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                                 ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
   เร่ือง    รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก

     ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
------------------------------------

       ดวยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  มีความประสงครับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียน
พยาบาลกองทัพบก  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้

๑. การรับสมัครและคัดเลือก    จํานวน ๘๐ นาย  แบงเปน
๑.๑ ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง)   จํานวน ๒๐ นาย

   ๑.๒ ประเภททุนสวนตัว จํานวน ๖๐ นาย
( รับท้ังเพศชายและเพศหญิง  โดยเพศชายรับไมเกิน  ๑๐ นาย  )

๒. คุณสมบัติผูสมัคร
๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายวิทย-คณิต ) ของ

กระทรวงศึกษาธิการ
               ๒.๒ มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จากสํานักทดสอบทางการศึกษา

แหงชาต(ิO-net) และผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป(General Aptitude Test หรือ GAT)  ความถนัดทาง
วิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT)
                         ๒.๓ มีสถานภาพโสด อายุครบ  ๑๖ ปบริบูรณ และไมเกิน ๒๕ป  นับถึงวันเปดการศึกษา
ของปท่ีสมัคร
                         ๒.๔ มีรางกายและจิตใจสมบูรณ  มีน้ําหนักตัวไมนอยกวา ๔๕ กิโลกรัม  มีสวนสูงไมต่ํากวา
๑๕๕ เซนติเมตร และไมเปนโรคหรือมีความพิการตามท่ีกําหนด

๒.๕ ตองเปนผูมีสัญชาติไทย  และบิดา-มารดา ผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
แตถาบิดาหรือมารดาเปนนายทหารสัญญาบัตร    มารดาหรือบิดาจะมิใชผูท่ีมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได
                         ๒.๖ ไมบกพรองในศีลธรรม  ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

                   ๒.๗ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมาย
                  ๒.๘ ไมอยูในระหวางเปนผูตองหาหรือเปนจําเลยในคดีอาญาและไมเคยตองคําพิพากษา

ใหลงโทษจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
                   ๒.๙ ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการ

                         ๒.๑๐ ไมเคยถูกปลดออกหรือถูกไลออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
       ๒.๑๑ ไดรับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผูปกครองท่ีถูกตองตามกฎหมาย

๒.๑๒ สําหรับประเภททุนสวนตัว(บุตรขาราชการกองทัพบก) ผูสมัครตองมีผลคะแนน
ตามขอ ๒.๒ ,หนังสือรับรองการรับราชการของบิดาหรือมารดาท่ีออกใหโดยหนวยงานตนสังกัด
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                 ๒.๑๓ สําหรับประเภททุนสวนตัว(บุคคลพลเรือนท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต)
ตองมีผลคะแนนตามขอ ๒.๒ และมีรายชื่ออยูในทะเบียนบานไมนอยกวา ๑ ป

๓. วิธีการสมัคร
                    สมัครทางอินเตอรเน็ต ท่ีเว็บไซต www.rtanc.ac.th  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีโปรแกรม
กําหนด ตั้งแตวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๕ - วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕

๔. การประกาศผลการรับสมัครและคัดเลือก
๔.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  จะประกาศรายชื่อผูสมัครท่ีคุณสมบัติและหลักฐาน

การสมัครครบถวน  ทางไปรษณียตอบรับตามท่ีอยูท่ีผูสมัครแจงไว  และทางเว็บไซต http://www.rtanc.ac.th
๔.๒ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผูมีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพ

และสอบสัมภาษณ  ณ  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต http://www.rtanc.ac.th ในวันท่ี
๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ และผูสมัครตองรายงานตัวเขารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณตามวันเวลา
ท่ี  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กําหนด

๔.๓ การประกาศผลผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก  ณ  วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต http://www.rtanc.ac.th ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยผูผาน
การคัดเลือก  ผูปกครอง และผูคํ้าประกัน  ตองไปรายงานตัวและทําสัญญาเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ใน
วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี แผนกธุรการและกําลังพล วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒และทางเว็บไซต
http://www.rtanc.ac.th

ประกาศ   ณ    วันท่ี ๗ พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๔

                     พลตรีหญิง

( สมใจ ทรัพยพวง )

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
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               ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
   เร่ือง    รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนผูชวยพยาบาลกองทัพบก

     ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
------------------------------------

          ดวยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  มีความประสงครับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียน
ผูชวยพยาบาลกองทัพบก   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเภททุนสวนตัว จํานวน ๑๐๐ นาย
( รับท้ังเพศชายและเพศหญิง )

๒. คุณสมบัติผูสมัคร
  ๒. ๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ  (ไมรับผูสําเร็จการศึกษาเทียบเทาทางวิชาชีพ)  หรือเปนผูท่ีสถานศึกษารับรองวากําลัง
ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ และจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีเปดรับสมัคร
                           ๒.๒ มีสถานภาพโสด  อายุครบ ๑๖ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓๕ป  นับถึงวันเปด
การศึกษาของปท่ีสมัคร

๒.๓ มีรางกายและจิตใจสมบูรณ  มีน้ําหนักตัวไมนอยกวา ๔๕ กิโลกรัม  มีสวนสูงไมต่ํากวา
๑๕๕ เซนติเมตร และไมเปนโรคหรือมีความพิการตามท่ีกําหนด

๒.๔ ตองเปนผูมีสัญชาติไทย  และบิดา-มารดา ผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
แตถาบิดาหรือมารดาเปนนายทหารสัญญาบัตร    มารดาหรือบิดาจะมิใชผูท่ีมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได
                           ๒.๕ ไมบกพรองในศีลธรรม  ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

      ๒.๖ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมาย
                           ๒.๗ ไมอยูในระหวางเปนผูตองหาหรือเปนจําเลยในคดีอาญาและไมเคยตองคําพิพากษา
ใหลงโทษจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
                           ๒.๘ ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการ
                           ๒.๙ ไมเคยถูกปลดออกหรือถูกไลออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
                           ๒.๑๐ ไดรับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผูปกครองท่ีถูกตองตามกฎหมาย
                           ๒.๑๑ สําหรับผูท่ีมีประสบการณเปนพนักงานชวยการพยาบาล ใหตนสังกัดออกหนังสือ
รับรองประสบการณการทํางานดวย

    ๓. กําหนดการจําหนายระเบียบการสมัคร
  ๓.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

                                ๓. ๑.๑ วันเวลาราชการ  ท่ีอาคาร  กองอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
                                ๓. ๑.๒ วันหยุดราชการ  ท่ีอาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 ตั้งแต ๒  มกราคม ๒๕๕๕  เปนตนไป หมดเขตวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
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 ๓.๒ ทางไปรษณีย  สั่งซื้อระเบียบการไดตั้งแต ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป หมดเขต
วันท่ี ๙  เมษายน ๒๕๕๕  (นับวันท่ีประทับตราไปรษณีย ) โดยสั่งซื้อไดท่ี  คณะกรรมการรับสมัครวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถีเขตราชเทวี ๑๐๔๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐ บาท  ธนาณัติสั่งจาย
ในนาม  ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ปณ. ดุสิต”  เทานั้น
                          ๓.๓ ทางเว็บไซต   www.rtanc.ac.th  ตั้งแตวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๔ – วันท่ี ๙ เมษายน
๒๕๕๕  สามารถปฏิบัติไดดังนี้
                                ๓.๓.๑ เขาไปท่ีเว็บไซต www.rtanc.ac.th โดย คลิ๊กท่ี “ สมัครเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล “
                                ๓.๓.๒ ทานสามารถ Download ระเบียบการและใบสมัคร และลงรายละเอียดใน
ใบสมัครแลวสั่งพิมพ  หรือสั่งพิมพใบสมัคร  เพ่ือนํามากรอกขอมูล  แลวยื่นใบสมัครฯ  พรอมบัตรประจําตัว
ผูสมัคร (เพ่ือใหวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัคร  ออกหมายเลขประจําตัวและประทับตราใหตอไป)

    ๔.การรับสมัคร
      ๔.๑ การรับสมัครทางไปรษณีย   โดยสงหลักฐานการสมัครไดตั้งแต ๒ มกราคม ๒๕๕๕

เปนตนไป หมดเขตการรับสมัครวันท่ี ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๕ (นับวันท่ีประทับตราไปรษณีย ) โดยผูสมัครตอง
ปฏิบัติตามท่ีระเบียบการสมัครกําหนดไวทุกประการ

๔.๒ การรับสมัครโดยตรงท่ีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ตั้งแต ๒ มกราคม  ๒๕๕๕  ถึง
๒๗ เมษายน ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการเทานั้น

๕. การประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาสอบภาควิชาการ
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  จะประกาศรายชื่อผูสมัครท่ีคุณสมบัติและหลักฐาน

การสมัครครบถวน  เปนผูมีสิทธิสอบความรูภาควิชาการ  ณ  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  และทางเว็บไซต
http://www.rtanc.ac.th ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป

๖. กําหนดการสอบภาควิชาการ
                          ๖.๑ กําหนดการสอบในวันท่ี ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

        ๖.๒ วิชาท่ีสอบไดแก  วิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร สังคมศึกษา  ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ   ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖)

๗. การประกาศผลการสอบภาควิชาการ การทดสอบบุคลิกภาพ และการสอบ
สัมภาษณ

๗.๑ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผูมีสิทธิรับการทดสอบสุขภาพจิต
และสอบสัมภาษณ  ณ  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต http://www.rtanc.ac.th ในวันท่ี
๑๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕ และผูสมัครตองรายงานตัวเขารับการทดสอบบุคลิกภาพในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
และสอบสัมภาษณในวันท่ี  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๗.๒ การประกาศผลผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนผูชวยพยาบาลกองทัพบก  ณ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต http://www.rtanc.ac.th ในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
โดยผูผานการคัดเลือก  ผูปกครอง และผูคํ้าประกัน  ตองไปรายงานตัวและทําสัญญาเขาเปนนักเรียนผูชวย
พยาบาลกองทัพบก  ในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ หากไมมารายงานตัวตามกําหนด
ถือวาสละสิทธิ
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ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี   แผนกธุรการและกําลังพล วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพ ๑๐๔๐๐โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒ และทางเว็บไซต
http://www.rtanc.ac.th

ประกาศ   ณ    วันท่ี ๗        พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๔

                    พลตรีหญิง

( สมใจ     ทรัพยพวง )

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก


