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        วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
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            โทรสาร   0-2354-7842 
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            ยื่นสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตท่ี  http://rtanc.thaijobjob.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลาวนํา 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับอุดมศึกษาแหงเดียว
ของกองทัพบก  ไดกอต้ังข้ึนในป 2506 ตามนโยบายของกองทัพบก  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพใหแกหนวยงานของกองทัพบกในการใหบริการดานการดูแลสุขภาพ
อนามัยของทหาร ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน               
ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ           
และความตองการของสังคม ไดคํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของบัณฑิตพยาบาลที่ผลิต 
ใหแกสังคมมีการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาทุกรุนเปนระยะๆ และนําผลการ
ประเมินไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนอยางตอเน่ือง 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปนหนวยข้ึนตรงตอศูนยอํานวยการแพทยพระมงกฎุเกลา   
กรมแพทยทหารบก และเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการรับรองหลักสูตร
และมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตจากสภาการพยาบาล ทําใหวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปนสถาบันการศึกษาพยาบาล
ที่ไดมาตรฐานระดับอุดมศึกษามีความพรอมในทุก ๆ ดาน มีคณาจารยและบุคลากรที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเทาเทียมกับถาบันการศึกษาพยาบาล
อื่นๆในระดับเดียวกันทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ มีอาคารสถานที่อุปกรณการศึกษา 
และระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทําใหบัณฑิตพยาบาล           
ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ไดรับการช่ืนชม และเปนที่ยอมรับของสังคมดวยดีตลอดมา  
  ปจจุบันวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ป) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (1ป) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาตางๆ  
และหลักสูตรอื่นๆตามที่กองทัพบกกําหนด 
 
ปรัชญา 

mailto:majbrtanc@gmail.com
http://www.rtanc.ac.th/
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           วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเช่ือวาองคกรที่ไดรับการพัฒนาสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงจะเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล  ใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล  มีวินัย  มีคุณลักษณะทางทหาร  ใฝรู  เพื่อเพิ่มคุณคาการบริการ
สุขภาพมวลมนุษย  และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
                                                                                                                                                                     

วิสัยทัศน 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูช้ันนําของกองทัพ  
ที่มีความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพระดับสากล 
 

อัตลักษณบัณฑิต 
 มีวินัย  ใสใจงาน  ใหการพยาบาลแบบองครวม 
 

อัตลักษณสถาบัน 
 พยาบาลเพื่อทหารและประชาชน  อุทิศตนเพื่อชาติ  ศาสน กษัตริย 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ป ) 
    จํานวนหนวยกิต  รวม 147 หนวยกิต  แบงเปน 
    1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           30             หนวยกิต 
    1.2 หมวดวิชาเฉพาะ                          111             หนวยกิต 
          - กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        29             หนวยกิต 
          - กลุมวิชาชีพ                                      77             หนวยกิต 
          - กลุมวิชาเฉพาะดานทหาร              5              หนวยกิต 
    1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                         6              หนวยกิต 
   หมายเหตุ: กลุมวิชาเฉพาะดานทหาร  ศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตร จํานวน 1,036  ช่ัวโมง 
 

  ระยะเวลาการศึกษา 
                  ใชเวลาการศึกษา  8 ภาคการศึกษาปกติ  3  ภาคฤดูรอน 
  การลงทะเบียนเรียน 
                  ลงทะเบียนเขารับการศึกษาแตละภาคการศึกษาตามหลักสูตรที่   
  วิทยาลัยพยาบาลกําหนด 
 
  
การประเมินผลการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา 
              ใชระเบียบกรมแพทยทหารบกวาดวย  การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ.2554  
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              การสําเร็จการศึกษาตองผานการเรียนตามเน้ือหาที่กําหนดในหลักสูตรและผานการ
สอบรวบยอดในสาขาพยาบาลศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จะไดรับ
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จาก มหาวิทยาลัยมหิดล  และเมื่อสําเร็จการศึกษาตองสอบ
ข้ึนทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภจากสภาการพยาบาล 
 

2. ปจจัยเก้ือหนุนการศึกษา 
    2.1 อาคารสถานท่ี 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีอาคารสถานที่ที่ใชในการศึกษาอบรมและปฏิบัติงาน 
รวม 5  อาคาร ดังน้ี  

2.1.1 อาคารกองอํานวยการ เปนอาคารสูง4 ช้ัน ประกอบดวย สํานักงาน
ผูบังคับบญัชา   แผนกธุรการและกําลงัพล   แผนกเตรียมการประเมินผลและสถิติ  ฝาย
งบประมาณและการเงิน   สํานักงานบรกิารวิชาการ แผนกสนับสนุน  หองสารสนเทศ  หอง
ประชุมขนาดใหญจุ 400 ที่น่ัง จํานวน 1 หอง  หองประชุมขนาดกลางจุ 120 ที่น่ังจํานวน  1 
หอง และหองประชุมขนาดเล็กจุ 60 ที่น่ัง จํานวน 1 หอง 
 2.1.2 อาคารสโมสรนักเรียน เปนอาคารสงู 3 ช้ัน ประกอบดวย หองพักรับรองญาติ   
หองเรียน หองพัก อาจารย  หองออกกําลงักาย หองประชุมขนาดใหญจุ 300 ที่น่ัง จํานวน 1 
หอง และสํานักงานสมาคมพยาบาลทหารบก 
 2.1.3 อาคารเรียนและหองปฏิบัติการ เปนอาคารสงู 7 ช้ัน  ประกอบดวย  กอง
บังคับการกองการศึกษา  สํานักงานภาควิชาตางๆ  หองเรยีน  หัองสัมมนา  หองปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล หองสอบ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองสมุด หองประชุมขนาดใหญที่
ทันสมัยจุ 500 ที่น่ังจํานวน 1 หอง ทุกหองเปนหองปรบัอากาศ 
 2.1.4 อาคารหอพักคัทริน ณ พิษณุโลก   เปนอาคารหอพกัสูง 7 ช้ัน   ใชเปนอาคาร
หอพักนักเรียนพยาบาล โดยช้ันที่ 1 เปนกองบงัคับการกองการปกครอง    หองกจิกรรมพัฒนา
นักเรียน หองคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หองนันทนาการ  หองพยาบาล สําหรับช้ันที่ 2 – 7 
จัดเปนหองนอนนักเรียนพยาบาล หองอเนกประสงคและหองฝกประสบการณทางการพยาบาล
นอกเวลาราชการ 
 2.1.5 อาคารพลาสินธุ เปนอาคารสงู 4 ช้ัน โดยใชเปนอาคารอเนกประสงค ช้ันที่ 1 
ใชเปนที่ประกอบอาหาร ช้ันที่ 2 เปนหองรบัประทานอาหารสําหรบันักเรียนในหลักสูตรตางๆ
ของวิทยาลัยฯ  ช้ันที่ 3 เปนหอพักนักเรียนพยาบาลชาย หองกจิกรรมดนตรีไทย ดนตรสีากล 
หองอเนกประสงค และช้ันที่ 4 เปนสนามกีฬาในรม (โรงยิม) สําหรบัออกกําลงักายและเลน
กีฬา 
 
      2.2 สถานท่ีฝกศึกษา  อุปกรณการสอน และคณาจารย 
          2.2.1 สถานท่ีฝกศึกษา 
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                   1) การศึกษาภาคทฤษฎี หองเรียนเปนหองปรับอากาศขนาด 100 คน พรอม
อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัยทุกหอง การเรียนการสอนดาน
ปฏิบัติการทางการพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเรียนการปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร            ใชสถานที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
           2) การศึกษาภาคปฏิบัติ  ใชสถานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โรงพยาบาล
ในสังกัดกองทัพบก   ศูนยบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แหลงการศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานและ  ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกพิจารณาเห็นวามี
ความเหมาะสมสอดคลองและเปนประโยชน ตอการศึกษา 
          2.2.2 อุปกรณการเรียนการสอน 
           วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมี สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย
สําหรับภาคทฤษฎีพรอมไวในหองเรียน ภาคปฏิบัติมีอุปกรณการสอนไวในหองปฏิบัติการ
พยาบาล  หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทาง 
ภาษา  ในจํานวนที่เพียงพอกับจํานวนนักเรียนและอาจารยผูสอนสอดคลองกับการจัดการเรียน
การสอนแตละรายวิชา 
           2.2.3 คณาจารย   
                     วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีคณาจารยที่ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับรองมาตรฐานทั้งในและตางประเทศ  
มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาโทมากกวารอยละ90 และมีประสบการณการสอนและการปฏิบัติใน
คลินิก  มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการสอน ดานการวิจัยและดานวิชาการ
เปนที่ยอมรับของสังคม  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีอัตราสวนอาจารยตอนักเรียนพยาบาล
เปนไปตามเกณฑของสภาการพยาบาลกําหนด ในรายวิชาการสอนภาคปฏิบัติ ไมเกิน 1:8           
ซึ่งนับวามีสัดสวนอาจารยพยาบาลตอจํานวนนักเรียนพยาบาลเต็มเวลาอยูในเกณฑดี 
 

            2.2.4 หองสมุด 
             วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีหองสมุดและบริการสื่อ มีทรัพยากรหองสมุด                 
และสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิ  หนังสือ วารสารทางการแพทยและการพยาบาล                   
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและจัดเปนแหลงศึกษาคนควาตนเอง ( Learning Resource 
Center ) พรอมสื่อประกอบการสอนอื่นๆ และมีระบบสืบคนขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกส           
( Electronic library ) เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูใหทันสมัย สามารถเช่ือมโยง สืบคน    
และสามารถใชบริการ หองสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา หองสมุดโรงพยาบาล
พระมงกุฏเกลา และหองสมุดกรมแพทยทหารบก  
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              2.2.5 หองคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
               วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีหองคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนพยาบาลทั้งในระบบ LAN และระบบ INTERNET ต้ังอยูใน
อาคารหอพักคัทริน ณ พิษณุโลก กองการปกครอง ซึ่งนักเรียนพยาบาลสามารถใชศึกษาคนควา
ดวยตนเองเพื่อการเรียนรูที่หลากหลายและการติดตอสื่อสารที่รวดเร็วไดทั้งในและนอกเวลา
ราชการ 
 
              2.2.6 หอพักนักเรียน 
               วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ไดจัดหอพักเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
นักเรียนพยาบาลทุกคนโดยมีอาจารยกองการปกครองเปนผูดูแลในเวลาราชการ สวนนอกเวลา
ราชการจะมีนายทหารเวรรักษาการณเปนผูดูแล มีระบบ CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัย ไม
อนุญาต ใหบุคคลภายนอกข้ึนหอพักโดยไมไดรับอนุญาต ดานความสะดวกสบายจัดใหนักเรียน
พยาบาลพัก 2 คนตอหอง มีหองนํ้าในตัว เตียงนอน ตูเสื้อผา โตะเขียนหนังสือคนละ 1 ชุด แต
ละช้ัน  จัดใหมีหองอเนกประสงคสําหรับน่ังเลน อานหนังสือดูโทรทัศน ทํากิจกรรมกลุม                            
มีโทรศัพทสาธารณะระบบอินเตอรเน็ตและหองรีดเสื้อผารวม หองออกกําลังกาย ( Fitness ) 
หองสมุดเล็ก หองปฏิบัติการทางการพยาบาล และมีเครื่องทํานํ้าเย็น เครื่องทํานํ้ารอนช้ันละ     
2 เครื่อง 
                 2.2.7 ความสะดวกอ่ืนๆ  
                         วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  อนุญาตใหนักเรียนพยาบาลนําเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค  โทรศัพทมือถือ  ใชในอาคารหอพักได  มีบริการซักรีดและรานคา
สวัสดิการขายของอุปโภค และบริโภคที่จําเปน 
 

3. การรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 
    วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปดรับบุคคลพลเรือนเขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
( 4 ป)  จํานวน   85  คน  โดยจําแนกเปน  2 ประเภท  ไดแก 
    3.1 ประเภททุนกองทัพบก      จํานวน   20   คน  รับเฉพาะเพศหญิง  
    3.2 ประเภททุนสวนตัว          จํานวน   65   คน แบงเปน 
          3.2.1 พลเรือนทั่วไป  จํานวน  60  คน  (เพศชาย จํานวน  10  คน  เพศหญิง  จํานวน  
50 คน ) 
          3.2.2 ทุนองคการสงเคราะหทหารผานศึก  จํานวน  5  คน 
 

4. คุณสมบัติของผูสมัคร   
    4.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
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4.2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 
4.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( O – NET )* ของสํานักทดสอบทาง 

การศึกษา (สทศ.) จํานวน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคม ฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2556 , 2557 และ 2558 ทั้งน้ีตองมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร , 
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร แตละวิชาไมตํ่ากวา 30 คะแนน 
หมายเหตุ *กรณีไมผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( O – NET ) ใหใชผลการทดสอบ
วิชาสามัญ 7 วิชาของสํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) จํานวน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย 
สังคม ฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2556 , 2557 และ 2558 
โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร ,ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร แตละวิชาไมตํ่ากวา 30 คะแนน 
           4.2.2 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT 1 ) ในการสอบ ต้ังแตครั้งที่ 1/2556 
จนถึง ครั้งที่ 2/2558 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด 
           4.2.3 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT 2 ) ในการสอบ ต้ังแตครั้งที่ 1/2556 
จนถึง ครั้งที่ 2/2558 โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด 
           4.2.4 ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2) การวัดศักยภาพ                      
ทางวิทยาศาสตร ในการสอบต้ังแตครั้งที่ 1/2556 จนถึง ครั้งที่ 2/2558 โดยเลือกคะแนนครั้งที่
มากที่สุด 
      4.3 มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปบรบิูรณ และอายุไมเกิน 25 ปบริบรูณนับถึง                  
วันเปดการศึกษาของปทีส่มัครฯ 

 4.4 ตองเปนผูมีสัญชาติไทย  และบิดา – มารดาผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
แตถาบิดาหรือมารดาเปนนายทหารสัญญาบัตร  บิดาหรือมารดาจะไมใชผูที่มีสัญชาติไทยโดย
กําเนิดก็ได 
      4.5 มีรางกายและจิตใจสมบูรณ มีนํ้าหนักตัวไมนอยกวา 45 กิโลกรัมมสีวนสงูไม  ตํ่ากวา 
155 เซนติเมตร และไมเปนโรคหรือมีความพิการตามที่กําหนดไวใน ผนวก  ก ทายระเบียบน้ี 
      4.6 ไมบกพรองในศีลธรรม  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี       
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
      4.7 ไมมีหน้ีสินลนพนตัวตามกฎหมาย 
      4.8 ไมอยูในระหวางเปนผูตองหาหรือเปนจําเลยในคดีอาญา และไมเคยตองคําพิพากษา
ใหลงโทษจําคุก  เวนแตความผิดในลักษณะลหโุทษ หรอืความผิด อันกระทําโดยประมาท 
      4.9 ไมอยูในระหวางพักราชการ 
      4.10 ไมเคยถูกปลดออกหรือถูกไลออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด 
      4.11 ไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครองที่ถูกตองตามกฎหมาย  
      4.12 ผูสมัครประเภททุนสวนตัว  สําหรับบุตรขาราชการกองทัพบก ที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต  ตองมีผลคะแนนตามขอ 2 และสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการทหาร 
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หนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยหนวยงานตนสังกัดของบิดาหรือมารดาและ สูติบัตร
ของผูสมัครหรือหนังสือรับรองบุตร 
     4.13 ผูสมัครประเภททุนสวนตัว สําหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตตองมีผลคะแนนตามขอ 2 และผูสมัครตองมีรายช่ืออยูในทะเบียนบานไมนอย
กวา 1 ป นับถึงวันสมัครฯ 
     4.14 ผูสมัครประเภททุนสวนตัว  (รับทุนการศึกษาจากองคการสงเคราะหทหาร            
ผานศึก)  ตองมีคะแนนตามขอ 2 กรณีเปนบุตรขาราชการทหารผานศึกตองมีหนังสือรับรอง
เปนบุตรขาราชการทหารผานศึกที่ออกโดยองคการสงเคราะหทหารผานศึก และระบุความ
ตองการรับทุนจากองคการสงเคราะหทหารผานศึก 
 

5. วิธีการสมัคร 
    วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีขั้นตอนการรับสมัครดังน้ี  
     5.1 ผูสมัครตองอานระเบียบการสมัครใหเขาใจและตรวจสอบตนเองวามีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กําหนดไวในระเบียบการสมัคร แลวจึงกรอกขอมูลย่ืนสมัครฯทางอินเตอรเน็ต ที่
เว็บไซต www.rtanc.ac.th.  หรือ http://rtanc.thaijobjob.com หากปรากฏในภายหลังวา  
ผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงจะถูกตัดสิทธ์ิในการคัดเลือก โดยไมไดรับเงินคาสมัครคืน  
ถึงแมจะผานกระบวนการคัดเลือกเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกแลวก็ตาม  จะถูกถอน
ทะเบียนจากความเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
     5.2 ผูสมัครสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ตามประกาศ
รับสมัครในแตละปการ ศึกษา  โดยลงทะเบียนสมัครทางอินเตอร เ น็ต  ที่ เ ว็บไซต               
www.rtanc.ac.th  หรือ http://rtanc.thaijobjob.com 
     5.3 เมื่อลงทะเบียนสมัครฯ ทางอินเตอรเน็ตเรียบรอยแลว ใหผูสมัครพิมพ (print ) ใบ
ชําระเงินคาสมัครฯพรอมเงินคาสมัครจํานวน 350 บาทตอ 1 คน (ไมรวมคาธรรมเนียม
ธนาคาร) ไปชําระผาน ธนาคารกรุงไทย (เทาน้ัน) ทุกสาขา ภายใน 7 วันที่ธนาคารเปด     
ทําการ และเก็บหลักฐานการชําระเงินคาสมัครฯจากธนาคารกรุงไทย ไวเปนหลักฐานยืนยันการ
เปนผูสมัครฯ (กรณีไมชําระเงินคาสมัครภายใน 7 วัน ระบบจะลบขอมูลการลงทะเบียนสมัครฯ
ในครั้งน้ัน ซึ่งผูสมัครฯตองลงทะเบียนใหม)           
     5.4 ผูสมัครจะไดรับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ก็ตอเมื่อผูสมัคร ไดชําระเงินคาสมัครฯ 
ผานธนาคารกรุงไทยเปนที่เรียบรอยแลว  สามารถเขาไปตรวจสอบการสมัครผานระบบรับ
สมัครออนไลน(http://rtanc.thaijobjob.com) ของผูสมัครอีกครั้งต้ังแตวันจันทรของสัปดาห
ถัดไป หลังการชําระเงินคาสมัครฯ ซึ่งระบบรับสมัครจะกําหนดหมายเลขประจําตัวใหแก
ผูสมัครโดยอัตโนมัติและแสดงสถานะการชําระเงินใหทราบ  โดยผูสมัครฯที่ระบบแจงสถานะ
ชําระเงินแลวถือวาเปนผูมีสิทธ์ิเขารับการพิจารณาคัดเลือกในข้ันตอนตอไปทุกคน 
 

http://rtanc.thaijobjob.com/
http://rtanc.thaijobjob.com/
http://rtanc.thaijobjob.com/
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6. การเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร ( สําหรับผูท่ีผานการพิจารณาคะแนนผล
การศึกษา O-net , GAT และ PAT2 )   
   สําหรับผูท่ีผานการพิจารณาคะแนนผลการศึกษา O-net , GAT และ PAT2 ตามจํานวน
ท่ี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กําหนด และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขารับการ
ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจรางกายและสอบสัมภาษณ ใหเตรียมเอกสารหลักฐานมอบให
คณะกรรมการประชาสัมพันธ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่เขารับการทดสอบ
บุคลิกภาพ ดังน้ี 
    6.1 ใบสมัครที่ผูสมัครกรอกขอมูลผานระบบ online โดยพิมพ (print ) จากเว็บไซต  
www.rtanc.ac.th  หรือ http://rtanc.thaijobjob.com พรอมลงนามผูสมัครใหเรียบรอย  
หมายเหตุ  ผูสมัครฯตองใชเลขประชาชนของตนเอง และรหัสผานที่มองเห็นในการเขาสูระบบ
และพิมพใบสมัครพรอมบัตรประจําตัวผูสมัคร     
    6.2 บัตรประจําตัวผูสมัคร ที่พิมพจากระบบรับสมัครทาง online  และ สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 
    6.3 รูปถาย หนาตรง ไมสวมแวน ของผูสมัครสอบขนาด  1 น้ิว จํานวน 4 รูป ซึ่งถายมาแลว
ไมเกิน 6 เดือน โดยแสดงวันที่ถายรูป พรอมเขียนช่ือ นามสกุล อายุ ของผูสมัครสอบคัดเลือก
อยางชัดเจนไวดานหลังทุกรูป 
    6.4 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ(หนังสือรับรองฯออกใหไมเกิน 60 วัน ) 
    6.5 สําเนาทะเบียนบาน 
          - ของผูสมัคร ของบิดาและมารดาผูใหกําเนิด    
          - ผูสมัครที่เปนบุตรบุญธรรม  ตองมีหลักฐานการจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรม  
สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร  ของบิดา - มารดาผูใหกําเนิดและของบิดาหรือมารดาบุญธรรม 
หรือผูปกครองที่ศาลแตงต้ังสงมาดวย 
    6.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาสูติบัตรของผูสมัครหรือหนังสือ 
รับรองบุตร 
    6.8 กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรมตองมีใบมรณะบัตรซึ่งระบุสัญชาติของบิดาหรอืมารดา 
ที่ถึงแกกรรมมาแสดงดวย 
    6.9 สําเนาหลักฐานการออกจากราชการครั้งสุดทาย  ถาผูสมัครเคยรับราชการมากอน 
    6.10 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุล ของผูสมัครสอบ บิดา  มารดา  
(ถาม)ี 
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     6.11 หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ  เชน  หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร
(ถามี)หนังสือรับรองเปนบุตรขาราชการกองทัพบก  ที่ระบุตําแหนงและสังกัดของบิดาหรือ
มารดา ที่ออกโดยหนวยตนสังกัดของบิดาหรือมารดาผูสมัคร หรือหนังสือรับรองเปนบุตร
ขาราชการองคการสงเคราะหทหารผานศึก  เปนตน 
 
7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เข ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจรางกายและ                   
สอบสัมภาษณ   
    7.1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการทดสอบบุคลิกภาพ 
ตรวจร างกาย และสอบสัมภาษณ  ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และที่ เ ว็บไซต    
www.rtanc.ac.th      
    7.2 ผูมีสิทธ์ิเขารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจรางกาย และสอบสัมภาษณตองศึกษา
เอกสารแนะนําการปฏิบัติตัวอยางละเอียด  หรือ download  เอกสารแนะนําในข้ันตอนตางๆ 
ทาง www.rtanc.ac.th และสามารถรายงานตัวทางโทรศัพทหมายเลข 0-2354-7842  ภายใน
เวลาราชการต้ังแตวันที่ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิ ฯ 
 

8. การทดสอบบุคลิกภาพ  
    8.1 ผูมสีิทธ์ิทดสอบบุคลิกภาพ  จะตองมารายงานตัวเขารับการทดสอบบุคลิกภาพที่อาคาร
กองการศึกษา วิทยาลยัพยาบาลกองทัพบก  เวลา 07.30 น. พรอมทัง้มอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร (หนาที่ 9-10 ) ใหคณะกรรมการประชาสัมพันธฯ 
    8.2 นําปากกาสีแดง สีนํ้าเงิน ดินสอ 2B ไมบรรทัด ยางลบ  และดินสอสีไม 1 กลองเพื่อใช
ในการทดสอบ 
 

9. การตรวจรางกาย การทดสอบสมรรถภาพรางกายและความถนัดทางวิชาชีพ  
   9.1 การตรวจรางกาย 
         9.1.1 ผูมสีิทธ์ิเขารบัการตรวจรางกายตองมารายงานตัวที่ อาคารสโมสรนักเรียน 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ตามวันที่กําหนด เวลา 07.30 น.พรอมกบัชําระเงินคาตรวจ
รางกาย 
         9.1.2 ข้ันตอนการตรวจรางกาย ประกอบดวยการตรวจทางหองปฏิบัติการ ( เลอืด, 
ปสสาวะ ) การตรวจดวยเอกซเรยและการตรวจรางกายทั่วไป  
         9.1.3 ผูมสีิทธ์ิเขารบัการตรวจรางกายตองเปนผูที่คณะกรรมการตรวจแลวเห็นวามี 
รางกายสมบูรณ และไมเปนโรค หรอืมีความพิการตามที่กําหนดไวใน  ผนวก ก. ทายระเบียบน้ี 
ผลการตรวจรางกาย พิจารณาจากความเห็น และการช้ีขาด ของคณะกรรมการแพทยที่ไดรับ
การแตงต้ังเพื่อการน้ีเปนการวินิจฉัยข้ันสุดทาย   
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    9.2 การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
          ผูมีสิทธ์ิตองเขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย  โดยการว่ิงระยะทาง 800 เมตร 
ภายในเวลาที่กําหนดและตองเตรียมชุดกีฬาพรอมรองเทากีฬาสําหรับใชในการว่ิง 
 
   9.3 การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ 
         9.3.1 การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพจะดําเนินการในวันตรวจรางกายเวลา14.00 น. 
         9.3.2 นําปากกานํ้าเงิน และดินสอ 2 B ยางลบดินสอ เพื่อใชในการทดสอบ 
 

10. การสอบสัมภาษณ   
      ผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบสัมภาษณ จะตองมารายงานตัวและเขาสัมภาษณตามวันเวลาที่
กําหนด ที่อาคารกองอํานวยการช้ัน 1  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 

11. การประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
     11.1 ประกาศรายช่ือผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประเภททุน
กองทัพบก, ทุนสวนตัวและทุนสวนราชการฝากเรียน  ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทาง
เว็บไซต  www.rtanc.ac.th และผูไดรับการคัดเลือกตองมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารแนะนํา
ในการปฐมนิเทศและ ทําสัญญามอบตัวตามวันเวลาที่กําหนด หรือ download  เอกสาร
แนะนําการปฐมนิเทศที่  www.rtanc.ac.th    
     11.2 ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลสํารองตองมารายงานตัวเพื่อรับเอกสาร
แนะนําในการปฐมนิเทศและทําสัญญามอบตัวตามวัน เวลาที่กําหนด 
 

12. การทําสัญญาเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
     12.1 ประเภททุนกองทัพบก  บุคคลผูผานการคัดเลือก และมีสิทธ์ิเขาเปนนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก ประเภททุนกองทัพบก จะตองมาทําสัญญาดวยตนเองพรอมนําบิดาและหรือมารดา 
หรือผูปกครองที่ ถูกตองตามกฎหมาย  มาทําหนังสืออนุญาตใหเปน นักเรียนพยาบาล
กองทัพบก และจะตองนําผูคํ้าประกันมาทําสัญญาคํ้าประกันเพื่อรับทราบ และปฏิบัติตาม
พันธกรณีที่กลาวไวในหนังสือสัญญาตอหนาคณะกรรมการทําสัญญา  หากไมมาทําสัญญาตาม
เวลาที่กําหนด จะถือวาผูน้ันสละสิทธ์ิการเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
      12.2 ประเภททุนสวนตัว  บุคคลผูผานการคัดเลือก และมีสิทธ์ิเขาเปนนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก ประเภททุนสวนตัว จะตองมาทําสัญญาเขารับการศึกษาพรอมดวย บิดาและ/หรือ
มารดา หรือผูปกครองที่ถูกตองตามกฎหมาย มาทําหนังสืออนุญาตและสัญญาคํ้าประกันตอ
ประธานคณะกรรมการทําสัญญาฯ  เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก   หากไมมาทําสัญญา
ตามเวลาที่กําหนด จะถือวาผูน้ันสละสิทธ์ิการเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
      12.3 ประเภททุนสวนตัว(ทุนองคการสงเคราะหทหารผานศึก) บุคคลผูผานการคัดเลือก
และมีสิทธ์ิเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกประเภททุนสวนตัว(ทุนองคการสงเคราะหทหาร
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ผานศึก)  จะตองทําสัญญาฯจํานวน 2 ฉบับ โดยทําสัญญาการเขาเปนนักเรียนพยาบาล
กองทัพบกประเภททุนสวนตัวกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและทําสัญญากับองคการ
สงเคราะหทหารผานศึกเจาของทุนฯ พรอมดวยบิดาและ/หรือมารดา หรือผูปกครองโดยชอบ
ธรรมที่ถูกตองตามกฎหมาย เพื่อทําหนังสืออนุญาตและสัญญาคํ้าประกันตอหนาคณะกรรมการ
ทําสัญญาฯ  หากไมมาทําสัญญาตามเวลาที่กําหนด จะถือวาผูน้ันสละสิทธ์ิการเขาเปนนักเรียน
พยาบาลกองทัพบก 
      12.4 บุคคลผูผานการคัดเลือก และมีสิทธ์ิเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ทุกประเภท
หากไมมารายงานตัวในวันทําสัญญา (กอนเวลา12.00 น.) จะถือวาสละสิทธ์ิ และวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก จะเรียกบุคคลสํารองตามลําดับที่ประกาศไวแทนตอไป  
      12.5 สถานที่ทําสัญญา  ณ อาคารกองอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 

13. คุณสมบัติและขอกําหนดของผูคํ้าประกัน  
      13.1 ประเภททุนกองทัพบก 
             13.1.1 ผูคํ้าประกัน 1 คน จะทําสัญญาเปนผูคํ้าประกันนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
ไดไมเกิน  2 คน โดยบิดา/มารดา หรือผูปกครองซึ่งศาลแตงต้ัง  ไมสามารถเปนผูคํ้าประกันได 
             13.1.2 ตองเปนขาราชการประจําการ  ทหาร หรือ ตํารวจ ยศต้ังแตรอยเอก, เรือ
เอก, เรืออากาศเอกหรือรอยตํารวจเอกข้ึนไป หรือ ขาราชการพลเรือนประจําการต้ังแตระดับ ซี
5 ถึง ซี 6 เดิมข้ึนไป และประเภทวิชาการต้ังแตระดับปฏิบัติการ (เฉพาะระดับ ซี 5 เดิมเทาน้ัน) 
ข้ึนไป หรือ ขาราชการอัยการ ตุลาการ ระดับ 2 ขาราชการครู ต้ังแตระดับ คศ.1 (ระดับ ซี 5 
เทาน้ัน) คศ.2 (ระดับซี 6, 7) คศ.3 (ระดับซี 8 ข้ึนไป) 
                 ในกรณีบัตรประจําตัวขาราชการหมดอายุ หรือไมระบุตําแหนง หรือระดับจะตอง
มีหนังสือรับรองระดับและเงินเดือนจากผูบังคับบัญชาของผูคํ้าประกัน ระดับผูอํานวยการกอง 
หรือพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ผูกํากับการหรือ ผูอํานวยการโรงเรียน 
มาแสดง 
              13.1.3 ตองมีอายุไมเกิน 55 ป 
              13.1.4 หากผูคํ้าประกันมีคูสมรสแลว  คูสมรสตองมาลงนามใหความยินยอมใน
เอกสารที่กําหนดตอหนาคณะกรรมการทําสัญญาฯดวย 
     13.2 ประเภททุนสวนตัว 
             13.2.1 ผูคํ้าประกัน 1 คน จะทําสัญญาเปนผูคํ้าประกันนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
ไดไมเกิน 2 คน 
             13.2.2 ผูคํ้าประกันตองเปนบิดาและหรือมารดา หรือผูปกครองโดยชอบธรรมที่
ถูกตองตามกฎหมายหรือเปนขาราชการประจําการ  ทหาร หรือ ตํารวจยศต้ังแตรอยตร,ี เรือตรี
, เรืออากาศตรีหรือรอยตํารวจตรีข้ึนไป หรือขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป ต้ังแต
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ระดับปฏิบัติงาน(ซี 3 ถึง ซี 4 เดิม )ข้ึนไป และประเภทวิชาการต้ังแตระดับปฏิบัติการ (ซี 3 ถึง 
ซี 5 เดิม ) ข้ึนไป หรือ ขาราชการอัยการ ตุลาการ ระดับ 1 ข้ึนไป 
                  ในกรณีบัตรประจําตัวขาราชการหมดอายุ หรือไมระบุตําแหนง หรือระดับ
จะตองมีหนังสือรับรองระดับและเงินเดือนจากผูบัง คับบัญชาของผู คํ้าประกัน ระดับ
ผูอํานวยการกอง หรือพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ผูกํากับการ หรือ
ผูอํานวยการโรงเรียน มาแสดง 
             13.2.3 ตองมีอายุไมเกิน 55 ป ยกเวนบิดา/มารดา หรือผูปกครองโดยชอบธรรมที่
ถูกตองตามกฎหมาย  
             13.2.4  หากผูคํ้าประกันมีคูสมรสแลว คูสมรสตองมาลงนามใหความยินยอมใน
เอกสารที่กําหนดตอหนาคณะกรรมการทําสัญญาฯ 
          
14. หลักฐานและเอกสารของผูคํ้าประกัน  ท้ังฉบับจริงและสําเนา 
      14.1 บัตรประจําตัวขาราชการ ที่ยังไมหมดอายุ หากมีคูสมรสใหนําบัตรประจําตัว
ขาราชการหรือบัตรประจํา ตัวประชาชนของคูสมรส ที่ ยั งไมหมดอายุมาพรอมกัน                 
พรอมเอกสารสําเนา 
      14.2 ทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูคํ้าประกัน และของคูสมรสของผู คํ้าประกัน            
พรอมเอกสารสําเนา 2 ชุด 
      14.3  หนังสือรับรองความเปนโสดจากผูบังคับบัญชาหรือทะเบียนสมรสของผูคํ้าประกัน 
      14.4  หนังสือใหความยินยอมของคูสมรส  
      14.5  หลักฐานประกอบการทําสัญญาคํ้าประกัน เจาของเอกสารตองลงนามรับรอง 
วงเล็บช่ือ-สกุลและระบุวันที่ เดือน ป ที่ลงนาม ใหครบถวน 
 

15. หลักฐานของผูปกครองและเอกสารของผูไดรับเลือกเขาเปนนักเรียนพยาบาล 
     กองทัพบกท่ีตองนําไปในวันทําสัญญา 
      15.1 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการที่ยังไมหมดอายุ ของบิดา-มารดา หรือ 
ผูแทนโดยชอบธรรม ที่ถูกตองตามกฎหมายฉบับจริงพรอมสําเนา 2 ชุด 
      15.2 ทะเบียนบานปจจุบันของผูไดรับการคัดเลือกและบิดามารดา 
      15.3 ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจริงพรอมสําเนา  
(ปพ.1)จํานวน 2 ชุด 
      15.4 หลักฐานประกอบการทําสัญญาฉบับตัวจริงพรอมสําเนา 2 ชุด โดยเจาของเอกสาร
ตองลงนาม รับรอง สําเนาถูกตอง วงเล็บช่ือสกุลตัวบรรจง และระบุวันเดือน ป ที่ทําสัญญาให
ครบถวน 
      15.5 เงินคาลงทะเบียนเขาศึกษาและคาใชจายอื่นๆ  รายละเอียดตาม   ผนวก ข 
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16. สิทธิ์ของนักเรียนพยาบาลกองทัพบกประเภททุนกองทัพบก   
     16.1 ระหวางเขารับการศึกษา 
             16.1.1 ไดรับเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยงและอาภรณภัณฑตามที่กองทัพบกกําหนด 
   16.1.2 ไดรับยกเวนคาใชจายในการลงทะเบียนเรียน 
   16.1.3 มีสถานที่พักและอาหาร 
             16.1.4 มีทุนการศึกษาและรางวัลใหแกผูที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี 
             16.1.5 ไดรับการตรวจสุขภาพทุกป และการรักษาพยาบาลเมื่อมีการเจ็บปวย 
      16.2 เมื่อสําเร็จการศึกษา  
             16.2.1 ได รับพระราชทานปริญญาบั ตร พยาบาลศาสตรบัณทิ ต  (พย .บ .)                
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
             16.2.2 ไดรับสิทธ์ิในการสอบความรูเพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ัน 1 
             16.2.3 ไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรยศวาทีร่อยตรี 
 
17. สิทธิ์ของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประเภททุนสวนตัว 
     17.1 ระหวางเขารับการศึกษา 
             17.1.1 มีสถานที่พักและอาหาร 
             17.1.2 มีทุนการศึกษาและรางวัลใหแกผูที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี 
             17.1.3 ไดรับการตรวจสุขภาพทุกป และการรักษาพยาบาลเมื่อมีการเจ็บปวย 
   17.1.4 สําหรับทุนสวนตัว(ทุนองคการสงเคราะหทหารผานศึก)จะไดรับทุนอุดหนุน
คาเลาเรียนจากองคการสงเคราะหทหารผานศึกตลอดหลักสูตร 
     17.2 สําเร็จการศึกษา  
             17.2.1 ไดรับพระราชทานปรญิญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณทิต (พย.บ.)               
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
             17.2.2 ไดรับสิทธ์ิในการสอบความรูเพือ่ข้ึนทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ช้ัน 1 
   17.2.3 สําหรับทุนสวนตัว(ทุนองคการสงเคราะหทหารผานศึก) ไดรับการบรรจุเขา
ปฏิบัติงานตามขอผูกพันในสัญญาที่ทําไวกับองคการสงเคราะหทหารผานศึก 
      17.3 ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
            นักเรียนพยาบาลกองทัพบกประเภททุนสวนตัวทุกประเภท มีสิทธ์ิกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษา  โดยตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
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18. คาลงทะเบียนเขาศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆในการเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก   
      รายละเอียดตาม  ผนวก  ข  
 

19. การรายงานตัวเขารับการศึกษา 
      19.1 ใหผูมีสิทธ์ิเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รายงานตัวเขารับการศึกษา ตามวัน
และเวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกําหนด 
      19.2 นําหลักฐานการแจงยายทะเบียนบานของผูไดรบัการคัดเลอืกเขาเปนนักเรียน
พยาบาลกองทพับก เขาพกัอาศัยในวิทยาลัยพยาบาลกองทพับก  เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี  
แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กรงุเทพฯ 10400          
      19.3 นําสิ่งของเครื่องใชไปตามที่  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกําหนด  
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ผนวก  ก 
โรคและความผิดปกติท่ีขัดตอการเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 

 

   ผูสมัครเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ตองมรีางกายแข็งแรงสมบรูณ มีนํ้าหนัก
ตัวไมนอยกวา 45 กิโลกรมั  สวนสูงไมตํ่ากวา 155  เซนติเมตร และไมเปนโรคหรือมสีภาพ
รางกายหรือจิตใจ ซึง่ไมสามารถเขารับราชการทหารไดตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 74 (พ.ศ. 
2540)  ออกตามความในพระราชบญัญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. 2497 และระเบียบกรมแพทย
ทหารบกวาดวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก และ
นักเรียนผูชวยพยาบาลกองทัพบก (ฉบับที3่) พ.ศ. 2542 ผนวก ก วาดวยโรคและความพิการที่
ขัดตอการเปนนักเรียนพยาบาลและนักเรียนผูชวยพยาบาลกองทัพบก 
                1. โรคหรือความผิดปกติของตา 
      1.1 ตาเหล (Squint) จนปรากฏไดชัดเจน 
      1.2 ตอกระจก (Cataract) 
      1.3 แผลที่กระจกตา หรือกระจกตาขุน (Corneal Ulcer or Opacity of 
Cornea) 
      1.4 ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
      1.5 หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตามวนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตามวน
ใน (Entropion)  
      1.6 สายตาผิดปกติ เมื่อใสแวนแลวยังไมได 6/12 ทั้งสองขาง 
      1.7 เปลือกตาแหวงจนผิดรูป 
      1.8 ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นไดชัด 
      1.9 กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis) 
      1.10 ตอหิน (Glaucoma) 
 2. โรคหรือความผิดปกติของ หู คอ จมูก 
      2.1 หูหนวกทั้งสองขาง คือตองใชเสียงในชวงคลื่นความถ่ี 500 - 2,000 รอบตอ
วินาที หรือเกินกวา 55 เดซิเบล จึงไดยินทั้งสองขาง 
      2.2 หูช้ันกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองขาง 
      2.3 โรคเย่ือแกวหูทะลุทั้งสองขาง 
      2.4 การพูดผิดปกติทั้งเสียงและการเคลื่อนไหวของริมฝปาก 
 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 
      3.1 หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
      3.2 ลิ้นหัวใจพิการ 
      3.3 การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
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      3.4 โรคของกลามเน้ือหัวใจชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปน
อันตราย 
      3.5 หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง 
      3.6 ความดันเลือดสูงกวา 140/90 มิลลิเมตรปรอท หรือตํ่ากวา 90/50 มิลลิเมตร
ปรอท 
 4. โรคเลือดและอวัยวะสรางเม็ดเลือด 
      4.1 โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเม็ดเลือดผิดปกติอยางถาวรและอาจเปนอันตราย 
      4.2 ภาวะมามโต (Hepatosplenomegaly ) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย 
      4.3 ดีซาน 
      4.4 โรคเลือดจางชนิดเปอรนิเชียส (Pernicious Anemia) 
      4.5 เพอรพิวราทุกชนิด 
 5. โรคของระบบหายใจ 
      5.1 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) 
      5.2 โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis) 
      5.3 โรคหืด (Asthma) 
      5.4 โรควัณโรค (กรณีที่เปนแตไดรับการรักษาจนหายขาดแลว ตองมีใบรับรองจาก
แพทยยืนยันวาหายขาดกอนวันรับสมัคร) 

6. โรคของระบบทางเดินปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ 
     6.1 ไตอักเสบเรื้อรัง 
     6.2 กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
     6.3 กามโรคที่ปรากฏอาการ 
7. โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเน้ือ 
     7.1 ขออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
     7.2 แขน ขา มือ เทา น้ิว อยางใดอยางหน่ึงผิดปกติ 
     7.3 คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
     7.4 กระดูกหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
     7.5 กลามเน้ือเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเปนผลให 

อวัยวะสวนหน่ึงสวนใดใชการไมได 
8. โรคตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิซั่ม 
     8.1 เบาหวาน 
     8.2 ภาวะอวน (Obesity) 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.med.cmu.ac.th%2Fdept%2Fobgyn%2F2011%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D93%3Ahepatosplenomegaly%26catid%3D43%26Itemid%3D431&ei=ziPlUvv2Mq2Xigek24CQDg&usg=AFQjCNF2QuJIe_WKXtKb80pyVLTJ63j7bg&sig2=xYFt3YcYmYXwTj0N2SQcjg&bvm=bv.59930103,d.aGc
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9. โรคติดเช้ือ 
     9.1 โรคเรื้อน 
     9.2 โรคเทาชาง 
     9.3 โรคติดเช้ือเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
10. โรคทางประสาทวิทยา 
     10.1 ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia)  

ชนิดถาวร 
     10.2 ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทําใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร 
     10.3 อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเทาชนิดถาวร 
     10.4 โรคหรือความผิดปกติของสมอง หรือไขสันหลังที่ทําใหเกิดความผิดปกติ 

อยางมากในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร 
 11. โรคทางจิตเวช ซึ่งไดแก โรคจิตหรือโรคที่ทําใหจิตผิดปกติอยางรุนแรงและถาวร 
 12. โรคผิวหนังไดแก แผลเปนหรือปานที่หนา ที่แลดูจนนาเกลียด 
 13. โรคฟน ไดแก 
     13.1 ฟนผิดรูปหรือเก รวมทั้งมีการผิดปกติของขากรรไกร จนไมสามารถจัดให 

เขารูปทําใหใบหนาผิดรูป 
     13.2 มีการสูญเสียฟนไปหลายซี่ และไมไดรับการใสฟนอยางถูกตองจนใชงาน 

ไมได 
     13.3 เปนโรคปริทันตรุนแรงทั้งปาก จนเปนเหตุใหตองสูญเสียฟนเปนจํานวนมาก 
     13.4 มีฝนผุมากทั้งปากแบบ Rampant และไมไดรับการบูรณะดวยวัสดุอุดถาวร 
14. โรคอื่นๆ 
     14.1 กะเทย (Hermaphrodism) 
     14.2 เน้ืองอกที่คลําไดชัดเจนจากการตรวจรางกายภายนอก 
     14.3 โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดรายแรง (Chronic Active Hepatitis) 
     14.4 ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
     14.5 คนเผือก (Albino) 
     14.6 โรคลูปสอิริธิมาโตซัสทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
     14.7 โรคผิวหนังแข็งทั่วรางกาย (Syetemic Sclerosis) 
15. ติดยาเสพติดใหโทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง 
16. โรคหรือความพิการใดๆ หรือความผิดปกติ อาการใดๆ ซึ่งไมไดระบุไว  

แตคณะกรรมการแพทย ที่ไดรับการแตงต้ังเห็นวาขัดตอการเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
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ผนวก  ข 
รายละเอียดคาลงทะเบียนเขาศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ 

ในการเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
 
                  ผูมีสิทธ์ิเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก  ตองชําระเงินในวันทําสญัญา
(ประมาณคาใชจายเบือ้งตน) ดังน้ี 
1. นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนกองทัพบก) 
    1.1 คาประกันของชํารุดเสียหายตลอดหลักสูตร   1,000     บาท 
    1.2 คาบํารุงกีฬา ปละ      1,000     บาท 
    1.3 คาบํารุงหองสมุด ปละ     1,500     บาท 
    1.4 คาบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก ปละ    4,000     บาท 
    1.5 คาสารสนเทศ ปละ     3,000     บาท 
    1.6 คากิจกรรมนักศึกษา ปละ                          4,500     บาท 
          ** และคาใชจายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก 
 
2. นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนสวนตัว)และทุนสวนราชการฝากเรียน 
    คาใชจายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตลอดหลักสูตร 4 ป มีดังน้ี 
    2.1 ช้ันปที่ 1  ประมาณคาใชจาย    80,000    บาท 
    2.2 ช้ันปที่ 2  ประมาณคาใชจาย    60,000    บาท 
    2.3 ช้ันปที่ 3  ประมาณคาใชจาย    60,000    บาท 
    2.4 ช้ันปที่ 4  ประมาณคาใชจาย    45,000    บาท 

รวมคาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตร    ประมาณ        245,000    บาท 
** และคาใชจายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 

หมายเหตุ   ทั้งน้ี วิทยาลัยฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคาใชจายตาม
ประกาศน้ีและการชําระคาใชจาย  สามารถแบงชําระแตละภาคการศึกษาในแตละช้ันป 
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