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ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 52
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
ประจำปีการศึกษา 2565
***********************************************

1. กล่าวนำ
วิทยาลั ยพยาบาลกองทั พเรื อ ศูนย์ วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็ นสถาบั นการศึกษาในสั งกั ดกองทั พเรื อ
กระทรวงกลาโหม และเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล และผ่ านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2511
โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงค์ เพื่ อผลิ ต พยาบาลหญิ งสำหรับ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ข้าราชการกองทัพเรือ และครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในยามปกติ ยามฉุกเฉิน
และยามสงครามโดยมีพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ 1) การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 2) การผลิตผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม 3) การให้ การบริการวิชาการแก่บุคลากรทางการพยาบาล กำลั งพลกองทัพเรือและ
ประชาชน 4) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
2. ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเชื่อว่า ความสำเร็จของวิทยาลั ยพยาบาลกองทัพเรือเกิดจากการใฝ่รู้ แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ภายใต้ค่านิยมร่วมและการมีธรรมาภิบาล เพื่อการมีสุขภาวะของ
กำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในการผลิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล
อัตลักษณ์
“ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสุขภาพ”
เอกลักษณ์
“การพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล”

-33. สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่
504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิ น แขวงบุ คคโล เขตธนบุ รี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพ ท์ 02475 2614
02 475 2625 โทรสาร 02 475 2872 และ email : rtncn@rtncn.ac.th
4. การจัดการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดทำการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองคุณภาพระดับ
หลั กสู ตรและระดั บสถาบั นจากสภาการพยาบาล และผ่ านการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในจากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2561 จำนวนหน่วยกิตรวม 143 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร
4.2 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์
และภาคฤดูร้อน 8 สัปดาห์
การศึกษาภาคทฤษฎี
ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การสาธิต การทดลอง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
การศึกษาภาคปฏิบัติ
ประกอบด้วยการฝึกปฏิบั ติการพยาบาลทางคลิ นิกในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ า กรมแพทย์ทหารเรือ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชนร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาดูงานในพื้นที่ปริมณฑลและ
ต่างจังหวัด
5. การเข้ารับการศึกษา
5.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
5.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ
5.1.2 เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ.2543-2548)

-45.1.3 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร
หรื อตำรวจ ซึ่ งมี สั ญ ชาติ ไทยโดยกำเนิ ด แล้ วมารดาจะมิ ใช่ ผู้ มี สั ญ ชาติ ไทยโดยกำเนิ ดก็ ได้ สำหรั บผู้ สมั ครที่ มี ปู่
หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการอำเภอ/
สำนักงานเขตซึ่งรับรองว่าบิดา มารดา ของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย
5.1.4 รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล โดยมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65
กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
5.1.5 มี สุ ขภาพสมบู รณ์ ไม่ เป็ นโรคที่ กำหนดไว้ ตามกฎหมายว่ าด้ วย การรั บราชการทหาร หรื อไม่ มี โรค
ประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล โดยการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการตรวจสุขภาพ และ
การทดสอบสุขภาพจิต ที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง
5.1.6 มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.1.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
5.1.8 ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ จำคุก
หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดฐานลหุโทษ
5.1.9 ไม่อยู่ระหว่างพักราชการหรือพักงาน และไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือ
สถานศึกษา หรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติเสื่อมเสีย
5.1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมาย
5.2 จำนวนนักเรียนที่รับ
จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษารวม 60 คน แบ่งเป็น
5.2.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 40 คน ดังนี้
5.2.1.1 ทุนกองทัพเรือ จำนวน 20 คน
5.2.1.2 ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ จำนวน 20 คน
5.2.2 นั ก เรี ย นพยาบาลศาสตร์ส่ ว นของมู ล นิ ธิโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พ ราช และ/หรือ ทุ น ส่ ว นตั ว
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน
5.3 คะแนนวิชาการที่ใช้ในการพิจารณา
ใช้ผลการสอบความรู้ เช่นเดียวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission)
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งประกอบด้วย
5.3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(GPAX) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

-55.3.2 ผลการทดสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์
เคมีและชีววิทยา โดยใช้ผลการทดสอบของปีการศึกษา 2565
5.3.3 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี พ.ศ.2565
5.3.4 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ หรือวิชาชีพ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โดย
ใช้ผลการสอบระหว่าง ปี พ.ศ.2565
6. วิธีการสมัครและหลักฐานการสมัคร
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทาง www.rtncn.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
6.1 ศึกษาข้อมูลการสมั ครและกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในใบสมัครให้ครบถ้วนตรงกับหลักฐาน
ความเป็นจริง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่กำหนด
6.2 Upload ไฟล์ รูปภาพ ขนาด 1 นิ้วหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มหรือดำ File .Jpg ขนาดไม่เกิน
100 MB ลงบนใบสมัครสอบคัดเลือกฯ
6.3 พิ มพ์ ใบชำระเงินค่ าสมั ครจากอิ นเทอร์เน็ ต แล้ วชำระเงิ นค่ าสมั คร จำนวน 350 บาท ที่ ธนาคารกรุ งไทยได้ ทุ กสาขา
หรือผ่านทาง Internet Banking ของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ไม่รับเงินทางธนาณัติ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ธนาคารเอง
(ทั้งนี้ผู้สมัครต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้น ข้อมูลการสมัครจะถูกลบออกจากระบบ)
6.4 ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต ภายหลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินผ่านธนาคาร ประมาณ
3 วันทำการ จะปรากฏเลขประจำตัวผู้สมัคร ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัครแสดงว่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ได้รับสมัครในเบื้องต้นไว้แล้ว การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลคะแนนวิชาการที่กำหนดให้ครบถ้วน
6.5 การกรอกคะแนนวิชาการ ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลคะแนนวิชาการทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 28
เมษายน 2565 โดยคะแนนวิชาการประกอบด้วย GPAX 6 ภาคเรียน ผลการสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565
สำหรับ GAT และ PAT2 ปี พ.ศ.2565 โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตรงกับหลักฐานและความเป็นจริง
6.6 พิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ ผู้สมัครตรวจดูใบสมัครจะต้องมีเลขประจำตัวผู้สมัคร ข้อมูลส่วนตัว และคะแนน
วิชาการให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อด้านล่าง จึงถือว่าข้อมูลครบสมบูรณ์ (สามารถพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ได้ เมื่อ
ดำเนินการตามขั้นตอน ข้อ 6.1 - 6.5 เรียบร้อยแล้ว)
6.7 ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้
6.7.1 ใบสมัครที่มีภาพถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีเข้มหรือดำ
ข้อมูลส่วนตัว และคะแนนวิชาการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้สมัคร
6.7.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน (ปพ.1) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(GPAX) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)

-6โดยจะต้ องให้ ผู้ มี อำนาจลงนาม และประทั บตราสถาบั น (ระวังอย่ าประทั บบนผลการเรียนเฉลี่ ย ) เขี ยนหมายเลข
ประจำตัวผู้สมัครบริเวณมุมขวาด้านบนของเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ให้ส่งใบสมัคร พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน (ปพ.1) มาทางไปรษณีย์ที่วิทยาลัย
พยาบาลกองทั พเรือ เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิ น แขวงบุ คคโล เขตธนบุ รี กรุงเทพมหานคร 10600
ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยจะนั บวันประทับตราการส่ งคะแนนวิชาการจากไปรษณี ย์เป็นสำคัญ (ในกรณี
ที่ติดวันหยุดราชการหลายวันให้ส่งระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน (ปพ.1) มาทางอีเมล www.rtncn.ac.th
ควบคู่กับการส่งทางไปรษณีย์ด้วยเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง)
7. การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพการทำแบบทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์
วิทยาลั ยพยาบาลกองทั พเรื อ กำหนดประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ์เข้ ารับ การตรวจสุ ขภาพ การทำแบบทดสอบ
สุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และ
ประกาศทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.rtncn.ac.th ทั้งนี้ ให้ ผู้สมัครรายงานตัวทางโทรศัพท์ หมายเลข 09 2937 4713
หรือ 02 475 2872 หรือทาง email : rtncn@rtncn.ac.th ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.
8. การตรวจสุขภาพและการทำแบบทดสอบสุขภาพจิต
8.1 การตรวจสุขภาพ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ มารายงานตัวที่อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. (ตามหมายเลขที่นัดในวันประกาศฯ)
โดยให้นำใบสมัครที่มีเลขประจำตัวผู้สมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัครบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน
2 รูป มาด้วยและปฏิบัติ ดังนี้
8.1.1 ลงทะเบียนและชำระเงินค่าตรวจสุขภาพ และค่าทำแบบทดสอบสุขภาพจิต คนละ 800 บาท โดยไม่รับ
ผลการตรวจร่างกายจากภายนอก
8.1.2 ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง และตรวจร่างกายตามระบบ
8.1.3 เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ และเอ็กซเรย์ปอด
8.1.4 ในกรณี ที่ผู้สมั ครบางรายอาจต้องได้รับการตรวจพิเศษเพิ่มเติม ผู้ สมัครจะต้องรับผิดชอบชำระค่าตรวจ
พิเศษเอง
8.2 การทำแบบทดสอบสุขภาพจิตให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทำแบบทดสอบสุขภาพจิตมารายงานตัว ในวันที่ 17 - 19
พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. (ตามหมายเลขที่นัดในวันประกาศ) ผู้ที่มาสายเกิน 30 นาทีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
และให้เตรียมดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกาสีน้ำเงิน เพื่อใช้ในการสอบด้วย
9. การตรวจสอบหลักฐานและสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิ ทธิ์เข้ารับการตรวจสอบหลั กฐานและสอบสัมภาษณ์ ให้มารายงานตัวที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ในวันที่
18 - 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. ตามหมายเลขที่นัดในวันตรวจสุขภาพ โดยจะต้องนำหลักฐานการ
สมัครทั้งฉบับจริง และสำเนามามอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้

-79.1 ใบสมัคร ที่มีเลขประจำตัวผู้สมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
9.2 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครพร้อมสำเนา
9.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมสำเนา
9.4 สูติบัตรของผู้สมัคร พร้อมสำเนา
9.5 ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผู้สมัครซึ่งระบุสัญชาติของปู่ ย่า ตา ยาย กรณีที่ผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม
ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงมาแสดงว่าเกิดในประเทศไทย ถ้าไม่มีทะเบียนบ้านแสดง
ให้ขอเอกสารรับรองจากที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตมาแสดงว่าบิดา มารดา เกิดในประเทศไทยจริง
9.6 ผู้สมัครซึ่งมีมารดา มิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่บิดาเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ ให้นำหนังสือรับรอง
การเป็นข้าราชการทหาร หรือตำรวจของบิดาผู้สมัครจากต้นสังกัด และนำทะเบียนสมรสของบิดา - มารดาผู้สมัครมาแสดง
9.7 ผู้สมัครซึ่งมีปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย ต้องนำสูติบัตรของบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองการเกิด
ในประเทศไทยของ บิดา มารดาของผู้สมัครจากที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต มาแสดง
9.8 กรณีที่บิดาและ/หรือมารดาของผู้สมัครถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ต้องนำใบมรณบัตร หรือ
หนังสือรับรองจากอำเภอ หรือเขตมาแสดง เพื่อยืนยันสัญชาติของบิดาและ/หรือมารดาของผู้สมัคร
9.9 กรณี ที่ บิ ดาและมารดาของผู้ สมั ครถึงแก่กรรม ต้ องมี เอกสารการแต่งตั้งผู้ ปกครองโดยชอบธรรมจากศาล
มาแสดง
9.10 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล ถ้าผู้สมัคร หรือ บิดา มารดาผู้สมัคร มีการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล
9.11 ทะเบียนสมรสของบิดา มารดา
9.12 กรณี ที่บิ ดา - มารดาผู้ สมัคร มิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบี ยนสมรส แต่มารดามิได้เปลี่ ยนมาใช้ นามสกุล
ของบิดาผู้สมัครต้องนำทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดา มารดาที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดง
9.13 หลักฐานคะแนนวิชาการ ได้แก่
1) ผลการทดสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี และ
ชีววิทยา โดยใช้ผลการทดสอบของปีการศึกษา 2565
2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยใช้ผลการทดสอบระหว่าง ปี พ.ศ.2565 มาแสดง
3) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ผล
การสอบระหว่าง ปี พ.ศ.2565 มาแสดง
4) ระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน (ปพ.1) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(GPAX) ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร แผนการเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
9.14 ผู้มีสิทธิ์ ต้องนำหลักฐานต่างๆ มามอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามวัน เวลา ที่กำหนดจนครบถ้วน ยกเว้นเอกสาร
บางประเภทที่กฎหมายกำหนดเงื่อนเวลาในการแสวงหา ให้ นำมามอบก่อนถึงกำหนดวันทำสั ญญาเข้าเป็ น นักเรียน
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

-8หมายเหตุ ให้ผู้สมัคร เขียน “ชื่อ-นามสกุล” และ “เลขประจำตัวผู้สมัคร” ที่มุมขวาด้านบนของสำเนา
เอกสารหลักฐานทุกฉบับพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
10. เกณฑ์การตัดสินคัดเลือก
10.1 ผลการทดสอบทางวิชาการ ใช้ผลการสอบความรู้เช่นเดียวกับ ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง (Admission) ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยคะแนน ดังนี้
1) คะแนนรวมของผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสม 6 ภาคเรี ยน ทุ ก กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ตลอดหลั กสู ต ร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) คิดเป็นร้อยละ 20
2) คะแนนผลการทดสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยใช้ผลการทดสอบของปี พ.ศ.2565 คิดเป็นร้อยละ 30
3) คะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) คิดเป็นร้อยละ 20
4) คะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการหรือวิชาชีพ (PAT2) คิดเป็นร้อยละ 30
การคิดคะแนนจะนำคะแนนรวมมาเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ถึงผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด จำนวน
600 คน
10.2 ผลการตรวจสุขภาพการทำแบบทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์
การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิตของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ต้องการผู้เรียนที่มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ มีคุณลักษณะบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ และมี
คุณสมบัติครบถ้วน ในการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ
ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ ซึ่งผลการตรวจสุขภาพ ผลการทำแบบทดสอบสุขภาพจิตและการสัมภาษณ์ ใช้เกณฑ์ผ่าน
และไม่ผ่าน (โดยไม่นำมาคิดเป็นคะแนน) ซึ่งผลการพิจารณาตามมติของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นที่สิ้นสุด
10.3 การตัดสินเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ตัดสินจากผู้ที่มีผลคะแนนรวมทางวิชาการเป็นหลัก โดยการเรียงลำดับจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 40 คนแรก
เป็ นนั กเรียนพยาบาลศาสตร์ ส่วนของกองทัพเรือ (ยกเว้นผู้ สมัครที่เลือกทุนส่ วนตัวของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพียงอย่างเดียว) โดยลำดับที่ 1-20 เป็นทุน
กองทัพเรือ ลำดับที่ 21 - 40 คนถัดมาเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์
และลำดับที่ 41- 60 เป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัว
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเว้นผู้สมัครที่เลือกเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของ
กองทัพเรือเพียงอย่างเดียว) โดยเรียงตามลำดับคะแนนวิชาการจนครบ 60 คน กรณีที่ผู้สมัครมีผลคะแนนรวมทางวิชาการ
เท่ากัน จะตัดสินจากคะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ คือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ที่มากกว่าตามลำดับ
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สัมภาษณ์ ต้องผ่านเกณฑ์ ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
11.1 ประกาศรายชื่อผู้ ที่ ได้รั บการคั ดเลื อกในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ วิทยาลั ยพยาบาล
กองทัพเรือ และประกาศทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.rtncn.ac.th
11.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งตัวจริงและตัวสำรองทุกลำดับ ให้มาลงนามรายงานตัวต่อวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
11.2.1 มารายงานตัวด้วยตนเอง หรือ ผู้แทน โดยให้นำบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาแสดง
ในวันรายงานตัวด้วย
11.2.2 หรือ รายงานตัว ที่ rtncn@rtncn.ac.thโดยส่งไฟล์บัตรประชาชนโดยเขียนข้อความว่า “รายงานตัว
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ” พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.
11.3 ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ถ้าไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
11.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมผู้แทนโดยชอบธรรม และผู้ค้ำประกัน เตรียมหลักฐานการทำสัญญา และมา
ทำสัญญาตามวันที่กำหนด
12. การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กำหนดการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดังนี้
12.1 บุคคลตัวจริงทุนกองทัพเรือ 20 คน รายงานตัวทำสัญญา เวลา 08.00 น. - 10.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
12.2 บุ คคลตัวจริงส่ว นของมูลนิ ธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่ วนตัวคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล 20 คน รายงานตัวทำสัญญา เวลา 08.00 น. - 10.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
12.3 บุคคลตัวจริง ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ 20 คน รายงานตัวทำสัญญา เวลา
10.00 น. - 12.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงพร้อมผู้แทนโดยชอบธรรมและผู้ค้ำประกัน เตรียมหลักฐานและเงิน
ค่าธรรมเนียมมาทำสัญญา ตามวัน เวลาที่กำหนด หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงไม่สามารถนำเอกสารมาให้
กรรมการทำสัญญา ให้ถือว่าสละสิทธิ์โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงไม่มาทำสัญญาภายใน 16.00 น.ของวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถือว่า
สละสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ จะเรียกบุคคลตัวสำรองตามลำดับที่ประกาศฯ มาทำสัญญาในวันที่ 6, 7
และ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.-12.00 น.
12.4 คุณสมบัติของผู้แทนโดยชอบธรรมและผู้ค้ำประกัน
12.4.1 ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง

-101) บิดาและมารดา
2) บิดา หรือ มารดาในกรณีที่อำนาจการปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา
3) ผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้ง
4) ผู้ปกครองที่ตั้งโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาซึ่งถึงแก่กรรมทีหลัง
(ข้อ 3 และ 4 ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย)
12.4.2 ผู้ค้ำประกัน ต้องเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำการ หรือข้าราชการพลเรือน
ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่านายทหารสัญญาบัตร โดยต้องนำใบรับรองจากต้นสังกัดของตนมาแสดงในวันทำสัญญา
หรือข้าราชการพลเรือนสามัญที่รับอัตราเงินเดือนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือ ระดับ 3 ขึ้นไป โดยมีอายุไม่เกิน 55 ปี
(มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 5 ปี ) นับถึงวันทำสัญญา ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นข้าราชการทหารหรือ ตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตรประจำการ สามารถเป็นผู้ค้ำประกันบุตรของตนเองได้ โดยผู้ค้ำประกัน 1 คน สามารถค้ำประกันผู้สมัคร
ได้เพียง 1 คนเท่านั้น
12.4.3 พระภิกษุ ข้าราชการบำนาญ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะเป็นผู้ค้ำประกันไม่ได้
12.5 ผู้ค้ำประกัน ต้องนำภรรยาหรือสามีมาลงนามยินยอมในใบสัญญาค้ำประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสมรส ในกรณีที่เป็นโสดต้องนำหนังสือรับรองความเป็นโสดจากหน่วยงานต้นสังกัดและ/
หรือขอหนังสือรับรองความเป็นโสดจากอำเภอหรือเขตมาแสดงในวันทำสัญญา ในกรณีที่สามีหรือภรรยาถึงแก่กรรม
ต้องนำใบมรณบัตรของสามีหรือภรรยาที่ถึงแก่กรรมแล้วมาแสดงด้วย
12.6 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ค้ำประกัน ผู้ปกครอง และคู่สมรส ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
พลเรือน ทหาร ตำรวจ และทะเบียนบ้านทั้งฉบับจริงและสำเนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา
12.7 ค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาชำระในวันทำสัญญา รายละเอียดตามผนวก ก
13. การเรียกบุคคลสำรองเข้าทำสัญญา
13.1 วิทยาลั ยพยาบาลกองทัพเรื อ จะเรียกบุคคลสำรองตามลำดับที่ ในประกาศฯ เข้าทำสั ญญา ในวันที่ 6 - 8
มิถุน ายน 2565 เวลา 08.00 น.-12.00 น. โดยจะมีการส่ งข้อความ (SMS) ทางโทรศัพท์ที่ ได้ให้ เบอร์ไว้กับวิทยาลั ย
พยาบาลกองทั พเรื อ พร้ อมให้ เจ้ าหน้ าที่ โทรแจ้ ง และลงประกาศทาง http://www.rtncn.ac.th แจ้ งบุ คคลสำรอง
ตามลำดับ ในประกาศฯ ซึ่งได้มาลงนามรายงานตัวไว้แล้ว โดยต้องมาตามกำหนดเวลาตามที่แจ้ง มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิทธิ์
กรณี ที่ บุ คคลตั วจริ งทุ นกองทั พเรื อ สละสิ ทธิ์ วิ ทยาลั ยพยาบาลกองทั พเรือ จะเลื่ อนบุ คคลตั วจริ งทุ นส่ วนตั ว
โดยกองทั พเรื อสนั บสนุ นค่ ายุ ทธอาภรณ์ ขึ้นมาแทนที่ ตามจำนวนนั กเรียนพยาบาลศาสตร์ทุ นกองทั พเรือที่ สละสิ ทธิ์
และจะเรี ยกบุ คคลสำรองในส่ วนของกองทั พเรื อเข้ ามาแทนที่ ทุ นส่ วนตั วโดยกองทั พเรื อสนั บสนุ นค่ ายุ ทธอาภรณ์
จนครบตามจำนวน

-11กรณีที่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล สละสิ ทธิ์ วิทยาลั ยพยาบาลกองทัพเรือ จะเรียกบุคคลสำรองส่ วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาแทนที่จนครบตามจำนวน
13.2 บุคคลสำรองควรติดตามการเรียกตัวทางข้อความในโทรศัพท์ที่ได้ให้เบอร์ไว้กับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
และ http://www.rtncn.ac.th รวมทั้ งการโทรแจ้ งจากเจ้ าหน้ าที่ ของวิ ทยาลั ยพยาบาลกองทั พเรื อฯ ในวั นที่ 6 - 7
มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งรายงานตอบรับการเรียกตัว (ตามข้อ 13.1) โดยเตรียมหลั กฐานการทำสั ญ ญาและผู้ ค้ำ
ประกันให้พร้อม เพื่อประโยชน์ของตนเอง และมาทำสัญญาตามนัด
14. สิทธิของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
14.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 40 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
14.1.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนกองทัพเรือ จำนวน 20 คน จะได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยง และยุทธอาภรณ์
ตามที่กองทัพเรือกำหนดตลอดหลักสูตร และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็น ว่าทีเ่ รือตรีหญิง
14.1.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ จำนวน 20 คน จะได้รับ
ยุทธอาภรณ์ตามที่กองทัพเรือกำหนดตลอดหลักสูตร และมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนให้
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. องค์กรและมูลนิธิต่างๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานในกองทัพเรือในฐานะ
พนักงานราชการเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
14.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน โดยทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะได้รับยุทธอาภรณ์ตามที่กองทัพเรือ
กำหนดตลอดหลักสูตร โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา
ขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. องค์กรและมูลนิธิต่างๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้อง
ปฏิ บั ติงานในโรงพยาบาลศิริราช ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนด สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์
ในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นตามทีม่ ูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกำหนด
15. การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา
15.1 ให้ ผู้มีสิทธิ์เข้าเป็ นนักเรียนพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มารายงานตัวเข้าศึกษา ในวันที่
25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. พร้อมกับผู้ปกครอง (หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)
15.2 นำสิ่งของเครื่องใช้ตามที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ กำหนดและเข้าอยู่ประจำหอพัก (ตามเอกสารที่แจ้ง
ในวันทำสัญญา)
15.3 ผู้ปกครอง และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ใหม่จะอยู่ประจำหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา

-1216. การปรับและชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญา
เมื่อทำสัญญา และได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือแล้ว ถือว่าได้ทำสัญญาผูกพันกับวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับการปรับและ
ชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญาแบ่งได้ ดังนี้
16.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือให้เป็นไปตามสัญญาที่กองทัพเรือกำหนด
16.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ให้เป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
17. การพ้นจากฐานะนักเรียน
17.1 ผู้ค้ำประกันถอนการค้ำประกัน หรือถึงแก่กรรม หรือทางราชการเห็นว่าขาดคุณสมบัติ จนไม่สมควรที่จะเป็น
ผู้ค้ำประกันต่อไปได้ และผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถหาผู้ค้ำประกันใหม่ได้ภายใน 90 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจาก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์
17.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ที่กระทำความผิดและต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดให้จำคุกเว้น
แต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดฐานลหุโทษ
17.3 ประพฤติ ผิ ดต่ อสั ญ ญาที่ ท ำไว้กับ วิท ยาลั ยพยาบาลกองทั พ เรือ ประพฤติผิ ดศีล ธรรมอัน ดีงาม หรือ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
17.4 สอบความรู้ ไม่ ได้ ตามเกณฑ์ ที่ ท างวิท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ เรือ กำหนดไว้เว้น แต่ กองทั พ เรือ จะได้
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
17.5 ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนอยู่ในเกณฑ์จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียน ตามที่ทางราชการกำหนด
17.6 ขาดความเหมาะสม หรือขาดความสามารถในวิชาชีพการพยาบาล จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
17.7 เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมาย
17.8 เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
17.9 เป็ นโรคที่ กำหนดไว้ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการรั บราชการทหาร หรื อโรคที่ เป็ นอุ ปสรรคต่ อการศึ กษาวิ ชาชี พ
การพยาบาล
17.10 หากปรากฏภายหลังจากวันรับสมัครว่า ข้อความ หรือ บรรดาเอกสารที่แสดงต่อคณะกรรมการรับสมัครเป็นเท็จ
หมายเหตุ : วิท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ เรือ จะไม่รับ ผิ ด ชอบกรณี ที่ ผู้ ส มั ครมีคุ ณ สมบั ติไม่ค รบตามที่ กำหนด
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูผนวก
ลในใบสมั
ก ครไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ยื่นเอกสารหลักฐานต่าประมาณการค่
งๆ ไม่ครบถ้วนาไม่
อง้มอัีสนิททำให้
เสียนสินัทกธิเรี์ในการสมั
ครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์
ใช้ถจูก่าต้ยผู
ธิ์เข้าเป็
ยนพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-13ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักเรียนพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
1. นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ
1.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนกองทัพเรือ
ชั้นปีที่ 1
19,000 บาท
ชั้นปีที่ 2
17,000 บาท
ชั้นปีที่ 3
17,000 บาท
ชั้นปีที่ 4
26,000 บาท
รวม
79,000 บาท
1.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์
ชั้นปีที่ 1
71,800 บาท
ชั้นปีที่ 2
68,200 บาท
ชั้นปีที่ 3
70,160 บาท
ชั้นปีที่ 4
68,110 บาท
รวม
278,270 บาท
2. นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
ชั้นปีที่ 1
71,800 บาท
ชั้นปีที่ 2
68,200 บาท
ชั้นปีที่ 3
70,160 บาท
ชั้นปีที่ 4
68,110 บาท
รวม
278,270 บาท
หมายเหตุ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้เป็นการประมาณการเบื้องต้น วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

