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วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ที่ตั้ง

317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2354-7834, 0-2763-4232 เสาร-อาทิตยและ
วันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 0830 - 1630
โทรสาร 0-2354-7842
E-mail : regist@rtanc.ac.th
เว็บไซต www.rtanc.ac.th หรือ
ยืน่ สมัครผานระบบอินเตอรเน็ตที่ http://rtanc.thaijobjob.com
---------------------------------------------------------------------------------------กลาวนํา
วิ ท ยาลั ย พ ยาบ าล กองทั พ บ ก เป น ส ถาบั น การศึ ก ษ าพ ยาบ าล
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง เดี ย วของกองทั พ บก ได ก อ ตั้ ง ขึ้ น ในป 2506 ตามนโยบายของ
กองทัพบก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพใหแกหนวยงานของกองทัพบกใน
การใหบริการดานการดูแลสุขภาพอนามัยของทหาร ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ตลอด
ระยะเวลาของการดําเนินงาน ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาให
เป น ไปตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และความต อ งการของสั ง คม ได คํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของบัณฑิตพยาบาลที่ผลิต ใหแกสังคมมีการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษาทุกรุนเปนระยะๆ และนําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปนหนวยขึ้นตรงตอศูนยอํานวยการแพทย
พระมงกุฎเกลากรมแพทยทหารบก และเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการ
รั บ รองหลั ก สู ต รและมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในการจั ด การศึ ก ษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากสภาการพยาบาล ทําให วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เป นสถาบั นการศึกษาพยาบาลที่ ไดมาตรฐานระดับ อุดมศึกษามีความพรอมในทุกๆ ดาน
มีคณาจารยและบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
เท าเที ย มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลอื่ น ๆ ในระดั บ เดี ย วกั น ทั้ งในประเทศไทย และ
ตางประเทศ มีอาคารสถานที่อุปกรณการศึกษา และระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนทําใหบัณฑิตพยาบาล ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ไดรับการชื่นชม
และเปนที่ยอมรับของสังคมดวยดีตลอดมา
ป จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บก ได เป ด สอนหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (4ป) หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (1ป) หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาตางๆ และหลักสูตรอื่นๆตามที่กองทัพบกกําหนด
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ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เชื่อวา การพัฒนาไปสูองคกรสมรรถนะสูงบนพื้น
ฐานความรู คูคุณ ธรรม สามารถผลิ ตบั ณ ฑิ ตและพั ฒ นาบุ คลากรทางการพยาบาลที่ มี
คุณ ภาพ มีการเรียนรูตลอดชีวิต สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม กาวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอุดมการณทหาร และมีจิตอาสา เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพ
ของกองทัพและประชาชนไดอยางมีความสุข
วิสัยทัศน
เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เปนเลิศ
อัตลักษณบัณฑิต
คุ ณ ลั ก ษณะผู นํ าทหารเด น เน น จิ ต อาสา คุ ณ ธรรมคู ป ญ ญา สร างคุ ณ ค า การ
พยาบาลในทุกสถานการณ
เอกลักษณสถาบัน
ผลิตพยาบาลดานเวชศาสตรทหาร ใหพรอมทุกสถานการณ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จํานวนหนวยกิต
รวม 145 หนวยกิต แบงเปน
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
109
หนวยกิต
- กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
27
หนวยกิต
- กลุมวิชาชีพ
77
หนวยกิต
- กลุมวิชาเฉพาะดานทหาร
5
หนวยกิต
1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
ใชเวลาการศึกษา 4ป (8 ภาคการศึกษาปกติ 3 ภาคฤดูรอน)

การลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบีย นเขารับ การศึ กษาแต ละภาคการศึกษาตามหลักสูต รที่ วิทยาลั ย
พยาบาลกองทัพบกกําหนด
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การประเมินผลการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา
ใชระเบียบกรมแพทยทหารบกวาดวย การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ.2555
การสําเร็จการศึกษาตองผานการเรียนตามเนื้อหาที่กําหนดในหลักสูตร
และผ า นการสอบรวบยอดในสาขาพยาบาลศาสตร ของคณ ะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล จะไดรบั ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ปจจัยเกื้อหนุนการศึกษา
2.1 อาคารสถานที่
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีอาคารสถานที่ที่ใชในการศึกษา
อบรมและปฏิบัติงาน ที่ไดมาตรฐานตามเกณฑสภาการพยาบาล
2.2 สถานที่ฝกศึกษา อุปกรณการสอน และคณาจารย
2.2.1 สถานที่ฝกศึกษา
1) การศึ ก ษาภาคทฤษฎี ห อ งเรี ย นเป น ห องปรั บ อากาศ
ขนาดจุ 100 คน พรอมอุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัยทุกหอง การ
เรียนการสอนดานปฏิบัติการทางการพยาบาลที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเรียนการ
ปฏิ บัติการทางวิทยาศาสตร ใชส ถานที่ วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพ ระมงกุ ฎ เกลา และคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2) การศึ ก ษาภาคปฏิ บั ติ ใช ส ถานที่ โ รงพยาบาลพระ
มงกุ ฎ เกล า โรงพยาบาลในสังกั ดกองทั พ บก ศูน ย บ ริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
แหล งการศึ ก ษาอื่ น ๆ ทั้ งภาครั ฐ และเอกชนที่ ได รับ การรับ รองมาตรฐานโดยวิ ท ยาลั ย
พยาบาลกองทั พ บกพิ จ ารณาเห็ น ว ามี ค วามเหมาะสมสอดคลอ งและเป น ประโยชน ต อ
การศึกษา
2.2.2 อุปกรณการเรียนการสอน
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีสื่อและอุปกรณการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยสําหรับภาคทฤษฎีพรอมในหองเรียน ภาคปฏิบัติมีอุปกรณการสอนพรอมใน
ห องปฏิ บั ติ การพยาบาล ห องปฏิ บั ติการคอมพิ วเตอร ในจํานวนที่เพี ย งพอกับ จํานวน
นักเรียนและอาจารยผูสอนสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชา
2.2.3 คณาจารย
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีคณาจารยที่มคี ุณวุฒิในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับรองมาตรฐานทั้ง
ในและตางประเทศ
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2.2.4 หองสมุด
วิท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บก มีห อ งสมุ ดและบริก ารสื่ อ
มีทรัพยากรหองสมุดและสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิ หนังสือ วารสารทางการแพทยและ
การพยาบาล ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษและจั ด เป น แหล ง ศึ ก ษาค น คว า ตนเอง
( Learning Resource Center ) พรอมสื่อประกอบการสอนอื่นๆ และมีระบบสืบคนขอมูล
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ( Electronic library )
2.2.5 หองคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บก มี ห อ งคอมพิ ว เตอร แ ละ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนพยาบาล
2.2.6 หอพักนักเรียน
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ไดจัดหอพักเพื่ออํานวยความ
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
4.1เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษ าห ลั ก สู ต รมั ธ ยม ศึ ก ษ าตอน ป ล าย
(วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) ของกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ
คือ
4.2.1 ผลการทดสอบทางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ( O – NET )*
ของสํานั กทดสอบทางการศึ กษา (สทศ.) จํ านวน 5 รายวิช า คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2559 , 2560 และ 2561 ทั้งนี้
ตองมีคะแนนวิชาคณิ ต ศาสตร ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร แตละวิช าไมต่ํากวา 30
คะแนน
หมายเหตุ *กรณีไมมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ในปการศึกษา
2559-2561 ใหใชผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาของสํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
จํ านวน 7 รายวิ ช า คื อ ภาษาไทย สั งคมศึ กษา ภาษาอั งกฤษ คณิ ต ศาสตร ฟ สิก ส เคมี
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ชีววิทยา ในป พ.ศ.2562 โดยมีคะแนนวิชาคณิ ตศาสตร ,ภาษาอังกฤษ ฟ สิ กส เคมีและ
ชีววิทยา แตละวิชาไมต่ํากวา 30 คะแนน
4.2.2 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT 1 ) ในการสอบป
2561 และป 2562 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
4.2.3 ผลการทดสอบความถนั ดทั่ วไป ( GAT 2 ) ในการสอบป
2561 และป 2562 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
4.2.4 ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2) การ
วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตรในการสอบป 2561 และป 2562 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มาก
ที่สุด
4.3 มีสถานภาพโสด อายุ 18 - 25 ป นับถึงวันเปดการศึกษาของปที่
สมัครฯ(ผูสมัครที่เกิด 5 สิงหาคม 2537 – 5 สิงหาคม 2544)
4.4 ตองเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
4.5 มีรางกายและจิตใจสมบูรณ มีน้ําหนักตัวไมนอยกวา 45 กิโลกรัม
มีสวนสูงไมต่ํากวา 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไมเกิน 30 กก./ม2และไมเปนโรค
หรือมีความพิการตามที่กําหนดไวใน ผนวก ก ทายระเบียบนี้
4.6 ไมบกพรองในศีลธรรม
4.7 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4.8 ไมอยูในระหวางเปนผูตองหาหรือเปนจําเลยในคดีอาญา และไม
เคยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิด อัน
กระทําโดยประมาท
4.9 ไมอยูในระหวางพักราชการ
4.10 ไมเคยถูกปลดออกหรือถูกไลออกจากราชการ หรือสถานศึกษา
เพราะมีความผิด
4.11 ได รั บ อนุ ญ าตจากบิ ด า มารดา หรื อ ผู ป กครองที่ ถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย
5. การเพิ่มคะแนนพิเศษสําหรับผูสมัครบางประเภท ดังนี้
5.1 บุ ต รข าราชการทหาร พนักงานของรัฐ และลูกจาง ในสั งกั ด
กองทัพบก ผูที่ไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษตั้งแต 7 ชั้นขึ้นไป กรณีปฏิบัติหนาที่จากการสูรบ
การตอสู หรือโดยการกระทําของฝายตรงขาม จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดออก
จากราชการ เนื่องจาก พิการทุพพลภาพ และไมบรรจุกลับเขารับราชการใหม โดยมีคําสั่ง
ปูนบําเหน็จพิเศษเรียบรอยแลว เพิ่มใหรอยละ 10 คะแนนของคะแนนเต็ม
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5.2 บุ ต รข า ราชการทหาร พนั ก งานของรั ฐ และลู ก จ า ง ในสั ง กั ด
กองทัพบกผูที่ไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ ต่ํากวา 7 ชั้นลงมา กรณีปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบรอย และ
การปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาที่ เพิ่ม
ใหรอยละ 5 คะแนนของคะแนนเต็ม
5.3 การเพิ่ ม คะแนนพิ เศษตามข อ 5.1 – 5.2 ให เพิ่ ม คะแนนพิ เ ศษ
เฉพาะในการสอบภาควิชาการเทานั้น
5.4 การแสดงความประสงคขอรับคะแนนเพิ่มตามขอ 5.1 – 5.2 ให
ผูปกครองของผูสมัคร หรือผูสมัคร จัดทําเปนหนังสือตามแบบที่กําหนดทายระเบียบการนี้
ไดแก
5.4.1 แบบคํารองขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสมัครคัดเลือก
เขาเปนนักเรียน
5.4.2 คําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษ
5.4.3 หนังสือรับรองเปนบุตรขาราชการทหาร พนักงานของรัฐ
และลูกจาง ในสังกัดกองทัพบก
5.4.4 หนังสือรับรองการไดรับปูนบําเหน็จพิเศษกรณีปฏิบัติหนาที่
โดยส งแบบคํ ารอ งการขอเพิ่ ม คะแนนพิ เศษและแนบหลั กฐานทั้ งหมดให ครบถ ว น ทาง
ไปรษณียลงทะเบียน จาหนาซองถึง คณะอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เข า เป น นรพ. ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2562 วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บก 317/6
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ภายในวันที่ 17 เม.ย.62 โดยยึดตามวันที่
ประทับตราไปรษณีย
6. วิธีการสมัคร
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีขั้นตอนการรับสมัครดังนี้
6.1 ผูสมัครตองอานระเบียบการสมัครใหเขาใจและตรวจสอบตนเองวา
มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในระเบียบการสมัคร แลวจึงกรอกขอมูลยื่นสมัครฯทาง
อิ น เตอร เ น็ ต ที่ เ ว็ บ ไซต www.rtanc.ac.th. หรื อ http://rtanc.thaijobjob.com หาก
ปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก โดย
ไมไดรับเงินคาสมัครคืน ถึงแมจะผานกระบวนการคัดเลือกเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
แลวก็ตาม จะถูกถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
6.2 ผู ส มั ครสามารถสมัครเขารับ การคัดเลือกเปน นักเรียนพยาบาล
กองทั พ บก ตามประกาศรั บ สมั ค รในแต ล ะป ก ารศึ ก ษา โดยลงทะเบี ย นสมั ค รทาง
อินเตอรเน็ต ที่เว็บไซต www.rtanc.ac.th หรือ http://rtanc.thaijobjob.com
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6.3 เมื่ อ ลงทะเบี ย นสมั ค รฯ ทางอิ น เตอร เน็ ต เรี ย บร อ ยแล ว ให
ผู ส มั ครพิ มพ (print ) ใบชํ า ระเงิน ค า สมัค รฯพรอ มเงิน ค าสมัครจํานวน 350 บาทต อ
1 คน (ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) ไปชําระผาน ธนาคารกรุงไทย (เทานั้น) ทุกสาขา
และเก็บหลักฐานการชําระเงินคาสมัครฯจากธนาคารกรุงไทย ไวเปนหลักฐานยืนยันการ
เปนผูสมัครฯ การสมัครจะสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดชําระคาสมัคร ที่ธนาคารกรุงไทย
เรียบรอยแลวเทานั้น (หมดเขตโอนเงินคาสมัคร 18 เมษายน 2562 นับตามเวลาปดทํา
การธนาคารกรุงไทยแตละสาขา )
นอกจากนี้ ผูส มัครต องสมั ครบริการ SMS/email คาบริการ 20 บาท
เพื่อรับขาวสารความเคลื่อนไหวการรับสมัคร โดยคาบริการ SMS/email ดังกลาวเปน
ของระบบรับสมัคร ไมใชคาธรรมเนียมการสมัครของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
6.4 ผูส มัครจะได รับ หมายเลขประจําตัวผูส มัคร ก็ต อเมื่อผู สมัคร ได
ชําระเงินคาสมัครฯ ผานธนาคารกรุงไทยเปนที่เรียบรอยแลว สามารถเขาไปตรวจสอบการ
สมั ค รผ า นระบบรั บ สมั ค รออนไลน (http://rtanc.thaijobjob.com) ของผู ส มั ค รอี ก ครั้ ง
ตั้งแตวันจันทรของสัปดาหถัดไป หลังการชําระเงินคาสมัครฯ ซึ่งระบบรับสมัครจะกําหนด
หมายเลขประจําตัวใหแกผูสมัครโดยอัตโนมัติและแสดงสถานะการชําระเงินใหทราบ โดย
ผูสมัครฯที่ระบบแจงสถานะชําระเงินแลวถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการพิจารณาคัดเลือกใน
ขั้นตอนตอไปทุกคน ผูสมัครสามารถ print บัตรประจําตัวผูสมัครที่มีหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครเรียบรอยแลวในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
7. การเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร สําหรับผูสมัครที่มีสิทธิ์
ทดสอบบุ ค ลิ กภาพ ตรวจรางกายและสอบสั มภาษณ ตองเตรียมเอกสารหลักฐานให
พรอม ดังนี้
7.1 ใบสมัครทีผ่ ูสมัครกรอกขอมูลผานระบบ online โดยพิมพ (print )
จากเว็ บ ไซต www.rtanc.ac.th หรื อ http://rtanc.thaijobjob.com พร อ มลงนาม
ผูสมัครใหเรียบรอย พรอมทั้ง print บัตรประจําตัวผูสมัครมาแสดงดวย
7.2 รู ป ถ า ย หน า ตรง ไม ส วมแว น ของผู ส มั ค รสอบขนาด 1 นิ้ ว
จํานวน 2 รูป ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน โดยแสดงวันที่ถายรูป พรอมเขียนชื่อ นามสกุล
อายุ ของผูสมัครสอบคัดเลือกอยางชัดเจนไวดานหลังทุกรูป
7.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จากสถานศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (หนังสือรับรองฯออกใหไมเกิน 60 วัน )
7.4 บัตรประจําตัวประชาชน
- ผูสมัคร บิดาและมารดาผูใหกําเนิด
- ผูสมัครที่เปนบุตรบุญธรรม ตองมีหลักฐานการจดทะเบียนรับ
เปนบุตรบุญธรรม บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร ของบิดา – มารดาผูใหกําเนิดและ
ของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือผูปกครองที่ศาลแตงตั้งสงมาดวย
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7.5 ทะเบียนบาน
- ผูสมัคร บิดาและมารดาผูใหกําเนิด
- ผูสมัครที่เปนบุตรบุญธรรม ตองมีหลักฐานการจดทะเบียนรับ
เปนบุตรบุญธรรม ทะเบียนบานของผูสมัคร ของบิดา – มารดาผูใหกําเนิดและของบิดา
หรือมารดาบุญธรรม หรือผูปกครองที่ศาลแตงตั้งสงมาดวย
7.6 สูติบัตรของผูสมัครหรือรับรองบุตร
7.7 กรณี ที่ บิ ด าหรื อ มารดาถึ ง แก ก รรมต อ งมี ใบมรณะบั ต รซึ่ งระบุ
สัญชาติของบิดาหรือมารดา ที่ถึงแกกรรมมาแสดงดวย
7.8 หลั ก ฐานการออกจากราชการครั้ งสุ ด ท า ย ถ า ผู ส มั ค รเคยรั บ
ราชการมากอน
7.9 หลั ก ฐานการเปลี่ ย นชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ของผู ส มั ค รสอบ บิ ด า
มารดา (ถามี)
สําหรับรายละเอียดและวันเวลาในการนําเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 7.1
-7.9 ) มาแสดงต อ คณะกรรมการสอบคัด เลือก ให ผูส มัค รติด ตามจากประกาศของทาง
วิทยาลัยตอไป
8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบบุคลิกภาพ
ตรวจรางกายและสอบสัมภาษณ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ
บุคลิกภาพ ตรวจรางกาย และสอบสัมภาษณ ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และที่เว็บไซต
www.rtanc.ac.th
9. การทดสอบบุคลิกภาพ และความถนัดทางวิชาชีพ
9.1 ผูมีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพ จะตองมารายงานตัวเขารับการ
ทดสอบบุคลิกภาพที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่กําหนด
9.2 การทดสอบความถนั ด ทางวิช าชี พ การทดสอบความถนั ด ทาง
วิชาชีพจะดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนด
10. การตรวจรางกาย การทดสอบสมรรถภาพรางกายและความถนัด
ทางวิชาชีพ
10.1 การตรวจรางกาย
10.1.1 ผูมีสิทธิ์เขารับการตรวจรางกายตองมารายงานตัวที่
อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตามวันที่กําหนด พรอมกับชําระเงินคา
ตรวจรางกาย
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10.1.2 ขั้นตอนการตรวจรางกาย ประกอบดวย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ, เอกซเรยและการตรวจรางกายทั่วไป
10.1.3 ผูมีสิทธิ์เขารับการตรวจรางกายตองเปนผูที่
คณะกรรมการตรวจแลวเห็นวามี รางกายสมบูรณ และไมเปนโรค หรือมีความพิการตามที่
กําหนดไวใน ผนวก ก. ทายระเบียบนี้ ผลการตรวจรางกาย พิจารณาจากความเห็น และ
การชี้ขาด ของคณะกรรมการแพทยที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อการนี้เปนการวินิจฉัยขั้นสุดทาย
10.2 การทดสอบสมรรถภาพรางกาย
- ผูมีสิทธิ์เขารับ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตองเขารับ
การทดสอบสมรรถภาพรางกาย โดยผานการวิ่งระยะทาง 800 เมตร
11. การสอบสัมภาษณ
ผู มี สิ ท ธิ์ เข า รั บ การสอบสั ม ภาษณ จะต อ งมารายงานตั ว และสอบ
สัมภาษณตามวันเวลาที่กําหนด
กองทัพบก

12. การประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขา
เปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกและบุคคลสํารอง ณ อาคารกองการศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต www.rtanc.ac.th
13. การทําสัญญาเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
13.1 ประเภททุ นกองทัพบก บุ คคลผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์
เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประเภททุนกองทัพบก จะตองมาทําสัญญาดวยตนเอง
พรอมนําบิดามารดา หรือผูปกครองที่ถูกตองตามกฎหมาย มาทําหนังสืออนุญาตใหเปน
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก และจะตองนําผูค้ําประกันมาทําสัญญาค้ําประกันเพื่อรับทราบ
และปฏิบัติตามพันธกรณีที่กลาวไวในหนังสือสัญญาตอหนาคณะกรรมการทําสัญญา หาก
ไม ม าทํ า สั ญ ญาตามเวลาที่ กําหนด จะถือว าผู นั้ น สละสิ ท ธิ์การเขาเปน นักเรีย นพยาบาล
กองทัพบก
13.2 ประเภททุนสวนตัว บุ คคลผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์เขา
เปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประเภททุนสวนตัว จะตองมาทําสัญญาเขารับการศึกษา
พรอมด วย บิ ดามารดา หรือผูป กครองที่ถูกตองตามกฎหมาย มาทําหนังสืออนุญาตและ
สั ญ ญาค้ํ า ประกั น ต อ ประธานคณะกรรมการทํ า สั ญ ญาฯ เข า เป น นั ก เรี ย นพยาบาล
กองทั พบก หากไม มาทํ าสั ญ ญาตามเวลาที่ กําหนด จะถื อว าผูนั้ น สละสิ ทธิ์ การเขาเป น
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก
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13.3 ประเภททุนสวนตัว(ทุนองคการสงเคราะหทหารผานศึก) บุคคล
ผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกประเภททุนสวนตัว(ทุน
องคการสงเคราะหทหารผานศึก) จะตองทําสัญญาฯจํานวน 2 ฉบับ โดยทําสัญญาการเขา
เปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกประเภททุนสวนตัวกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและทํา
สั ญ ญากั บ องค ก ารสงเคราะห ท หารผ า นศึ ก เจ า ของทุ น ฯ พร อ มด ว ยบิ ด ามารดา หรื อ
ผูป กครองโดยชอบธรรมที่ถูกต องตามกฎหมาย เพื่อทํ าหนั งสืออนุญ าตและตองนํ าผูค้ํ า
ประกั น มาลงนามในสั ญ ญาค้ํ าประกั น ต อหน าคณะกรรมการทําสัญ ญาฯ หากไม มาทํ า
สัญญาตามเวลาที่กําหนด จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
13.4 บุคคลผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก ทุกประเภทหากไมมารายงานตัวในวันทําสัญญาตามเวลาที่กําหนด จะถือวาสละ
สิทธิ์ และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะเรียกบุคคลสํารองตามลําดับ ที่ประกาศไวแทน
ตอไป
13.5 สถานที่ทําสัญญา ณ อาคารกองอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก
14. คุณสมบัติและขอกําหนดของผูค้ําประกัน
14.1 ประเภททุนกองทัพบก
14.1.1 ต อ งเป น ข า ราชการประจํ า การ ได แ ก ข า ราชการ
ทหาร หรือ ตํารวจ ยศตั้งแตรอยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอกหรือรอยตํารวจเอกขึ้นไป หรือ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงาน หรือระดับชํานาญการ
ขึ้นไป แตถาเปนระดับปฏิบัติการ ตองเปนระดับซี 5 และตองมีหนังสือรับรองเทียบซีจาก
หนวยงานมาดวย หรือขาราชการตุลาการประจําการ ขาราชการอัยการประจําการระดับ 2
หรือขาราชการครู ระดับ คศ. 1 ขึ้นไป
14.1.2 ตองมีอายุไมเกิน 55 ป นับถึงวันที่ทําสัญญา
14.1.3 หากผูค้ําประกันมีคูสมรสแลว คูสมรสตองมาลงนาม
ใหความยินยอมในเอกสารที่กําหนดตอหนาคณะกรรมการทําสัญญาฯ ในวันทําสัญญา
14.1.4 ผู ค้ํ า ประกั น 1 คน จะทํ า สั ญ ญาเป น ผู ค้ํ า ประกั น
นักเรียนพยาบาลกองทัพบกไดไมเกิน 2 คน โดยบิดา/มารดา หรือผูปกครองซึ่งศาลแตงตั้ง
ไมสามารถเปนผูค้ําประกันได
14.2 ประเภททุนสวนตัว
14.2.1 ผูค้ําประกันตองเปนบิดาหรือมารดา หรือผูปกครองที่
ศาลแตงตั้ง หรือเปนขาราชการประจําการ ไดแก ขาราชการ ทหาร หรือ ตํารวจยศตั้งแต
รอยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรีหรือรอยตํารวจตรีขึ้นไป หรือขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเภททั่วไป ตั้งแตระดับปฏิบัติงานที่เปนซี 3 ขึ้นไป และตองมีหนังสือรับรองเทียบซีจาก
หนวยงานมาดวย หรือประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือ ขาราชการตุลา
การประจําการ ขาราชการอัยการประจําการ ระดับ 1 ขึ้นไป
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ตองมีอายุไมเกิน 55 ป

14.2.2 กรณีมิใชบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองที่ศาลแตงตั้ง

14.2.3 หากผูค้ําประกันมีคูสมรสแลว คูสมรสตองมาลงนามให
ความยินยอมในเอกสารที่กําหนดตอหนาคณะกรรมการทําสัญญาฯ ในวันทําสัญญา
14.2.4 ผู ค้ํ า ประกั น 1 คน จะทํ า สั ญ ญาเป น ผู ค้ํ า ประกั น
นักเรียนพยาบาลกองทัพบกไดไมเกิน 2 คน
14.3 ประเภททุ น ส ว นตั ว (ทุ น องค ก ารสงเคราะห ท หารผ า นศึ ก )
รายละเอี ย ดตามระเบี ย บองค ก ารสงเคราะห ท หารผ านศึ ก วา ด ว ยการให ทุ น นั ก ศึ ก ษา
พยาบาล พ.ศ.2559
15. หลักฐานและเอกสารของผูค้ําประกัน
15.1 บัตรประจําตัวขาราชการที่ระบุตําแหนงหรือระดับ และยังไม
หมดอายุ หากมีคูสมรสใหนําบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนของคู
สมรส ที่ยังไมหมดอายุมาพรอมกัน
ในกรณี ที่บั ตรประจําตั วข าราชการหมดอายุ หรือไมไดระบุ ตําแหน ง หรือระดั บ
จะต อ งมี ห นั งสื อ รั บ รองระดั บ และเงิ น เดื อ นจากผู บั งคั บ บั ญ ชาของผู ค้ํ า ประกั น ระดั บ
ผูอํานวยการกอง หรือพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ผูกํากับการ หรือ
ผูอํานวยการโรงเรียนขึ้นไปมาแสดง
15.2 ทะเบียนบานปจจุบันของผูค้ําประกัน และของคูสมรสของผูค้ํา
ประกัน
15.3 หนังสือรับรองความเปนโสดจากผูบังคับบัญชาหรือทะเบียน
สมรสของผูค้ําประกัน

16. หลักฐานของผูปกครองและเอกสารของผูไดรับเลือกเขาเปน
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ที่ตองนําไปในวันทําสัญญา
16.1 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการที่ยังไม หมดอายุ
ของบิดา-มารดา หรือ ผูปกครองที่ศาลแตงตั้ง
16.2 ทะเบียนบานปจจุบันของผูไดรับการคัดเลือกและบิดามารดา
16.3 ทะเบียนสมรสบิดามารดา
16.4 ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบั บ
จริงพรอมสําเนา (ปพ.1) จํานวน 2 ชุด
16.5 เงินคาลงทะเบียนเขาศึกษาและคาใชจายอื่นๆ รายละเอียดตาม
ผนวก ข
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17. สิทธิของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
17.1 ประเภททุนกองทัพบก
17.1.1ได รั บ เงิ น เดื อ น, เบี้ ย เลี้ ย งและอาภรณ ภั ณ ฑ ต ามที่
กองทัพบกกําหนด
17.1.2 เมื่อสําเร็จการศึกษา ไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน
นายทหารสัญญาบัตรยศวาที่รอยตรี
17.2 ประเภททุนสวนตัว
มีสิทธิ์ไดรับการกูยืมเงิน กยศ.หรือ กรอ.
17.3 ทุนองคการสงเคราะหทหารผานศึก
17.3.1 ได รับ ทุนอุ ดหนุนตามระเบียบองคการสงเคราะหทหาร
ผานศึกวาดวยการใหทุนนักศึกษาพยาบาล พ.ศ. 2559
17.3.2 ไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานตามขอผูกพันในสัญญาที่ทํา
ไวกับองคการสงเคราะหทหารผานศึก
18. ผูสําเร็จการศึกษา
18.1 ไดรับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณทิต จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
18.2 มีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
19. ค า ลงทะเบี ยนเข า ศึก ษาและค า ใช จ า ยอื่ น ๆในการเป น นั ก เรี ย น
พยาบาลกองทัพบก
รายละเอียดตาม ผนวก ข
20. การรายงานตัวเขารับการศึกษา
ให ผู มี สิท ธิ์เข าเป น นั กเรีย นพยาบาลกองทั พ บก รายงานตั ว เขารั บ
การศึกษา ตามวันและเวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกําหนด
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ผนวก ก
โรคและความผิดปกติที่ขัดตอการเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
ผูสมัครเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ตองมีรางกายแข็งแรงสมบูรณมีน้ําหนัก

ตัวไมนอยกวา 45 กิโลกรัม สวนสูงไมต่ํากวา 155 เซนติเมตร และไมมีโรคหรือมีสภาพรางกาย
หรือจิตใจซึ่งไมสามารถเขารับราชการทหารไดตามกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ฉบับแกไข/
เพิ่มเติม ฉบับที่ 75/55 และ ฉบับที่ 76/55 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 และระเบียบกรมแพทยทหารบก วาดวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปน
นักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ผนวก ก. วาดวยโรคและความพิการ
ที่ขัดตอการเปนนักเรียนพยาบาล และนักเรียนผูชวยพยาบาลกองทัพบก

(1) โรคหรือความผิดปกติของตา
ขอ 2 (1) (ก) ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือ เมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลว
การมองเห็นยังอยูในระดับต่ํากวา 3/60 หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา 10 องศา
ขอ 2 (1) (ข) สายตาไมปกติ คือ เมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการ
มองเห็นยังอยูในระดับ 6/24 หรือต่ํากวาทั้งสองขาง
ขอ 2 (1) (ค) สายตาสั้นมากกวา 8 ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา
5 ไดออปเตอร ทั้งสองขาง
ขอ 2 (1) (ง) ตอแกวตาทั้งสองขาง (Bilateral Cataract)
ขอ 2 (1) (จ) ตอหิน (Glaucoma)
ขอ 2 (1) (ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ขาง (Optic Atrophy)
ขอ 2 (1) (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนทั้งสองขาง
ขอ 2 (1) (ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมทํางาน สูญเสียอยางถาวร
(Cranial nerve 3rd, 4th, 6th)

(2) โรคหรือความผิดปกติของหู
ขอ 2 (2)(ก) หูหนวกทั้งสองขาง คือ ตองใชเสียงในชวงคลื่นความถี่ 500-2,000
รอบ ตอวินาที หรือมากกวา 55 เดซิเบล จึงจะไดยินทั้งสองขาง
ขอ 2 (2) (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองขาง
ขอ 2 (2) (ค) เยื่อแกวหูทะลุทั้งสองขาง
(3) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
ขอ 2 (3) (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง
ขอ 2 (3) (ข) ลิ้นหัวใจพิการ
ขอ 2 (3) (ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง
ขอ 2 (3) (ง) โรคของกลามเนื้อหัวใจชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได และ
อาจเปนอันตราย
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ขอ 2 (3) (จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง
ขอ 2 (3) (ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโปงพอง หรือผิดปกติชนิดที่อาจ
เปนอันตราย
(4) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด
ขอ 2 (4) (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางรุนแรงและอาจเปน
อันตรายถึงชีวิต
ขอ 2 (4) (ข) ภาวะมามโต (Hyperspleenism) ที่รักษาไมหายและอาจเปน
อันตราย
(5) โรคระบบหายใจ
ขอ 2 (5) (ก) โรคหืด (Asthma) ที่ไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย
ขอ 2 (5) (ข) โรคทางปอด ที่มีอาการไอ 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) ซึ่ง
วินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสสาย
วัดความดันเลือดในปอด
ขอ 2 (5) (ง) โรคถุงน้ําในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยโดยถายภาพรังสี
ทรวงอก หรือเอกซเรยคอมพิวเตอรปอด
ขอ 2 (5) (จ) โรคหยุดการหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่ง
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
ใหมที่สุดแลวก็ยังใชการไมได
(2) นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
(3) นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว
(4) นิ้วมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไป ดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใชการไมได
(5) นิ้วหัวแมเทาดวนจนขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
(6) นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วไป ดวนจนถึงขอปลายนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใชการไมได
(7) นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งขึ้นไป ดวนถึงขอปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใชการไมได
(8) นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่งนิ้วขึ้นไป ดวนจนถึงขอโคนนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใชการไมได
ขอ 2 (7) (ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
ขอ 2 (7) (ง) กระดูกสันหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชัดหรือแข็งที่อชนิด
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 ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass
Index ) ตั้งแต 35 กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
ขอ 2 (8) (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแรธาตุ สารอาหาร
ดุลยสาร น้ําอีเล็กโทรลัยท และกรดดาง ตลอดจน เมตะบอลิสัมอื่นๆ ชนิดถาวรและอาจเปน
อันตราย
ขอ 2 (8) (ช) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานมากผิดปกติ(Hyperthyroidism)
(9) โรคติดเชื้อ
ขอ 2 (9) (ก) โรคเรื้อน
ขอ 2 (9) (ข) โรคเทาชาง
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ขอ 2 (9) (ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรงซึ่งไมสามารถรักษาให
หายขาดได
(10) โรคทางประสาทวิทยา
ขอ 2 (10) (ก) จิตเจริญลาชา (MentaI Retardation) ที่มีระดับเชาวปญญา 69
หรือต่ํากวานั้น
ขอ 2 (10) (ข) ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia)
ชนิดถาวร
ขอ 2 (10) (ค) ลมชัก (Epilepsy ) หรือโรคที่ทําใหมีอาการชัก (Seizures)
ขอ 2 (10) (ง) อัมพาต (Parlysis) ของ แขน ขา มือ หรือเทาชนิดถาวร
ขอ 2 (10) (จ) สมองเสื่อม (Dementia)
ขอ 2 (10) (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทําใหเกิดความ
ผิดปกติอยางมากในการเคลื่อนไหวของ แขน หรือขา อยางถาวร
ขอ 2 (10) (ช) กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis)
(11) โรคทางจิตเวช
ขอ 2 (11) (ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงและเรื้อรัง
(1) โรคจิตเภท (Schizophrenia)
(2) โรคจิตกลุมหลงผิด (Resistant Delusional Disorder,
Induced Delusional Disorder)
(3) โรคสคิซโซแอฟแฟคทีป (Schizoaffective Disorder)
(4) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to
Brain Damage and Dysfunction)
(5) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
ขอ 2 (11) (ข) โรคอารมณแปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
(1) โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective
Disorder)
(2) โรคอารมณแปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental
Disorder due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)
(3) โรคอารมณแปรปรวนอื่นๆ (Other Mood (Affective)
Disorder, Unspecified Mood Disorder)
(4) โรคซึมเศรา (Depressive Disorder, Disorder, Recurrent
Depressive disorder)

19
ขอ 2 (11 ) (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
(1) จิตเจริญลาชาที่มีระดับเชาวปญญา 70 หรือต่ํากวา (Mental
Retardation)
(2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและ
ภาษา (Pervasive Developmental Disorder)
(12) โรคอื่นๆ
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 ทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
ขอ 2 (12) (ช) กายแข็ง ทั่วรางกาย (Systemic sclerosis)
ขอ 2 (12) (ซ) รูปวิปริตตางๆ ไดแก
(1) จมูกโหว
(2) เพดานโหว หรือสูง หรือลิ้นไกสั้น พูดไมชัด
ข อ 2 (12) (ฌ) โรคผิ ว หนั ง ลอกหลุ ด ตั ว ผิ ด ปกติ แ ต กํ า เนิ ด ชนิ ด เด็ ก ดั ก แด
(Lamellar lchthyosis & Congenital Ichthyosiform Erythroderma)
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ผนวก ข
ประมาณการคาใชจายผูมีสิทธิ์เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
1. นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนกองทัพบก)
1.1 ชั้นปที่ 1 คาธรรมเนียมการศึกษา
14,000 บาท
1.2 ชั้นปที่ 2 คาธรรมเนียมการศึกษา
14,000 บาท
1.3 ชั้นปที่ 3 คาธรรมเนียมการศึกษา
14,000 บาท
1.4 ชั้นปที่ 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 ชั้นปที่ 1 ประมาณคาใชจาย
130,000 บาท
2.2 ชั้นปที่ 2 ประมาณคาใชจาย
85,000 บาท
2.3 ชั้นปที่ 3 ประมาณคาใชจาย
85,000 บาท
2.4 ชั้นปที่ 4 ประมาณคาใชจาย
60,000 บาท
รวมคาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ
360,000 บาท
** และคาใชจายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
หมายเหตุ
- ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะแจงรายละเอียดคาใชจาย ซึ่งตองนํามาชําระในวันทําสัญญา ตาม
ประกาศของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกอีกครั้ง
- รายละเอียดคาใชจายขางตนนี้เปนการประมาณการเบื้องตน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไข
- การชําระคาใชจาย สามารถแบงชําระแตละภาคการศึกษาในแตละชั้นป
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ผนวก ค
กําหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุนที่ ๕๖
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
ลําดับ
๑

๒
๓
๔
๕
๖

กิจกรรม
การรับสมัครสมัครทางเว็บไซต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
www.rtanc.ac.th
http://rtanc.thaijobjob.com
ประกาศรายชื่อผูส มัครทีม่ ีสิทธิ์เขา
รับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจ
รางกายและสอบสัมภาษณ
การทดสอบบุคลิกภาพและการ
ทดสอบ Aptitude test

วัน-เดือน-ป
จ. ๗ ม.ค.๖๒ –
พ. ๑๗ เม.ย.๖๒

การตรวจรางกายและทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย
( วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร )
การสอบสัมภาษณ

เวลา

ศ.๓ พ.ค.๖๒

๑๒๐๐ เปนตนไป

อ. ๗ พ.ค.๖๒

๐๘๐๐-๑๖๐๐

พ. ๘ พ.ค.๖๒

๐๗๐๐-๑๗๐๐

พฤ. ๑๖ พ.ค.๖๒ ๐๗๓๐-๑๖๐๐
อ. ๒๑ พ.ค.๖๒

๘

การประกาศผลการคัดเลือกผูมสี ิทธิ์
ทําสัญญาเขาเปนนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก
การทําสัญญาเขาเปนนักเรียน
พยาบาลกองทัพบก
๗.๑ ผูผานการคัดเลือก
(บุคคลจริง )
๗.๒ ผูผานการคัดเลือก
(บุคคลสํารอง )
รายงานตัวเขาหอพัก

อ.๓๐ ก.ค.๖๒

๐๘๐๐

๙

การปฐมนิเทศ และเปดการศึกษา

จ.๕ ส.ค.๖๒

๐๘๓๐-๑๒๐๐

๗

๑๒๐๐ เปนตนไป

หมายเหตุ
คาสมัคร ๓๕๐ บาท
หมดเขตโอนเงินคาสมัครฯ
พฤ. ๑๘ เม.ย.๖๒
อาคารกองการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เว็บไซต www.rtanc.ac.th
อาคารกองการศึกษา/อาคาร
กองอํานวยการ วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก
อาคารกองการศึกษาและ
อาคารกองการปกครอง
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
อาคารกองอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
อาคารกองการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

จ. ๒๗ พ.ค.๖๒
๐๗๐๐-๑๒๐๐
๑๓๐๐-๑๖๐๐

อาคารกองอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
อาคารกองอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
อาคารกองการปกครอง
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
อาคารกองการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
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แบบคํารองขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ
ในการสมัครคัดเลือกเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนในหลักสูตรของ
วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก ประจําป.............................
ข าพเจา..............................นามสกุ ล ................................ผู ส มั ครสอบ
คัดเลือกเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หมายเลขผูสมัคร........................อยูบานเลขที่
.................ห มู ที่ ......................ถ น น ............................ ..ตํ า บ ล /แ ข ว ง
...........................................อํ าเภอ/เขต ....................... จั งหวั ด ...............................
เบอรโทรศัพท..................................
ผูสมัคร มีความประสงคยื่นหลักฐานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มคือ
๑. เปนบุตรขาราชการทหาร พนักงานของรัฐและลูกจาง ในสังกัด
กองทัพบก ผูที่ไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษตั้งแต ๗ ชั้นขึ้นไป กรณีปฏิบัติหนาที่จากการ
สูรบ การตอสู หรือโดยการกระทําของฝายตรงขาม จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลด
ออกจากราชการ เนื่องจากพิการทุพพลภาพ และไมบรรจุกลับเขารับราชการใหม โดยมี
คําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษเรียบรอยแลว เพิ่มใหรอยละ ๑๐ คะแนนของคะแนนเต็ม
๒. เป น บุ ตรข าราชการทหาร พนักงานของรัฐ และลูกจาง ในสังกั ด
กองทั พ บก ผู ที่ ได รั บ การปู น บํ า เหน็ จ พิ เศษ ต่ํ า กว า ๗ ชั้ น ลงมา กรณี ป ฏิ บั ติ ห น าที่
ช วยเหลื อเจ าหน า ที่ ของรัฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ในการรัก ษาความมั่ น คง การรักษาความสงบ
เรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหนาที่ เพิ่มใหรอยละ ๕ คะแนนของคะแนนเต็ม
ทั้งนี้ไดแนบเอกสารดังนี้
๑. สําเนาคําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษ
๒. หนั งสื อรั บรองเป นบุ ตรข าราชการทหาร พนั กงานของรั ฐและลู กจ าง ในสั งกั ด
กองทัพบก
๓. หนังสือรับรองการไดรับปูนบําเหน็จพิเศษกรณีปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑
หรือ ขอ ๒
( ลงชื่อ )......................................................................
( ........................................................................)
- ไดคะแนนเพิม่ พิเศษภาควิชาการ รอยละ.................ของคะแนนเต็ม
( ลงชื่อ )...............................................................กรรมการ
( ............................................................)
…………………./……………../………………..
- ตรวจถูกตอง
( ลงชื่อ )................................................กรรมการตรวจสอบ
( ..............................................)
……..……/…….……../……..……..
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หนังสือรับรองวาผูสมัครเปนบุตรของขาราชการทหาร พนักงานของรัฐและลูกจางใน
สังกัดกองทัพบก
ที่.................................

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

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

หมายเหตุ ๑. บิดา หรือมารดา ของผูสมัครตองเปนขาราชการทหาร พนักงานของรัฐ
และลูกจางในสังกัดกองทัพบก
๒. ผูลงนามรับรองเปนนายทหารกําลังพล หนวยตนสังกัด

24
หนังสือรับรองการไดรับปูนบําเหน็จพิเศษ
ที่...................
ชื่อหนวย.........................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ......
เรียน
ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนในหลักสูตรของ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจําป....................
ดวย (ชื่อ นามสกุล)..........................................................................................
สังกัด..............................................มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่............................หมูที่...............
ถนน................................ตําบล...........................อําเภอ.........................จังหวัด....................
ไดยื่นคํารองขอใหตรวจสอบประวัติกับขอใหรับรองการประสบอันตรายถึงชีวิต พิการหรือ
ทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการของ (ยศ ชื่อ นามสกุล)....................................................
จึงขอรับรองวา (ยศ ชื่อ นามสกุล)......................................................................................
ไดเคยประสบอันตรายถึงถึงชีวิต พิการหรือทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการดังนี้
(ดูคําอธิบาย)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
กับไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ.............ชั้น
และหรือพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเกียรติ คือ
๑.......................................................................................................................
๒.......................................................................................................................
๓.......................................................................................................
(ลงชื่อ) .............................................................
(...........................................................)
ตําแหนง ...............................................................
ขอรับรองวาถูกตอง
(ลงชื่อ) .............................................................
(...........................................................)
เจาหนาที่ผูตรวจสอบประวัติ
หมายเหตุ หนังสือรับรองนี้ขอไดที่หนวยตนสังกัดขาราชการผูนั้น ตั้งแตระดับกองพันขึ้นไป
คําอธิบาย การรับรองการประสบอันตรายถึงถึงชีวิต พิการหรือทุพพลภาพในขณะปฏิบัติ
ราชการ ไดแก
๑. กรณีไดรับการปูนบําเหน็จตั้งแต ๗ ชั้น ขึ้นไปจากการปฏิบัติหนาที่จากการสูรบ การ
ตอสู หรือโดยการกระทําของฝายตรงขาม จนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดออก
จากราชการ เนื่องจากพิการทุพพลภาพ และไมบรรจุกลับเขารับราชการใหม
๒. กรณีไดรับปูนบําเหน็จต่ํากวา ๗ ชั้นลงมา จากการปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือเจาหนาที่ของ
รัฐที่ปฏิบัติหนาที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบรอย และการ
ปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาที่

ส

