
 

                                              
                                 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทพับก 
    เรื่อง    รบัสมัครและคดัเลอืกบคุคลเขาเปนนกัเรยีนพยาบาลกองทพับก 
         ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
    ------------------------------------ 
           ดวยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  มีความประสงครบัสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียน
พยาบาลกองทพับก  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังน้ี 

๑. การรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 
                   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (๔ ป) จํานวน ๑๐๐ คน  โดยจําแนกเปน  ๓ ประเภท  
ไดแก 
                   ๑.๑ ทุนกองทัพบก      จํานวน   ๒๐   คน  รับเฉพาะเพศหญิง  
                        ๑.๒ ทุนสวนตัว          จํานวน   ๗๕   คน (เพศชาย จํานวน ๑๕ คน) 
(เพศหญิง จํานวน ๖๐ คน) 
                        ๑.๓ ทุนองคการสงเคราะหทหารผานศึก  จํานวน  ๕  คน 

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร   
                   ๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

               ๒.๒ มีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 
                    ๒.๒.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( O – NET )* ของสํานักทดสอบทาง 
การศึกษา (สทศ.) จํานวน ๕ รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ   ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
ในปการศึกษา ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ทั้งน้ีตองมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร , ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร 
แตละวิชาไมตํ่ากวา ๓๐ คะแนน 

หมายเหตุ *กรณีไมมีผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O – NET) ในปการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
ใหใชผลการทดสอบวิชาสามัญ ๙ วิชาของสํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) จํานวน ๗ รายวิชา คือ ภาษาไทย 
สังคมศึกษาฯ  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ในป พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร ,
ภาษาอังกฤษ ฟสิกส เคมีและชีววิทยา แตละวิชาไมตํ่ากวา ๓๐ คะแนน 
                       ๒.๒.๒ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT ๑) ในการสอบ ต้ังแตครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
จนถึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด 
                          ๒.๒.๓ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT ๒) ในการสอบ ต้ังแตครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
จนถึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด 
                           ๒.๒.๔ ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT๒) การวัดศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร ในการสอบต้ังแตครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ จนถึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด 

     ๒.๓ มีสถานภาพโสด อายุ ๑๘–๒๕ ป นับถึงวันเปดการศึกษาของปทีส่มัครฯ (ผูสมัครทีเ่กิด  
๗ ส.ค.๒๕๓๕ – ๗ ส.ค.๒๕๔๒) 

     ๒.๔ ตองเปนผูมีสัญชาติไทย และบิดามารดาตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตถาบิดาหรือ 
มารดาเปนนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน  บิดาหรือมารดาจะไมใชผูที่มีสัญชาติไทยโดยการเกดิกไ็ด 
 
 



- ๒ - 
 
 

    ๒.๕ มีรางกายและจิตใจสมบูรณ มีนํ้าหนักตัวไมนอยกวา ๔๕ กิโลกรมั มีสวนสงูไมตํ่ากวา 
๑๕๕ เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไมเกิน ๓๐ กก./ม2 และไมเปนโรคหรือมีความพกิารตามที่กําหนดไวใน 
ผนวก  ก ทายระเบียบน้ี 
                        ๒.๖ ไมบกพรองในศีลธรรม ไมมีหน้ีสินลนพนตัวตามกฎหมาย 
                        ๒.๗ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                        ๒.๘ ไมอยูในระหวางเปนผูตองหาหรือเปนจําเลยในคดีอาญา และไมเคยตองคําพิพากษาให
ลงโทษจําคุก  เวนแตความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิด อันกระทําโดยประมาท 
                        ๒.๙ ไมอยูในระหวางพักราชการ 
                        ๒.๑๐ ไมเคยถูกปลดออกหรือถูกไลออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด 
                        ๒.๑๑ ไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครองที่ถูกตองตามกฎหมาย  
 
                ๓. วิธีการสมัคร 
                    สมัครทางอินเตอรเน็ต  ที่เว็บไซต www.rtanc.ac.th  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่โปรแกรม
กําหนด    ต้ังแตวันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๖๐  - วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ( หมดเขตโอนเงนิคาสมัคร ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๐ นับตามเวลาปดทําการธนาคารกรงุไทยแตละสาขา ) 
 

๔.  การประกาศผลการรับสมัครและคัดเลือก 
๔.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  จะประกาศรายช่ือผูสมัครทีล่งทะเบียนและชําระคาสมัคร 

เรียบรอยครบถวน  ทางเว็บไซต www.rtanc.ac.th  และ http://rtanc.thaijobjob.com  
                     ๔.๒ การประกาศผลการคัดเลอืกภาควิชาการและรายช่ือผูมีสทิธิรับการทดสอบบุคลิกภาพ, 
ตรวจรางกายและสอบสมัภาษณ  ณ  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต    www.rtanc.ac.th ใน 
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และผูสมัครตองรายงานตัวเขารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณตามวัน
เวลาที่  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กําหนด 
                     ๔.๓ การประกาศผลผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก  ณ  วิทยาลัย
พยาบาลกองทพับก และทางเว็บไซต    www.rtanc.ac.th  ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผูผานการคัดเลือก  
ผูปกครอง และผูคํ้าประกัน  ตองไปรายงานตัวและทําสญัญาเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ในวันที่  ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 
      ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี    แผนกธุรการและกําลงัพล วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก  ๓๑๗/๖  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพ  ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒ และทางเว็บไซต    
www.rtanc.ac.th    
 
    ประกาศ   ณ    วันที่       ๒๒      ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
                          พลตรีหญิง   

                    ( เบญจมาศ  บุญรบัพายัพ ) 

                              ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 

 


