ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
ประจาปีการศึกษา 2562
***********************************************

1. กล่าวนา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกองทัพเรือ
กระทรวงกลาโหม เป็ น สถาบั น สมทบกับมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ได้รับการรับรองหลั กสู ตรและสถาบัน การศึกษา
จากสภาการพยาบาล และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รวมทั้งผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดทาการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2511 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิ ตพยาบาลหญิงสาหรับ ทาหน้าที่ให้ บริการด้านสุ ขภาพอนามัยแก่ข้าราชการกองทัพเรือ และครอบครัว
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในยามปกติ ยามฉุกเฉิน และยามสงคราม
การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึก ษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2562 นี้
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการ โดยใช้ผล
การสอบความรู้เช่นเดียวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) ของ
สานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพ
เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นบั ณฑิตพยาบาลศาสตร์ของกองทัพเรือ ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เชื่อว่ากระบวนการคัดเลือกในวิธีดังกล่าว จะให้ความยุติธรรมโดย
เสมอภาคกัน
2. สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 โทรศัพท์ 0-2475-2614, 0-2475-2625 โทรสาร 0-2475-2872 e-mail : rtncn@nmd.go.th
3. ปรัชญา / ปณิธาน
ปรัชญา / ปณิธาน
ความส าเร็ จ ของวิท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ เรื อ ศู น ย์ วิ ท ยาการ กรมแพทย์ท หารเรื อ เกิ ด จากการใฝุ รู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ภายใต้ค่านิยมร่วมและการมี ธรรมาภิบาล เพื่อการมี
สุขภาวะของกาลังพลกองทัพเรือและประชาชนอย่างยั่งยืน
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เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนาในการผลิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
พยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล
อัตลักษณ์
“ศึกษาดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม นาสุขภาพ”
เอกลักษณ์
“การพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล”
4. การจัดการศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามปรัช ญาของสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
เปิดทาการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาการพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ระยะเวลาและการจัดการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค ภาคละ 16 สัปดาห์
และภาคการศึกษาฤดูร้อน 8 สัปดาห์
การศึกษาภาคทฤษฎี
ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การสาธิต การทดลอง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
การศึกษาภาคปฏิบัติ
ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา การฝึกปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชนร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร พื้นที่ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
4.2 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 มีจานวนทั้งสิ้น 143 หน่วยกิต ประกอบด้วย
4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร
4.3 สิทธิเมื่อสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึ กษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ
กรมแพทย์ทหารเรือ จะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิ์สอบเพื่อ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล
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5.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
5.1.1 กาลั งศึก ษาชั้น มั ธ ยมศึกษาปีที่ 6 หรื อส าเร็จ การศึก ษาหลั กสู ตรมั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5.1.2 เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 - 20 ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2542 - 2545)
5.1.3 มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด และบิดา มารดาผู้ให้กาเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด ถ้าบิดาเป็น
ข้าราชการทหาร หรือตารวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้ สาหรับ
ผู้สมัครที่มีปูุ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดา มารดาต้องเกิดในประเทศไทย
5.1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับ
ราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 155 เซนติเมตร มีน้าหนักตัวไม่น้อยกว่า 42
กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
5.1.5 ไม่เป็นโรคที่กาหนดไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจาตัวที่ เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากการตรวจสุขภาพ โดยคณะกรรมการแพทย์ที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง
5.1.6 มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
5.1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
5.1.8 ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ
จาคุก หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ
5.1.9 ไม่อยู่ระหว่างพักราชการหรือพักงานและไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
หรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติเสื่อมเสีย
5.1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝุาฝืนกฎหมาย
5.2 จานวนนักเรียนที่รับ
จานวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา โดยทุนส่วนตัวกองทัพเรือ จานวน 40 คน
และทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จานวน
20 คน
5.3 คะแนนวิชาการที่ใช้ในการพิจารณา
ใช้ผลการสอบความรู้ เช่นเดียวกับ ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Admission) ของสานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย
5.3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
5.3.2 ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01 - 05
โดยใช้ผลการสอบของปีการศึกษา 2560 หรือ 2561
5.3.3 ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี 2561 - 2562

-45.3.4 ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี 2561 - 2562
ผลการสอบในข้อ 5.3.3 และข้อ 5.3.4 ให้ผู้สมัครเลือกใช้ผลการสอบครั้งที่ได้คะแนนสูงสุด
6. วิธีการสมัครและหลักฐานการสมัคร
วิทยาลั ยพยาบาลกองทั พเรื อ ศู น ย์ วิทยาการ กรมแพทย์ท หารเรื อ เปิ ดรั บสมั ครทางอินเทอร์ เน็ ตเท่ านั้ น
โดยสามารถสมัครได้ทาง www.rtncn.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
6.1 ผู้ ส มัคร ศึกษาข้อมูล การสมั ครและกรอกข้อมูล การสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในใบสมัครให้ ครบถ้ว น
(ยกเว้นคะแนนวิชาการ ให้กรอกคะแนนวิชาการ ระหว่างวันที่ 9 - 16 เมษายน 2562) ตรงกับหลักฐานและความ
เป็นจริง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่กาหนด
6.2 พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครจากอินเทอร์เน็ต แล้วนาไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา (ในเวลาทาการ)
หรือโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562 เพื่อชาระ
เงินค่าสมัคร จานวน 350 บาท วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะรับชาระเงิน
ค่าสมัครโดยผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ไม่รับเงินทางธนาณัติและผู้สมัครต้องรับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน
เงินให้ธนาคารเอง (ทั้งนี้ผู้สมัครต้องชาระเงินภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นข้อมูลการสมัครจะถูกลบออกจากระบบ
และต้องเริ่มขั้นตอนการสมัครใหม่อีกครั้ง)
6.3 ตรวจสอบสถานะการชาระเงินทางอินเทอร์เน็ต ภายหลังจากที่ผู้สมัครชาระเงินผ่านธนาคารประมาณ
5 วั น ท าการ จะปรากฏเลขประจ าตั ว ผู้ ส มั ค ร ที่ มุ ม ขวาด้ า นบนของใบสมั ค ร แสดงว่ า วิ ท ยาลั ย พยาบาล
กองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือได้รับสมัครในเบื้องต้นไว้แล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์
6.4 กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้สมัครกรอกคะแนนวิชาการ GPAX 6 ภาคเรียน,
ผลการสอบ O-NET, GAT และ PAT2 โดยใช้ผลการสอบครั้งที่ได้คะแนนสูงที่สุดของ ปี 2560 - 2561 ลงในใบสมัคร
ให้ครบถ้วน ตรงกับหลักฐานและความเป็นจริง ระหว่างวันที่ 9 - 16 เมษายน 2562 การสมัครจึงจะสมบูรณ์
6.5 พิมพ์ใบสมัคร ให้ผู้สมัครตรวจดูใบสมัครของตนเองที่กรอกข้อมูลส่วนตัวและคะแนนวิชาการ พร้อมทั้งมี
เลขประจาตัวผู้ส มัครเรี ยบร้ อยแล้ว ให้ พิมพ์ใบสมัครออกมาแล้ว ติดภาพถ่าย 1 ภาพ ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง
ครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มหรือดา โดยติดภาพถ่ายที่ มุมซ้ายด้านบนของใบสมัคร และลงลายมือชื่อ
ด้านล่าง (สามารถพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ได้เมื่อดาเนินการตามขั้นตอน ข้อ 6.1-6.4 เรียบร้อยแล้ว) เพื่อเตรียมไว้
สาหรับการตรวจหลักฐานในขั้นตอนต่อไป
7. การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
กาหนดประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ ในวันที่
23 เมษายน 2562 ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และทางอินเทอร์เน็ต www.rtncn.ac.th เวลา 09.00 น.

-58. การตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต
8.1 การตรวจสุขภาพ ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งผู้มีสิทธิ์จะใช้เวลาเพียง 1 วัน โดยมารายงานตัวที่
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ภายใน เวลา 07.00 น. ลงทะเบียนและชาระเงิน
ค่าตรวจสุขภาพและค่าทดสอบสุขภาพจิต คนละ 800 บาท ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงและตรวจร่างกาย ในกรณีที่
ผู้สมัครบางรายอาจต้องได้รับการตรวจพิเศษเพิ่มเติม จะต้องรับผิดชอบชาระค่าตรวจพิเศษเอง
8.2 การทดสอบสุขภาพจิต ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 12.30 - 16.00 น. ผู้ที่มาสายเกิน 30 นาที
(มาถึงห้องสอบหลังเวลา 13.00 น.) ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และให้ผู้สมัครรับเอกสารข้อมูลรายละเอียดการนัด
หมายเพื่อเตรียมตัวตรวจหลักฐานและสอบสัมภาษณ์
9. การตรวจสอบหลักฐานและสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้ารับการตรวจหลักฐานโดยนาหลักฐานการสมัครทั้งฉบับ
จริงและสาเนา มามอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562 เวลา
07.00 น. ดังนี้
9.1 ใบสมัคร ที่มีเลขประจาตัวผู้สมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมติดภาพถ่าย
9.2 บัตรประจาตัวประชาชนผู้สมัครพร้อมสาเนา
9.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมสาเนา
9.4 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผู้สมัคร ซึ่งระบุสัญชาติของปูุ ย่า ตา ยาย กรณีที่ผู้สมัครเป็นบุตร
บุญธรรม ให้นาสาเนาทะเบี ยนบ้านของบิดา มารดาผู้ให้กาเนิดที่แท้จริงมาแสดงว่าเกิดในประเทศไทย ถ้าไม่มี
ทะเบียนบ้านแสดง ให้ขอเอกสารรับรองจากอาเภอ หรือสานักงานเขตมาแสดง
9.5 ผู้สมัครซึ่งมีมารดา มิใช่สัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่บิดาเป็นข้าราชการทหาร หรือตารวจ ให้นาหนังสือ
รับรองการเป็นข้าราชการทหาร หรือตารวจของบิดาผู้สมัครจากต้นสังกัด และนาทะเบียนสมรสของบิดา -มารดา
ผู้สมัครมาแสดง
9.6 ผู้สมัครซึ่งมีปูุ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย ต้องนาสูติบัตรของบิดา มารดา หรือหนังสือ
รับรองการเกิดในประเทศไทยของ บิดา มารดาของผู้สมัครจากอาเภอหรือเขตมาแสดง
9.7 กรณีที่บิดาและ / หรือมารดาของผู้สมัครถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ต้องนาใบ มรณะบัตร
หรือหนังสือรับรองจากอาเภอ หรือเขตมาแสดงเพื่อยืนยันสัญชาติของบิดา และ / หรือมารดาของผู้สมัคร
9.8 กรณีที่บิดาและมารดาของผู้สมัครถึงแก่กรรมต้องมีเอกสารการแต่งตั้งผู้ปกครองโดยชอบธรรมจากศาล
มาแสดง
9.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล ถ้าผู้สมัคร หรือ บิดา มารดาผู้สมัคร มีการเปลี่ยนชื่อและ /
หรือนามสกุล

-69.10 กรณีที่บิดา - มารดาผู้สมัคร มิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดามิได้เปลี่ยนมาใช้
นามสกุลของบิดา ผู้สมัครต้องนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดา มารดาที่แท้จริงของ
ผู้สมัครมาแสดง เช่น สูติบัตร
9.11 หลักฐานคะแนนวิชาการ ได้แก่
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ รวมทั้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
(GPAX) โดยให้ผู้มีอานาจรับรองและประทับตราสถาบัน
2) ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01 - 05 โดย
ใช้ผลการสอบของปีการศึกษา 2560 หรือ 2561
3) ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
4) ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
9.12 ผู้มีสิทธิ์ ต้องนาหลักฐานต่างๆ มามอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตาม วัน เวลาที่กาหนด จนครบถ้วน
ยกเว้นเอกสารบางประเภท ที่กฎหมายกาหนดเงื่อนเวลาในการแสวงหา ให้นามามอบก่อนถึงกาหนดวันทา
สัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ มิ
เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธ์
ให้ผู้สมัคร เขียน “ชื่อ-นามสกุล” และ “เลขประจาตัวผู้สมัคร” ที่มุมขวาด้านบนของสาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
10. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
10.1 การทดสอบทางวิ ชาการ ใช้ ผลการสอบความรู้ เช่ นเดี ยวกั บ ระบบการรั บบุ คคลเข้ าศึ กษาในสถาบั น
อุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) ของสานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งประกอบด้วย
คะแนน ดังนี้
1) คะแนนรวมของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (GPAX) คิดเป็น ร้อยละ 20
2) คะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คิดเป็น ร้อยละ 30
3) ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) คิดเป็น ร้อยละ 30
4) คะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ หรือ วิชาการ (PAT2) คิดเป็น ร้อยละ 20
การคิดคะแนนจะนาคะแนนรวมมาเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ถึงผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด

-710.2 การตรวจสุขภาพ การทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์
การศึกษาในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ
กรมแพทย์ทหารเรือ ต้องการผู้เรียนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้ผล
การสอบความรู้ภาควิชาการเป็นหลัก ทั้งนี้จะต้องมีผลการทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจ
สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
11.1 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และทางอินเทอร์เน็ต www.rtncn.ac.th
11.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งตัวจริงและสารองทุกลาดับ ต้องไปลงนามรายงานตัว ที่วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ ตามวันและเวลาที่กาหนด เพื่อรับเอกสารแนะนาการทาสัญญา ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2562
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนมาลงชื่อรับทราบแทนได้ พร้อมทั้งนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้สมัครมาแสดงด้วย
11.3 ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ถ้าไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
11.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมผู้ปกครองและผู้ค้าประกัน เตรียมหลักฐานการทาสัญญาเข้าศึกษาตาม
เอกสารแนะนา
12. การทาสัญญา
12.1 ก าหนดการท าสั ญ ญาเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นพยาบาลวิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ เรื อ ศู น ย์ วิ ท ยาการ
กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลื อกพร้อม
ผู้ปกครองและผู้ค้าประกัน เตรียมหลักฐานและเงินค่าธรรมเนียมมาทาสัญญาตามนัด
12.2 บุ คคลที่ได้รั บ การคั ดเลื อกตัว จริงไม่มาทาสั ญญาตามนัด ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 30
พฤษภาคม 2561 ถือว่าสละสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะเรียกบุคคล
สารองตามลาดับมาทาสัญญา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น.
12.3 คุณสมบัติของผู้ปกครองและผู้ค้าประกัน
1) ผู้ปกครอง คือ บิดาและมารดาของผู้สมัคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดา
หรือมารดาของผู้สมัคร หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ ปกครองของผู้สมัครโดยคาสั่งศาลหรือโดยพินัยกรรมของบิดา
หรือมารดาของผู้สมัคร
2) ผู้ ค้าประกั น ต้ องเป็ น ข้ าราชการทหารหรือต ารวจชั้น สั ญญาบัต รประจาการ หรื อข้า ราชการ
พลเรือนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป โดยต้องนาใบรับรองจากต้นสังกัดของตนมาแสดงในวันทาสัญญา ในกรณีที่บิดา
หรือ มารดาผู้สมัครเป็นข้าราชการทหาร หรือ ตารวจชั้นสัญญาบัตรประจาการ สามารถเป็นผู้ค้าประกันบุตร

-8ของตนเองได้ โดยผู้ค้าประกันหนึ่งคนสามารถค้าประกันผู้สมัครได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น และต้องมีอายุราชการ
เหลืออย่างน้อย 4 ปี
3) พระภิกษุ ข้าราชการบานาญ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะเป็นผู้ค้าประกันไม่ได้
12.4 ผู้ค้าประกัน ต้องนาภรรยาหรือสามีมาลงนามยินยอมในใบสัญญาค้าประกันต่อ หน้าเจ้าหน้าที่ในวัน
ทาสัญญา พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสมรส ในกรณีที่เป็นโสดต้องนาหนังสือรับรองความเป็นโสดจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดมาแสดงในวันทาสัญญา
12.5 ผู้ปกครอง ผู้ค้าประกันและคู่สมรส ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการพลเรือน
ทหาร ตารวจ และทะเบียนบ้านทั้งฉบับจริงและสาเนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา
12.6 ค่าใช้จ่ ายที่ต้องน ามาช าระในวันทาสั ญญา จะปิดประกาศให้ทราบในวันประกาศผลผู้ มี สิ ทธิ์เข้า
รับการทดสอบสุขภาพจิต ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
12.7 นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือทุนส่วนตัวและทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือ
ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะได้รับยุทธอาภรณ์ (เครื่องแบบ) ตลอดหลักสูตรตามที่กองทัพเรือ
กาหนด และมีสิทธิ์กู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ตามอัตราที่กองทุนกาหนด
12.8 เมื่อสาเร็จการศึกษาทุนส่วนตัวกองทัพเรือ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในกองทัพเรือ เป็นเวลา
2 ปี ทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต้นสังกัดระยะเวลา ตาม
ข้อตกลง และทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช เป็นเวลา 2 ปี
13. การเรียกบุคคลสารอง
13.1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะเรียกบุคคลสารองเข้าทาสัญญา
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยจะเรียกบุคคลสารองตามลาดับที่ประกาศและได้มาลง
นามรายงานตัวไว้แล้ว
13.2 บุคคลสารอง ควรติดตามผลการเรียกตัวและรายงานตอบรับการเรียกตัว (ตามข้อ 12.2) โดยเตรียม
หลักฐานการทาสัญญาให้พร้อม เพื่อประโยชน์ของตนเอง และมาทาสัญญาตามนัด
13.3 กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และมีบุคคลสารองเกินกว่า 1 คน มารอรายงานตัวเพื่อจะขอทาสัญญาอยู่
ณ เวลานั้น วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะพิจารณาตามลาดับที่ได้รับการ
คัดเลือก
14. การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา
14.1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
มารายงานตัวเข้าศึกษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. พร้อมกับผู้ปกครอง
14.2 นาสิ่งของเครื่องใช้ตามที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ กาหนด
มารับการตรวจ และเข้าอยู่ประจาหอพัก (ตามเอกสารที่แจ้งในวันทาสัญญา)

-914.3 ผู้ปกครองและนักเรียนพยาบาลใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
15. การปรับและชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญา
15.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะถูกปรับและ / หรือชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญา ในกรณีดังต่อไปนี้
1) เมื่อทาสั ญญาเข้ารั บ การศึกษากั บวิท ยาลั ย พยาบาลกองทัพ เรือ ศูนย์ วิทยาการ กรมแพทย์
ทหารเรือแล้ว หากสละสิทธิ์หลังวันทาสัญญา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
จะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นามาชาระในวันทาสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2) ในระหว่างที่เป็นนักเรียนพยาบาล หากมีเหตุต้องพ้นจากฐานะนักเรียนต้องชดใช้เงินให้ กองทัพเรือ
ปีละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เศษของปีการศึกษาให้คิดเป็น 1 ปี
15.2 เมื่อสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว ทุนส่วนตัวกองทัพเรือต้องปฏิบัติงาน
ในกองทัพเรือเป็นเวลา 2 ปี หากปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดต้องชดใช้เงินให้กองทัพเรือ ดังนี้
1) ปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปี ต้องชดใช้เงินเป็นจานวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2) ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ครบ 2 ปี ต้องชดใช้เงินเป็นจานวน 35,000 บาท (สามหมื่น ห้าพันบาทถ้วน)
สาหรับทุนส่วนตัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ตามข้อตกลง หากปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดต้องชดใช้เงินตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกาหนด
สาหรับทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช เป็นเวลา
2 ปี หากปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดต้องชดใช้เงินตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกาหนด
16. การพ้นจากฐานะนักเรียน
16.1 ผู้ค้าประกันถอนการค้าประกัน หรือถึงแก่กรรม หรือทางราชการเห็นว่าขาดคุณสมบัติ จนไม่สมควร
ที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไปได้ และผู้ปกครองไม่สามารถหาผู้ค้าประกันใหม่ได้ภายใน 90 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจาก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักเรียนพยาบาล
16.2 นักเรียนกระทาความผิดและต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นความ
ผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดฐานลหุโทษ
16.3 ประพฤติผิดต่อสัญญาที่ทาไว้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
16.4 สอบความรู้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
กาหนดไว้ เว้นแต่กองทัพเรือจะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
16.5 ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนอยู่ในเกณฑ์จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียน ตามที่ทางราชการกาหนด
16.6 ขาดความเหมาะสม หรือขาดความสามารถในวิชาชีพการพยาบาล จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

-1016.7 เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝุาฝืนกฎหมาย
16.8 เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
16.9 เป็นโรคที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
วิชาชีพการพยาบาล
16.10 หากปรากฏภายหลังจากวันรับสมัครว่า ข้อความ หรือ บรรดาเอกสารที่แสดงต่อคณะกรรมการ
รับสมัครเป็นเท็จ
หมายเหตุ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะไม่รับผิดชอบกรณีที่
ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กาหนด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัคร
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง อันทาให้เสีย
สิทธิ์ในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

