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วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ที่ตั้ง 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2763 3554, 0 2763 3552 (วัน-เวลาราชการ)
โทรศัพท์ 0 2354 7834, 0 2763 4232 วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรสาร 0 2354 7842
E-mail : regist@rtanc.ac.th
เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th หรือ
ยื่นสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ http://rtanc.thaijobjob.com
---------------------------------------------------------------------------------------กล่าวนา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับอุดมศึกษา
แห่ ง เดี ย วของกองทั พ บก ได้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2506 ตามนโยบายของกองทั พ บกโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพ ให้แก่หน่วยงานของกองทัพบก ในการให้บริการด้าน
การดูแลสุขภาพอนามัยของทหาร ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ตลอดระยะเวลาของการ
ด าเนิ น งาน ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รและระบบการศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและความต้อ งการของสังคม ได้คานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของ
บัณฑิตพยาบาลที่ผลิต ให้แก่สังคม มีการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษาทุกรุ่น
เป็นระยะๆ และนาผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตร
และระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วิท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บกเป็ น หน่ ว ยขึ้ น ตรงต่ อ ศู น ย์ อ านวยการแพทย์ พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ
การรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากสภาการพยาบาล ทาให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน
มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เท่ าเที ย มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลอื่ น ๆ ในระดั บ เดี ย วกั น ทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ มีอาคารสถานที่อุปกรณ์การศึกษาและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนทาให้บัณฑิตพยาบาลที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ได้รับการชื่นชมและ
เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยดีตลอดมา
ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(4ปี) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
ต่างๆและหลักสูตรอื่นๆตามที่กองทัพบกกาหนด
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ปรัชญา
วิท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บก เชื่ อว่า การพั ฒ นาไปสู่ อ งค์ กรสมรรถนะสู งบน
พื้นฐานความรู้ คู่คุณธรรม สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่มี
คุณ ภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอุดมการณ์ทหารและมีจิตอาสา เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ
ของกองทัพและประชาชนได้อย่างมีความสุข
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ
อัตลักษณ์บัณฑิต
คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น าทหารเด่ น เน้ น จิ ต อาสา คุ ณ ธรรมคู่ ปั ญ ญา สร้ างคุ ณ ค่ า การ
พยาบาลในทุกสถานการณ์
เอกลักษณ์สถาบัน
ผลิตพยาบาลด้านเวชศาสตร์ทหาร ให้พร้อมทุกสถานการณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิต
รวม 145 หน่วยกิต แบ่งเป็น
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
109
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
27
- กลุ่มวิชาชีพ
77
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทหาร
5
1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี ( 8 ภาคการศึกษาปกติ 3 ภาคฤดูร้อน )
การลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบี ย นเข้ า รั บ การศึ ก ษาแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รที่ วิ ท ยาลั ย
พยาบาลกองทัพบกกาหนด
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การประเมินผลการศึกษาและการสาเร็จการศึกษา
ใช้ระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ.2562
การสาเร็จการศึกษา ต้องผ่านการเรียนตามเนื้อหาที่กาหนดในหลักสูตร
และผ่ า นการสอบรวบยอดในสาขาพยาบาลศาสตร์ ข องคณ ะพ ยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
2. ปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา
2.1 อาคารสถานที่
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการศึกษา อบรมและ
ปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สภาการพยาบาล
2.2 สถานที่ฝึก ศึกษา อุปกรณ์การสอนและคณาจารย์
2.2.1 สถานที่ฝึก ศึกษา
1) การศึ ก ษาภาคทฤษฎี ห้ อ งเรี ย นเป็ น ห้ อ งปรั บ อากาศ ขนาดจุ
100 คน พร้อมอุปกรณ์การเรียน การสอนและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยทุกห้อง การเรียน
การสอนด้ านปฏิ บั ติ การทางการพยาบาลที่ วิท ยาลั ยพยาบาลกองทั พ บก การเรียนการ
ปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ใช้ ส ถานที่ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้ า และ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2) การศึ ก ษาภาคปฏิ บั ติ ใช้ ส ถานที่ โ รงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า
โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก และ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แหล่งการศึกษา
อื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องและเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา
2.2.2 อุปกรณ์การเรียน การสอน
วิท ยาลั ย พยาบาลกองทั พบก มี สื่ อและอุป กรณ์ การเรียน การสอนที่
ทั น สมั ย ส าหรั บ ภาคทฤษฎี พ ร้ อ มในห้ อ งเรี ย นภาคปฏิ บั ติ มี อุ ป กรณ์ ก ารสอนพร้ อ มใน
ห้ องปฏิ บั ติ การพยาบาล มี ห้ องปฏิ บั ติ การคอมพิ ว เตอร์ ในจานวนที่ เพี ยงพอกับ จานวน
นักเรียนและอาจารย์ผู้สอน สอดคล้องกับการจัดการเรียน การสอนแต่ละรายวิชา
2.2.3 คณาจารย์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐาน ทั้งในและ
ต่างประเทศ
2.2.4 ห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีห้องสมุดที่ให้บริการหนังสือ/ตารา วารสาร
สาขาการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยมีระบบการสื บค้นฐานข้อมูลหนังสื อ/ตาราของ
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ห้องสมุด ผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบ
โปรแกรมห้ อ งสมุ ด ทหาร Mil-lib และฐานข้ อ มู ล หนั ง สื อ และวารสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
CINAHL COMPLETE
2.2.5 ห้องคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
วิท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บกมี ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ และสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนพยาบาล
2.2.6 หอพักนักเรียน
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้จัดหอพักเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
นักเรียนพยาบาลทุกคน โดยมีอาจารย์กองการปกครอง เป็นผู้ดูแลในเวลาราชการ ในส่วน
นอกเวลาราชการจะมีนายทหารเวรรักษาการณ์เป็นผู้ดูแลฯ
3. การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา
วิทยาลัย พยาบาลกองทั พบก เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลั กสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) จานวน 100 คน โดยจาแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.1 ทุนกองทัพบก จานวน 20 คน รับเฉพาะเพศหญิง
3.2 ทุนส่วนตัว จานวน 75 คน (เพศชาย ไม่เกินจานวน 15 คน
เพศหญิงอย่างน้อย จานวน 60 คน)
3.3 ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จานวน 5 คน
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการคือ
4.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET )* ของ
ส านั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา (สทศ.) จ านวน 5 รายวิ ช า คื อ ภาษาไทย สั งคม ศึ ก ษา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 ทั้งนี้
ต้ อ งมี ค ะแนนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ และวิ ท ยาศาสตร์ แต่ ล ะวิ ช าไม่ ต่ ากว่ า
30 คะแนน
หมายเหตุ *กรณีไม่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ในปีการศึกษา
2560-2562 ให้ใช้ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาของสานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
จ านวน 7 รายวิช า คื อ ภาษาไทย สั งคมศึ กษา ภาษาอั งกฤษ คณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ เคมี
ชีววิทยา ในปีการศึกษา 2563 โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมีและ
ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
4.2.2 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT 1 ) ในการสอบปี
การศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
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4.2.3 ผลการทดสอบความถนั ดทั่ ว ไป ( GAT 2 )ในการสอบปี
2562 และปี 2563 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
4.2.4 ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2) การ
วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในการสอบปี 2562 และปี 2563 โดยเลือกคะแนนครั้งที่ มาก
ที่สุด
4.3 มีสถานภาพโสดอายุ 18 - 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่
สมัครฯ(ผู้สมัครที่เกิด 3 สิงหาคม 2538 –3 สิงหาคม 2545)
4.4 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
4.5 มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้าหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มี
ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 155 เซนติเมตรและมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
คานวณจาก BMI = น้าหนัก(กิโลกรัม)/ส่วนสูง(เมตร)2 และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการ
ตามที่กาหนดไว้ในผนวก ก ท้ายระเบียบนี้
4.6 ไม่บกพร่องในศีลธรรม
4.7 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
4.8 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจาเลยในคดีอาญาและไม่เคย
ต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิด อันกระทา
โดยประมาท
4.9 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ
4.10ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ ออกจากราชการหรือสถานศึกษา
เพราะมีความผิด
4.11ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
5. การเพิ่มคะแนนพิเศษสาหรับผู้สมัครบางประเภท ดังนี้
5.1บุ ตรข้าราชการทหาร พนั ก งานของรัฐ และลู ก จ้าง ในสั งกั ด
กองทัพบกผู้ที่ได้รับการปูนบาเหน็จพิเศษตั้งแต่ 7 ชั้นขึ้นไป กรณีปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ
การต่อสู้ หรือโดยการกระทาของฝ่ายตรงข้าม จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดออก
จากราชการ เนื่องจาก พิการทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยมีคาสั่ง
ปูนบาเหน็จพิเศษเรียบร้อยแล้ว เพิ่มให้ร้อยละ 10 คะแนนของคะแนนเต็ม
5.2 บุ ต รข้ า ราชการทหาร พนั ก งานของรั ฐ และลู ก จ้ า ง ในสั ง กั ด
กองทัพบกผู้ที่ได้รับการปูนบาเหน็จพิเศษ ต่ากว่า 7 ชั้นลงมา กรณีปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และ
การปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เพิ่ม
ให้ร้อยละ 5 คะแนนของคะแนนเต็ม
5.3 การเพิ่ ม คะแนนพิ เศษตามข้ อ 5.1 – 5.2 ให้ เพิ่ ม คะแนนพิ เศษ
เฉพาะในการสอบภาควิชาการเท่านั้น
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5.4 การแสดงความประสงค์ขอรับคะแนนเพิ่มตามข้อ 5.1 – 5.2 ให้
ผู้ปกครองของผู้สมัคร หรือผู้สมัครจัดทาเป็นหนังสือตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบการนี้
ได้แก่
5.4.1 แบบคาร้องขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสมัครคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรียน
5.4.2คาสั่งปูนบาเหน็จพิเศษ
5.4.3 หนังสือรับรองเป็นบุตรข้าราชการทหาร พนักงานของรัฐ
และลูกจ้าง ในสังกัดกองทัพบก
5.4.4 หนังสือรับรองการได้รับปูนบาเหน็จพิเศษกรณีปฏิบัติหน้าที่
โดยส่ งแบบคาร้อ งการขอเพิ่ ม คะแนนพิ เศษและแนบหลั กฐานทั้ งหมดให้ ครบถ้ว น ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง คณะอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เข้า เป็ น นรพ. ประจ าปี การศึ กษา 2563 วิ ทยาลั ยพยาบาลกองทัพ บก(ผตก.วพบ.)
317/6ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ภายในวันที่ 17 เม.ย.63 โดยยึดตาม
วันที่ประทับตราไปรษณีย์
6. วิธีการสมัคร
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีขั้นตอนการรับสมัครดังนี้
6.1 ผู้ ส มั ค รต้ อ งอ่ า นระเบี ย บการสมั ค รให้ เข้ า ใจและตรวจสอบตนเองว่ า มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการสมัครแล้วจึงกรอกข้อมูลยื่นสมัครฯทาง
อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.rtanc.ac.th.หรื อ http://rtanc.thaijobjob.com หาก
ปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก โดย
ไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืน ถึงแม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
แล้วก็ตาม จะถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
6.2 ผู้ สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลื อกเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
ตามประกาศรับสมัครในแต่ละปีการศึกษา โดยลงทะเบียนสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์
www.rtanc.ac.th หรือhttp://rtanc.thaijobjob.com
6.3 เมื่อลงทะเบี ย นสมัครฯ ทางอินเตอร์เน็ ตเรียบร้อยแล้ ว ให้ ผู้ ส มัครพิ มพ์
(print ) ใบชาระเงิน ค่าสมัครฯพร้อมเงินค่าสมัครจานวน 350 บาทต่อ 1 คน (ไม่รวม
ค่ าธรรมเนี ย มธนาคาร)ไปช าระผ่ าน ธนาคารกรุ งไทย (เท่ า นั้ น ) ทุ ก สาขาและเก็ บ
หลั กฐานการช าระเงิน ค่าสมัครฯจากธนาคารกรุงไทย ไว้เป็นหลั กฐานยืนยันการเป็ น
ผู้ ส มั ค รฯ การสมั ค รจะสมบู ร ณ์ เมื่ อ ผู้ ส มั ค รได้ ช าระค่ า สมั ค ร ที่ ธ นาคารกรุ ง ไทย
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น (หมดเขตโอนเงินค่าสมัคร 18 เมษายน 2563 นับตามเวลาปิดทา
การธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขา )
นอกจากนี้ ผู้ สมัครต้องสมัครบริการ SMS ค่าบริการ 20 บาทเพื่อรับข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวการรับสมัคร โดยค่าบริการ SMS ดังกล่าวเป็นของระบบรับสมัคร ไม่ใช่
ค่าธรรมเนียมการสมัครของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
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6.4 ผู้สมัครจะได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร ก็ต่อเมื่อผู้สมัคร ได้ชาระเงินค่า
สมัครฯ ผ่านธนาคารกรุงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบการสมัครผ่าน
ระบบรับสมัครออนไลน์(http://rtanc.thaijobjob.com) ของผู้สมัครอีกครั้งตั้งแต่วันจันทร์
ของสั ป ดาห์ ถั ดไป หลั งการช าระเงิน ค่าสมั ค รฯ ซึ่งระบบรับ สมั ค รจะก าหนดหมายเลข
ประจาตัวให้แก่ผู้สมัครโดยอัตโนมัติและแสดงสถานะการชาระเงินให้ทราบ โดยผู้สมัครฯที่
ระบบแจ้งสถานะช าระเงิน แล้วถือว่าเป็ นผู้มีสิ ทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลื อกในขั้นตอน
ต่อไปทุกคนผู้ส มัครสามารถ print บั ตรประจาตัวผู้ สมัครที่มีหมายเลขประจาตั วผู้ส มัคร
เรียบร้อยแล้วในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
7. การเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร สาหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์
ทดสอบบุค ลิกภาพ ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้
พร้อม ดังนี้
7.1 ใบสมั ค รที่ ผู้ ส มั ค รกรอกข้ อ มู ล ผ่ านระบบ online โดยพิ ม พ์ (print ) จาก
เว็บ ไซต์ www.rtanc.ac.th หรือ http://rtanc.thaijobjob.com พร้อมลงนามผู้ ส มัครให้
เรียบร้อยพร้อมทั้ง print บัตรประจาตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นของผู้สมัครสอบขนาด 1 นิ้วจานวน2รูปซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือนโดยแสดงวันที่ถ่ายรูปพร้อมเขียนชื่อนามสกุลอายุของผู้สมัครสอบ
คัดเลือกอย่างชัดเจนไว้ด้านหลังทุกรูป
7.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ(หนังสือรับรองฯออกให้ไม่เกิน 60 วัน )
7.4 บัตรประจาตัวประชาชน
- ผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้ให้กาเนิด
- ผูส้ มัครที่เป็นบุตรบุญธรรมต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญ
ธรรมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร ของบิดา – มารดาผู้ให้กาเนิดและของบิดาหรือ
มารดาบุญธรรม หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้งส่งมาด้วย
7.5 ทะเบียนบ้าน
- ผู้สมัครบิดาและมารดาผู้ให้กาเนิด
- ผู้สมัครที่เป็นบุตรบุญธรรมต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญ
ธรรมทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของบิดา – มารดาผู้ให้กาเนิดและของบิดาหรือมารดาบุญ
ธรรม หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้งส่งมาด้วย
7.6 สูติบัตรของผู้สมัครหรือรับรองบุตร
7.7 กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องมีใบมรณะบัตรซึ่งระบุสัญชาติของบิดา
หรือมารดา ที่ถึงแก่กรรมมาแสดงด้วย
7.8 หลักฐานการออกจากราชการครั้งสุดท้าย ถ้าผู้สมัครเคยรับราชการมาก่อน
7.9หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดา มารดา (ถ้ามี)

10
สาหรับรายละเอียดและวันเวลาในการนาเอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 7.1 -7.9 ) มา
แสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครติดตามจากประกาศของทางวิทยาลัยต่อไป
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ
ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บก จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า รั บ การทดสอบ
บุ ค ลิ ก ภาพ ตรวจร่ า งกาย และสอบสั ม ภาษณ์ ที่ วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บก และที่
เว็บไซต์www.rtanc.ac.th
9. การทดสอบบุคลิกภาพและความถนัดทางวิชาชีพ
9.1 ผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพ จะต้องมารายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ
ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่กาหนด พร้อมชาระเงินค่าทดสอบบุคลิกภาพ
9.2 การทดสอบความถนั ด ทางวิ ช าชี พ การทดสอบความถนั ด ทางวิ ช าชี พ จะ
ดาเนินการตามวันเวลาที่กาหนด พร้อมชาระเงินค่าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
10. การตรวจร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและความถนัดทางวิชาชีพ
10.1 การตรวจร่างกาย
10.1.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายต้องมารายงานตัวที่
อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตามวันที่กาหนด พร้อมกับชาระเงินค่า
ตรวจร่างกาย
10.1.2 ขั้นตอนการตรวจร่างกาย ประกอบด้วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ,
เอกซเรย์และการตรวจร่างกายทั่วไป
10.1.3 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการตรวจแล้ว
เห็นว่ามี ร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรค หรือมีความพิการตามที่กาหนดไว้ใน ผนวก ก.
ท้ายระเบียบนี้ ผลการตรวจร่างกาย พิจารณาจากความเห็น และการชี้ขาด ของ
คณะกรรมการแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อการนี้เป็นการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย
10.2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ ารั บ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ต้ องเข้ารับ การทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย โดยผ่านการวิ่งระยะทาง 1,000 เมตร (เกณฑ์ผ่าน 50% = เพศชาย
ภายในเวลา 5.30 นาที เพศหญิงภายในเวลา 6.30 นาที)
11. การสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ตามวัน
เวลาที่กาหนด
12. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนพยาบาลกองทัพบกและบุคคลสารอง ณ อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล
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กองทัพบก และทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th
13. การทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
13.1 ประเภททุนกองทัพบก บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียน
พยาบาลกองทัพบก ประเภททุน กองทัพบกจะต้องมาทาสัญญาด้วยตนเองพร้อมนาบิดา
มารดา หรื อ ผู้ ป กครองที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย มาท าหนั งสื อ อนุ ญ าตให้ เป็ น นั ก เรีย น
พยาบาลกองทัพบก และจะต้องนาผู้ค้าประกันมาทาสัญญาค้าประกันเพื่อรับทราบ และ
ปฏิบัติตามพันธกรณีที่กล่าวไว้ในหนังสือสัญญาต่อหน้าคณะกรรมการทาสัญญา หากไม่มา
ทาสัญญาตามเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
13.2 ประเภททุน ส่ ว นตัว บุ คคลผู้ ผ่ านการคัดเลื อก และมีสิ ท ธิ์เข้าเป็ นนั กเรีย น
พยาบาลกองทัพบก ประเภททุนส่วนตัว จะต้องมาทาสัญญาเข้ารับการศึกษาพร้อมด้วยบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาทาหนังสืออนุญาตและสัญญาค้าประกันต่อ
ประธานคณะกรรมการทาสัญญาฯ เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หากไม่มาทา
สัญญาตามเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
13.3 ประเภททุ น ส่ ว นตัว (ทุ น องค์ การสงเคราะห์ ท หารผ่ านศึ ก) บุ คคลผู้ ผ่ านการ
คัดเลื อกและมีสิ ทธิ์เข้าเป็ น นั กเรียนพยาบาลกองทัพบกประเภททุนส่ วนตัว(ทุนองค์การ
สงเคราะห์ ท หารผ่ านศึ ก ) จะต้ องท าสั ญ ญาฯจ านวน 2 ชุ ด โดยท าสั ญ ญาการเข้ าเป็ น
นั กเรีย นพยาบาลกองทั พบกประเภททุนส่ วนตัวกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและท า
สั ญ ญากั บ องค์ ก ารสงเคราะห์ ท หารผ่ า นศึ ก เจ้ า ของทุ น ฯ พร้ อ มด้ ว ยบิ ด ามารดา หรื อ
ผู้ป กครองโดยชอบธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อท าหนั งสื ออนุญ าตและต้องนาผู้ค้ า
ประกัน มาลงนามในสั ญ ญาค้ าประกัน ต่อหน้ าคณะกรรมการทาสั ญ ญาฯ หากไม่ มาท า
สัญญาตามเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
13.4 บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ทุก
ประเภทหากไม่ ม ารายงานตั ว ในวัน ท าสั ญ ญาตามเวลาที่ ก าหนดจะถื อว่าสละสิ ท ธิ์และ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะเรียกบุคคลสารองตามลาดับที่ประกาศไว้แทนต่อไป
13.5 สถานที่ทาสัญญา ณ อาคารกองอานวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
14. คุณสมบัติและข้อกาหนดของผู้ค้าประกัน
14.1 ประเภททุนกองทัพบก
14.1.1 ต้องเป็นข้าราชการประจาการ ได้แก่ ข้าราชการ ทหาร หรือ ตารวจ
ยศตั้งแต่ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอกหรือร้อยตารวจเอกขึ้นไปหรือ เป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงาน หรือระดับ ชานาญการขึ้นไป แต่ถ้าเป็น
ระดับปฏิบัติการ ต้องเป็นระดับซี 5 และต้องมีหนังสือรับรองเทียบซีจากหน่วยงานมาด้วย
หรือข้าราชการตุลาการประจาการ ข้าราชการอัยการประจาการระดับ 2 หรือข้าราชการครู
ระดับ คศ. 1 ขึ้นไป
14.1.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่ทาสัญญา

12
14.1.3 หากผู้ค้าประกันมีคู่สมรสแล้ว คู่สมรสต้องมาลงนามให้ความยินยอมใน
เอกสารที่กาหนดต่อหน้าคณะกรรมการทาสัญญาฯ ในวันทาสัญญา
14.1.4 ผู้ ค้ าประกั น 1 คน จะท าสั ญ ญาเป็ น ผู้ ค้ าประกั น นั ก เรี ย นพยาบาล
กองทัพบกได้ไม่เกิน 2คนโดยบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองซึ่งศาลแต่งตั้ง ไม่สามารถเป็นผู้ค้า
ประกันได้
14.2 ประเภททุนส่วนตัว
14.2.1 ผู้ค้าประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้ง หรือ
เป็นข้าราชการประจาการ ได้แก่ ข้าราชการ ทหาร หรือ ตารวจยศตั้งแต่ร้อยตรี , เรือตรี,
เรืออากาศตรีหรือร้อยตารวจตรีขึ้นไปหรือข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป ตั้งแต่
ระดับปฏิบัติงานที่เป็นซี 3ขึ้นไป และต้องมีหนังสือรับรองเทียบซีจากหน่วยงานมาด้วย หรือ
ประเภทวิ ช าการตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารขึ้ น ไป หรื อ ข้ า ราชการตุ ล าการประจ าการ
ข้าราชการอัยการประจาการ ระดับ 1 ขึ้นไป
14.2.2 กรณี มิ ใ ช่ บิ ด าหรื อ มารดาหรื อ ผู้ ป กครองที่ ศ าลแต่ ง ตั้ ง ต้ อ งมี อ ายุ
ไม่เกิน 55 ปี
14.2.3 หากผู้ค้าประกันมีคู่สมรสแล้ว คู่สมรสต้องมาลงนามให้ความยินยอมใน
เอกสารที่กาหนดต่อหน้าคณะกรรมการทาสัญญาฯ ในวันทาสัญญา
14.2.4 ผู้ ค้ าประกั น 1 คน จะท าสั ญ ญาเป็ น ผู้ ค้ าประกั น นั ก เรี ย นพยาบาล
กองทัพบกได้ไม่เกิน 2 คน
14.3 ประเภททุ น ส่ ว นตั ว (ทุ น องค์ ก ารสงเคราะห์ ท หารผ่ านศึ ก) รายละเอี ยดตาม
ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาพยาบาล พ.ศ.2559
15. หลักฐานและเอกสารของผู้ค้าประกัน
15.1 บัตรประจาตัวข้าราชการที่ระบุตาแหน่งหรือระดับ และยังไม่หมดอายุ หากมีคู่
สมรสให้ น าบั ตรประจ าตั ว ข้าราชการหรือ บั ตรประจาตั ว ประชาชนของคู่ ส มรส ที่ ยังไม่
หมดอายุมาพร้อมกัน
ในกรณี ที่บั ตรประจาตัวข้าราชการหมดอายุ หรือไม่ ได้ระบุตาแหน่ง หรือระดับ
จะต้ อ งมี ห นั งสื อ รั บ รองระดั บ และเงิ น เดื อ นจากผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของผู้ ค้ าประกั น ระดั บ
ผู้อานวยการกอง หรือพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ผู้กากับการ หรือ
ผู้อานวยการโรงเรียนขึ้นไปมาแสดง
15.2 ทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้ค้าประกัน และของคู่สมรสของผู้ค้าประกัน
15.3 หนั งสื อ รั บ รองความเป็ น โสดจากผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรือ ทะเบี ย นสมรสของ
ผู้ค้าประกัน
16. หลักฐานของผู้ปกครองและเอกสารของผู้ได้รับเลือกเข้าเป็น
นักเรียนพยาบาลกองทัพบกที่ต้องนาไปในวันทาสัญญา
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16.1 บั ตรประจ าตั ว ประชาชนหรือ บั ต รข้าราชการที่ ยังไม่ ห มดอายุ ของบิ ด ามารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้ง
16.2 ทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้ได้รับการคัดเลือกและบิดามารดา
16.3 ทะเบียนสมรสบิดามารดา
16.4 ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจริงพร้อมสาเนา
(ปพ.1)จานวน 2 ชุด
16.5 เงินค่าลงทะเบียนเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตาม ผนวก ข
17. สิทธิของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
17.1 ประเภททุนกองทัพบก
17.1.1 ได้รับเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยงและอาภรณ์ภัณฑ์ตามที่กองทัพบกกาหนด
17.1.2 เมื่ อส าเร็จ การศึก ษา ได้รับ การบรรจุ เข้ารับ ราชการเป็ น นายทหาร
สัญญาบัตรยศว่าที่ร้อยตรี
17.2 ประเภททุนส่วนตัว
- มีสิทธิ์ได้รับการกู้ยืมเงิน กยศ.หรือ กรอ.
17.3 ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
17.3.1 ได้รับทุนอุดหนุนตามระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่าด้วย
การให้ทุนนักศึกษาพยาบาล พ.ศ. 2559
17.3.2 ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามข้อผูกพันในสัญญาที่ทาไว้กับองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก
18. ผู้สาเร็จการศึกษา
18.1 ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณทิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
18.2 มีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้น 1จากสภาการพยาบาล
19. ค่าลงทะเบียนเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
รายละเอียดตาม ผนวก ข
20. การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รายงานตัวเข้ารับการศึกษา
ตามวันและเวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกาหนด
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ผนวก ก
โรค ความผิดปกปติ ความพิการและกลุ่มอาการที่ขัดต่อการรับเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ.2562
ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีนาหนั
้ ก
ตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 155 เซนติเมตร และไม่มีโรคหรือมีสภาพร่างกาย
หรือจิตใจซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ตามกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ฉบับแก้ไข/
เพิ่มเติมฉบับที่ 75/55 และฉบับที่ 76/55 ออกตามความในพระราชบัญญัติรบั ราชการทหาร
พ.ศ. 2497

(1) โรคหรือความผิดปกติของตา
ข้อ2 (1)(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการ
มองเห็นยังอยู่ในระดับต่ากว่า 3/60 หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 10 องศา
ข้ อ 2 (1)(ข) สายตาไม่ ป กติ คื อ เมื่ อ รั ก ษาและแก้ ส ายตาด้ ว ยแว่ น แล้ ว การ
มองเห็นยังอยู่ในระดับ 6/24 หรือต่ากว่าทั้งสองข้าง
ข้อ2 (1)(ค) สายตาสั้นมากกว่า 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า 5 ได
ออปเตอร์ทั้งสองข้าง
ข้อ2 (1)(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
ข้อ2 (1)(จ) ต้อหิน (Glaucoma)
ข้อ2 (1)(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (Optic Atrophy)
ข้อ2 (1)(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
ข้อ2 (1)(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทางานสูญเสียอย่างถาวร (Cranial
nerve 3rd, 4th, 6th)
- ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี
(2) โรคหรือความผิดปกติของหู
ข้อ2 (2)(ก) หูหนวกทั้งสองข้างคือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ 500-2,000รอบ
ต่อวินาที หรือเกินว่า 55 เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
ข้อ2 (2)(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
ข้อ2 (2)(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
(3) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
ข้อ2 (3)(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
ข้อ2 (3)(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
ข้อ2 (3)(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
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ข้อ2 (3)(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจ
เป็นอันตราย
ข้อ2 (3)(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
ข้อ2 (3)(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจ
เป็นอันตราย
(4) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
ข้อ2 (4)(ก) โรคเลือดหรื ออวัยวะสร้างเลื อดผิ ดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็ น
อันตรายถึงชีวิต
ข้ อ 2 (4)(ข) ภาวะม้ า มโต (Hyperspleenism) ที่ รั ก ษาไม่ ห ายและอาจเป็ น
อันตราย
(5) โรคของระบบหายใจ
ข้อ2 (5)(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย
ข้อ2 (5)(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทางาน
ของระบบทางเดิ น หายใจโดยตรวจสอบสมรรถภาพ ปอดได้ ค่ า Forced Expiratory
Volume in One Second และ,หรือ Forced Vital Capacity ต่ากว่าร้อยละ 60 ของค่า
มาตรฐานตามเกณฑ์
ข้ อ 2 (5)(ค) โรคความดั น เลื อ ดในปอดสู ง (Pulmonary Hypertension) ซึ่ ง
วินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สาย
วัดความดันเลือดในปอด
ข้อ2 (5)(ง) โรคถุงน้าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด
ข้ อ 2 (5)(จ) โรคหยุ ด การหายใจขณะหลั บ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่ ง
วินิจฉัยด้วยการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)
(6) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ
ข้อ2 (6)(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
ข้อ2 (6)(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
ข้อ2 (6)(ค) ไตวายเรื้อรัง
ข้อ2 (6)(ง) ไตพองเป็นถุงน้าแต่กาเนิด (Polycystic Kidney)
(7) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
ข้อ2 (7)(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อดังต่อไปนี้
(1) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
(2) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
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(3) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง(Spondyloarthropathy)
ข้อ2 (7)(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติดังต่อไปนี้
(1) แขน ขา มือ เท้า นิ้วด้วน หรือพิการถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่
ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้
(2) นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
(3) นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
(4) นิ้วมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วน จนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
(5) นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
(6) นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
(7) นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
(8) นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคน
นิ้วหรือพิการถึงขัน้ ใช้การไม่ได้
ข้อ2 (7)(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
ข้อ2 (7)(ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
ข้อ2 (7)(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or contracture) จนเป็นผล
ให้อวัยวะส่วนหนึ่งใดส่วนใดใช้การไม่ได้
(8) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสมั
ข้อ2 (8)(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานน้อยไปอย่างถาวร
ข้อ2 (8)(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทางานน้อยไปอย่างถาวร
ข้อ2 (8)(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
ข้อ2 (8)(ง) เบาหวาน
ข้อ2 (8)(จ) ภาวะอ้วน (obesity ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BodyMass
Index) ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
ข้อ2 (8)(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิ สัมของแร่ธาตุสารอาหารดุล
สารน้ าอี เล็ ก โทรลั ย ท์ และกรดด่ าง ตลอดจนเมตะบอลิ สั มอื่ น ๆ ชนิ ดถาวรและอาจเป็ น
อันตราย
ข้อ2 (8)(ช) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานมากผิดปกติ(Hyperthyroidism)
(9) โรคติดเชื้อ
ข้อ2 (9)(ก) โรคเรื้อน
ข้อ2 (9)(ข) โรคเท้าช้าง
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ข้ อ 2 (9)(ค) โรคติ ด เชื้ อ เรื้ อ รั งระยะแสดงอาการรุน แรง ซึ่ งไม่ ส ามารถรัก ษาให้
หายขาดได้
(10) โรคทางประสาทวิทยา
ข้อ2 (10)(ก) จิตเจริญล่าช้า (MentaI Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 69 หรือ
ต่ากว่านั้น
ข้อ2 (10)(ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia)
ชนิดถาวร
ข้อ2 (10)(ค) ลมชัก (Epilepsy ) หรือโรคที่ทาให้มีอาการชัก (Seizures)
ข้อ2 (10)(ง) อัมพาต (Parlysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร
ข้อ2 (10)(จ) สมองเสื่อม (Dementia)
ข้อ2 (10)(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทาให้เกิดความผิดปกติ
อย่างมากในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร
ข้อ2 (10)(ช) กล้ามเนื้อหมดกาลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
(11) โรคทางจิตเวช
ข้อ2 (11)(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรง และเรื้อรัง
(1) โรคจิตเภท (Schizophrenia)
(2) โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced
Delusional Disorder)
(3) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder)
(4) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to
Brain Damage and Dysfunction)
(5) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
ข้อ2 (11)(ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง
(1) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective
Disorder)
(2) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental
Disorder due to Brain Damage and Dysfunction and to
Physical Disorder)
(3) โรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Other Mood (Affective) Disorder,
Unspecified Mood Disorder)
(4) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Disorder, Recurrent
Depressive disorder)
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ข้อ2 (11)(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
(1) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา 70 หรือต่ากว่านั้น (Mental
Retardation)
(2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและ
ภาษา (Pervasive Developmental Disorder)
(12) โรคอื่นๆ
ข้อ2 (12)(ก) กระเทย (Hermaphrodism)
ข้อ2 (12)(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
ข้อ2 (12)(ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
ข้อ2 (12)(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
ข้อ2 (12)(จ) คนเผือก (Albino)
ข้อ2 (12)(ฉ) โรคลูปัสอิธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
ข้อ2 (12)(ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic sclerosis)
ข้อ2 (12)(ซ) รูปวิปริตต่างๆได้แก่
(1) จมูกโหว่
(2) เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
ข้อ2 (12)(ฌ) โรคผิวหนั งลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ กาเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar
lchthyosis& Congenital Ichthyosiform Erythroderma)
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ผนวก ข
ประมาณการค่าใช้จ่ายผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
1. นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนกองทัพบก)
1.1 ชั้นปีที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
14,000 บาท
1.2 ชั้นปีที่ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
14,000 บาท
1.3 ชั้นปีที่ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
14,000 บาท
1.4 ชั้นปีที่ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
9,500 บาท
รวม
51,500 บาท
** และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เช่น ค่าเสื้อผ้า
เกินสิทธิ์ประมาณ 15,000 บาท ค่าตรวจภูมิคุ้มกัน /ฉีดวัคซีน ประมาณ 5,000 บาท
2. นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนส่วนตัว)และทุนส่วนราชการฝากเรียน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเสื้อผ้า
ค่าอาหาร )
ตลอดหลักสูตร 4 ปี มีดังนี้
2.1 ชั้นปีที่ 1 ประมาณค่าใช้จ่าย
130,000 บาท
2.2 ชั้นปีที่ 2 ประมาณค่าใช้จ่าย
85,000 บาท
2.3 ชั้นปีที่ 3 ประมาณค่าใช้จ่าย
87,000 บาท
2.4 ชั้นปีที่ 4 ประมาณค่าใช้จ่าย
60,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ
362,000 บาท
** และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
หมายเหตุ
- ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องนามาชาระในวันทาสัญญาฯ
ตามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกอีกครั้ง
- รายละเอียดค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้เป็นการประมาณการเบื้องต้น วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
- การชาระค่าใช้จ่าย สามารถแบ่งชาระแต่ละภาคการศึกษาในแต่ละชั้นปี
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ผนวก ค
กาหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล รุ่นที่ ๕๗
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ลาดับ
๑.

๒.

๓.

๔.
๕.

๖.
๗.

กิจกรรม
การรับสมัครทางเว็บไชต์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วัน เดือน ปี
จ.๖ ม.ค. –
ศ. ๑๗ เม.ย. ๖๓

เวลา

หมายเหตุ
ค่าสมัคร ๓๕๐ บาท
หมดเขตโอนเงิน ๓๕๐ บาท วัน
เสาร์ที่ ๑๘ เม.ย.๖๓ ตามเวลาปิด
ทาการธนาคารกรุงไทยแต่ละ
สาขา
อาคารกองการศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบกและ เว็บไซต์
www.rtanc.ac.th

ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
๒.๑ การทดสอบบุคลิกภาพ
๒.๒ การทดสอบ Aptitude
test
๒.๓ การตรวจร่างกาย
๒.๔ การทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย
๒.๕ การสอบสัมภาษณ์
ผู้มีรายชื่อตามประกาศ-รายชื่อ
เข้ารับ
๓.๑ การทดสอบบุคลิกภาพ
๓.๒ การทดสอบ Aptitude
test
๓.๓ การตรวจร่างกาย
๓.๔ การทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย (วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐
เมตร)
๓.๕ การสอบสัมภาษณ์

พฤ. ๗ พ.ค. ๖๓

๑๒๐๐
เป็นต้นไป

อ. ๑๒ พ.ค. ๖๓

๐๘๐๐-๑๖๐๐

- อาคารกองการศึกษา/อาคาร
กองอานวยการ วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก

พ. ๑๓ พ.ค. .๖๓

๐๗๐๐-๑๗๐๐

อ. ๒๖ พ.ค. ๖๓

๐๗๓๐-๑๖๐๐

การประกาศผลการคัดเลือกผู้มี
สิทธิ์ทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียน
พยาบาลกองทัพบก
การทาสัญญาผู้ผา่ นการ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
พยาบาลกองทัพบก
๕.๑ บุคคลจริง
๕.๒ บุคคลสารอง
การรายงานตัวเข้าหอพัก

ศ. ๒๙ พ.ค. ๖๓

๑๓๐๐

จ. ๘ มิ.ย. ๖๓

๐๗๐๐-๑๒๐๐
๑๓๐๐-๑๖๐๐

- อาคารกองการศึกษา/อาคาร
กองการปกครอง/อาคารกอง
อานวยการ วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก
อาคารกองอานวยการ วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก
อาคารกองการศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบกและ เว็บไซต์
www.rtanc.ac.th
อาคารกองอานวยการ วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก

จ. ๒๗ ก.ค. ๖๓

๐๘๐๐

การปฐมนิเทศและเปิด
การศึกษา

จ. ๓ ส.ค. ๖๓

๐๘๓๐-๑๐๐๐

อาคารกองการปกครอง วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก
อาคารกองการศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก
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แบบคาร้องขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ
ในการสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนในหลักสูตรของ
วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก ประจาปี.............................
ข้าพเจ้ า..............................นามสกุ ล ................................ผู้ ส มั ครสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หมายเลขผู้สมัคร........................อยู่บ้านเลขที่
.................ห มู่ ที่ ......................ถ น น ............................ต า บ ล / แ ข ว ง
...........................................อาเภอ/เขต.......................จังหวัด...............................เบอร์
โทรศัพท์..................................
ผู้สมัคร มีความประสงค์ยื่นหลักฐานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มคือ
๑. เป็นบุตรข้าราชการทหาร พนักงานของรัฐและลูกจ้าง ในสังกัดกองทัพบก ผู้ที่ได้รับ
การปูนบาเหน็จพิเศษตั้งแต่ ๗ ชั้นขึ้นไป กรณีปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ การต่อสู้ หรือ
โดยการกระทาของฝ่ายตรงข้าม จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดออกจากราชการ
เนื่องจากพิการทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยมีคาสั่งปูนบาเหน็จ
พิเศษเรียบร้อยแล้ว เพิ่มให้ร้อยละ ๑๐ คะแนนของคะแนนเต็ม
๒. เป็นบุตรข้าราชการทหาร พนักงานของรัฐและลูกจ้าง ในสังกัดกองทัพบก ผู้ที่ได้รับ
การปูนบาเหน็จพิเศษ ต่ากว่า ๗ ชั้นลงมา กรณีปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยา
เสพติดทั่ ว ประเทศ ที่ เสี ยชีวิต หรือทุ พ พลภาพจากการปฏิ บั ติห น้ าที่ เพิ่ มให้ ร้อยละ ๕
คะแนนของคะแนนเต็ม
ทั้งนี้ได้แนบเอกสารดังนี้
๑. สาเนาคาสั่งปูนบาเหน็จพิเศษ
๒. หนังสือรับรองเป็นบุตรข้าราชการทหาร พนักงานของรัฐและลูกจ้าง ในสังกัดกองทัพบก
๓. หนังสือรับรองการได้รับปูนบาเหน็จพิเศษกรณีปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑
หรือ ข้อ ๒
( ลงชื่อ )......................................................................
( ........................................................................)
- ได้คะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการ ร้อยละ.................ของคะแนนเต็ม
( ลงชื่อ )...............................................................กรรมการ
( ............................................................)
…………………./……………../………………..
- ตรวจถูกต้อง
( ลงชื่อ )................................................กรรมการตรวจสอบ
( ..............................................)
……..……/…….……../……..……..
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หนังสือรับรองว่าผู้สมัครเป็นบุตรของข้าราชการทหาร พนักงานของรัฐและลูกจ้างใน
สังกัดกองทัพบก
ที.่ ................................

ชื่อหน่วย...................................
วันที่............เดือน...........................พ.ศ..............

ขอรับรองว่า (ยศ, ชื่อ – นามสกุล)................................................................
เป็นข้าราชการประจาการ ตาแหน่ง.......................................................................................
สังกัด....................................................................................................................... ...............
มีเวลารับราชการมาแล้ว............ปี และเป็น (บิดา/มารดา) ของ ...........................................
ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกจริง
( ลงชื่อ )...............................................................
( ............................................................)
ตาแหน่ง……………………………………..………………..

หมายเหตุ ๑. บิดา หรือมารดา ของผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการทหาร พนักงานของรัฐ
และลูกจ้างในสังกัดกองทัพบก
๒. ผู้ลงนามรับรองเป็นนายทหารกาลังพล หน่วยต้นสังกัด
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หนังสือรับรองการได้รับปูนบาเหน็จพิเศษ
ที่...................
ชื่อหน่วย.........................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ......
เรียน
ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนในหลักสูตรของ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจาปี....................
ด้วย (ชื่อ นามสกุล)..........................................................................................
สังกัด..............................................มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่...............
ถนน................................ตาบล...........................อาเภอ.........................จังหวัด....................
ได้ยื่นคาร้องขอให้ตรวจสอบประวัติกับขอให้รับรองการประสบอันตรายถึงชีวิต พิการหรือ
ทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการของ(ยศ ชื่อ นามสกุล)....................................................
จึงขอรับรองว่า (ยศ ชื่อ นามสกุล)......................................................................................
ได้เคยประสบอันตรายถึงถึงชีวิตพิการหรือทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการดังนี้
(ดูคาอธิบาย)
............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
กับได้รับการปูนบาเหน็จพิเศษ.............ชั้น
และหรือพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ คือ
๑.......................................................................................................................
๒.......................................................................................................................
๓.......................................................................................................
(ลงชื่อ) .............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ขอรับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ) .............................................................
(...........................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบประวัติ
หมายเหตุ หนังสือรับรองนี้ขอได้ที่หน่วยต้นสังกัดข้าราชการผู้นั้น ตั้งแต่ระดับกองพันขึ้นไป
คาอธิบายการรับรองการประสบอันตรายถึงถึงชีวิต พิการหรือทุพพลภาพในขณะปฏิบัติ
ราชการ ได้แก่
๑. กรณีได้รับการปูนบาเหน็จตั้งแต่ ๗ ชั้น ขึ้นไปจากการปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ การ
ต่อสู้ หรือโดยการกระทาของฝ่ายตรงข้ามจนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือปลดออก
จากราชการ เนื่องจากพิการทุพพลภาพและไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่
๒. กรณีได้รับปูนบาเหน็จต่ากว่า ๗ ชั้นลงมา จากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
ปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่

ส

