ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
-----------------------------------ดวยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงครบั สมัครและคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียน
พยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้
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 เปนผูสําเร็จการศึก ษาหลักสูตรมัธยมศึก ษาตอนปลาย ( วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร )
ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ มีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
๒.๒.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET )* ของสํานักทดสอบทาง
การศึกษา (สทศ.) จํานวน ๕ รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ในปการศึกษา ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ตองมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร , ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร
แตละวิชาไมต่ํากวา ๓๐ คะแนน
หมายเหตุ *กรณีไมมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (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 แตละวิชาไมต่ํากวา ๓๐ คะแนน
๒.๒.๒ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT ๑) ในการสอบ ตั้งแตครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
จนถึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
๒.๒.๓ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT ๒) ในการสอบ ตั้งแตครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
จนถึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
๒.๒.๔ ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT๒) การวัดศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร ในการสอบตั้งแตครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ จนถึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
๒.๓ มีสถานภาพโสด อายุ ๑๘–๒๕ ป นับถึงวันเปดการศึกษาของปทสี่ มัครฯ (ผูสมัครทีเ่ กิด
๗ ส.ค.๒๕๓๕ – ๗ ส.ค.๒๕๔๒)
๒.๔ ตองเปนผูมีสัญชาติไทย และบิดามารดาตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตถาบิดาหรือ
มารดาเปนนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน บิดาหรือมารดาจะไมใชผูที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได

-๒๒.๕ มีรางกายและจิตใจสมบูรณ มีน้ําหนักตัวไมนอยกวา ๔๕ กิโลกรัม มีสวนสูงไมต่ํากวา
๑๕๕ เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไมเกิน ๓๐ กก./ม2 และไมเปนโรคหรือมีความพิการตามที่กําหนดไวใน
ผนวก ก ทายระเบียบนี้
๒.๖ ไมบกพรองในศีลธรรม ไมมีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมาย
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 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรแกรม
กําหนด ตั้งแตวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ( หมดเขตโอนเงินคาสมัคร ๒๔ เมษายน
๒๕๖๐ นับตามเวลาปดทําการธนาคารกรุงไทยแตละสาขา )
๔. การประกาศผลการรับสมัครและคัดเลือก
๔.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผูส มัครทีล่ งทะเบียนและชําระคาสมัคร
เรียบรอยครบถวน ทางเว็บไซต www.rtanc.ac.th และ http://rtanc.thaijobjob.com
๔.๒ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผูม ีสทิ ธิรับการทดสอบบุคลิกภาพ,
ตรวจรางกายและสอบสัมภาษณ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต www.rtanc.ac.th ใน
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และผูสมัครตองรายงานตัวเขารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณตามวัน
เวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กําหนด
๔.๓ การประกาศผลผูผ านการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต www.rtanc.ac.th ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผูผานการคัดเลือก
ผูปกครอง และผูค้ําประกัน ตองไปรายงานตัวและทําสัญญาเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๖๐
ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ แผนกธุรการและกําลังพล 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 บุญรับพายัพ )
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

