ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
ประจาปีการศึกษา 2560
************************************

1. กล่าวนา
วิทยาลั ยพยาบาลกองทัพเรื อ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นสถาบันการศึ กษาในสั งกั ด
กองทัพเรื อ กระทรวงกลาโหม เป็ นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ได้รับการรับรองหลักสู ตรและสถาบัน
การศึกษาจากสภาการพยาบาล และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดทาการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2511
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลหญิงสาหรับทาหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการกองทัพเรือ
และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในยามปกติ ยามฉุกเฉิน และยามสงคราม
การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึก ษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต .ประจาปีการศึกษา 2560-นี้
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการ โดยใช้
ผลการสอบความรู้เช่นเดียวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission)
ของสานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจ
สุ ข ภาพ เพื่ อ ให้ ไ ด้ผู้ เ รี ย นที่ มีคุ ณ สมบั ติเ หมาะสมในการเป็ น บั ณ ฑิ ตพยาบาลศาสตร์ ข องกองทั พเรื อ .ทั้ ง นี้
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เชื่อว่ากระบวนการคัดเลือกในวิธีดังกล่าว
จะให้ความยุติธรรมโดยเสมอภาคกัน
2. สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 0 2475 2614, 0 2475 2625 โทรสาร 0 2475 2872 e-mail : rtncn@nmd.go.th
3. ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ปรัชญา/ปณิธาน
ความสาเร็จของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เกิดจากการใฝุรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ภายใต้ค่านิยมร่วมและการมีธรรมมาภิบาล เพื่อ
การมีสุขภาวะของกาลังพลกองทัพเรือและประชาชนอย่างยั่งยืน
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เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนาในการผลิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล
เอกลักษณ์
“การพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล”
อัตลักษณ์
“ศึกษาดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม นาสุขภาพ”
4. การจัดการศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาของสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
เปิดทาการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาการพยาบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ระยะเวลาและการจัดการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค ภาคละ 16
สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อน 8 สัปดาห์
การศึกษาภาคทฤษฎี
ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การสาธิต การทดลอง การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นต้น
การศึกษาภาคปฏิบัติ
ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา การฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชนร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร พื้นที่ปริมณฑล หรือ
ต่างจังหวัด
4.2 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 มี 145 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4
หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร
4.3 สิทธิเมื่อสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ
กรมแพทย์ทหารเรือ จะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิ์สอบ
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล
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5.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
5.1.1 กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
เป็นหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
5.1.2 เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 - 20 ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2540 2543)
5.1.3 มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด และบิดา มารดาผู้ให้กาเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด ถ้าบิดา
เป็นข้าราชการทหาร หรือ ตารวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
สาหรับผู้สมัครที่มีปูุ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดา มารดาต้องเกิดในประเทศไทย
5.1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อ
การรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีน้าหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65
กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
5.1.5 ไม่เป็นโรคที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจาตัวที่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากการตรวจสุขภาพ โดยคณะกรรมการแพทย์ที่กรมแพทย์
ทหารเรือแต่งตั้ง
5.1.6 มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
5.1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
5.1.8 ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้
ลงโทษ จาคุก หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ
5.1.9 ไม่อยู่ ร ะหว่างพักราชการหรือพักงานและไม่เคยถูกไล่ ออก ปลดออก หรือให้ ออกจาก
ราชการ หรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติเสื่อมเสีย
5.1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝุาฝืนกฎหมาย
5.2 จานวนนักเรียนที่รับ
จานวนนั กเรี ยนที่รั บจากการสอบคัดเลื อกเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยทุนส่วนตัวกองทัพเรือ จานวน 60 คน และ
ทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จานวน
20 คน
5.3 คะแนนวิชาการที่ใช้ในการพิจารณา
ใช้ผลการสอบความรู้เช่นเดียวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Admission) ของสานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย

-45.3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(GPAX) สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน
5.3.2 ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01- 05
โดยใช้ผลการสอบของปี 2559 หรือ 2560
5.3.3 ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยใช้ผลการสอบระหว่างปี 2559 - 2560
5.3.4 ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี 2559 - 2560
ผลการสอบใน ข้อ 5.3.2 ข้อ 5.3.3 และข้อ 5.3.4 ให้ผู้สมัครเลือกใช้ผลการสอบครั้งที่ได้
คะแนนสูงสุด
6. วิธีการสมัครและหลักฐานการสมัคร
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
โดยสามารถสมัครได้ทาง www.rtncn.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 โดยมี
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
6.1 ผู้สมัครศึกษาข้อมูลการสมัครและกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในใบสมัครให้ครบถ้วน
(ยกเว้นคะแนนวิชาการ ให้กรอกคะแนนวิชาการ ระหว่างวันที่ 11 - 24 เมษายน 2560) ตรงกับหลักฐาน
และความเป็นจริง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่กาหนด
6.2 พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครจากอินเทอร์เน็ต แล้วนาไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
(ในเวลาทาการ) หรือโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 18
เมษายน 2560 เพื่อชาระเงินค่าสมัคร จานวน 350 บาท วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรม
แพทย์ทหารเรือ จะรับชาระเงินค่าสมัครโดยผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ไม่รับเงินทางธนาณัติและผู้สมัครต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ธนาคารเอง (ทั้งนี้ผู้สมัครต้องชาระเงินภายใน 7 วัน มิเช่นนั้น
ข้อมูลการสมัครจะถูกลบออกจากระบบ และต้องเริ่มขั้นตอนการสมัครใหม่อีกครั้ง)
6.3 ตรวจสอบสถานะการชาระเงินทางอินเทอร์เน็ต ภายหลังจากที่ผู้สมัครชาระเงินผ่านธนาคาร
ประมาณ 5 วันทาการ จะปรากฏเลขประจาตัวผู้สมัคร ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร แสดงว่าวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับสมัครในเบื้องต้นไว้แล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์
6.4 กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้สมัครกรอกคะแนนวิชาการ GPAX 6 ภาคเรียน,
O-NET, GAT และ PAT2 โดยใช้ผลการสอบครั้งที่ได้คะแนนสูงที่สุดของ ปี 2559 - 2560 ลงในใบสมัครให้
ครบถ้วน ตรงกับหลักฐานและความเป็นจริง ระหว่างวันที่ 11 – 24 เมษายน 2560 การสมัครจึงจะสมบูรณ์
6.5 พิมพ์ใบสมัคร ให้ผู้สมัครตรวจดูใบสมัครของตนเองที่กรอกข้อมูลส่วนตัวและคะแนนวิชาการ
พร้อมทั้งมีเลขประจาตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครออกมาแล้วติดภาพถ่าย 1 ภาพ ขนาด 1 นิ้ว
หน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มหรือดา โดยติดภาพถ่ายที่มุมซ้ายด้านบนของใบสมัคร และลง
ลายมือชื่อด้านล่าง (สามารถพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ได้เมื่อดาเนินการตามขั้นตอน ข้อ 6.1 - 6.4 เรียบร้อยแล้ว)

-56.6 หลักฐานการสมัคร เอกสารหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
6.6.1 ใบสมัคร ที่มีเลขประจาตัวผู้สมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมติดภาพถ่าย
6.6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
6.6.3 หลักฐานคะแนนวิชาการ ได้แก่
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (6 ภาคเรียน) รวมทั้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) โดยให้ผู้มีอานาจรับรองและประทับตราสถาบัน
2) ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01 - 05
3) ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
4) ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
โดยท าส าเนาหลั ก ฐานคะแนนวิ ช าการตามที่ ไ ด้ ก รอกลงในใบสมั ค ร และเขี ย น
“ชื่อ - นามสกุล” “เลขประจาตัวผู้สมัคร” ที่มุมขวาด้านบนของสาเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
6.7 การส่งหลักฐานการสมัคร เมื่อเตรียมหลักฐานการสมัครถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ผู้สมัครส่ง
เอกสารทั้งหมดในข้อ 6.6.1 ถึง 6.6.3 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุ งเทพมหานคร 10600 วงเล็ บที่ด้านบนของซองเอกสารว่า “รับสมัคร เลขที่ …..…” (เลขที่ หมายถึง
เลขประจาตัวผู้สมัคร) เช่น เลขที่ 1024 (เขียนตัวเลขให้ชัดเจน) ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยถือวัน
ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
7. การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
กาหนดประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และทางอินเทอร์เน็ต www.rtncn.ac.th เวลา
09.00 น.
8. การตรวจสอบหลักฐาน
ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ จะต้องเข้ารับการตรวจหลักฐานโดยนา
หลักฐานเพิ่มเติมทั้งฉบับจริงและสาเนา มามอบให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ในวันที่
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. หลักฐานฉบับจริงพร้อมสาเนา มีดังนี้
8.1 บัตรประจาตัวประชาชน
8.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
8.3 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผู้สมัคร ซึ่งระบุสัญชาติของปู่ ย่า ตา ยาย กรณีที่ผู้สมัคร
เป็นบุตรบุญธรรม ให้นาสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผู้ให้กาเนิดที่แท้จริงมาแสดงว่าเกิดในประเทศไทย
ถ้าไม่มีทะเบียนบ้านแสดง ให้ขอเอกสารรับรองจากอาเภอ หรือสานักงานเขตมาแสดง

-68.4 ผู้สมัครซึ่งมีมารดา มิใช่สัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่บิดาเป็นข้าราชการทหาร หรือ ตารวจ ให้นา
หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการทหาร หรือตารวจของบิดาผู้สมัครจากต้นสังกัด และนาทะเบียนสมรสของ
บิดา-มารดาผู้สมัครมาแสดง
8.5 ผู้สมัครซึ่งมีปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย ต้องนาสูติบัตรของบิดา มารดา หรือ
หนังสือรับรองการเกิดในประเทศไทยของ บิดา มารดาของผู้สมัครจากอาเภอหรือเขตมาแสดง
8.6 กรณีที่บิดาและ/หรือมารดาของผู้สมัครถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ต้องนาใบมรณบัตร
หรือหนังสือรับรองจากอาเภอ หรือเขตมาแสดงเพื่อยืนยันสัญชาติของบิดา และ/หรือมารดาของผู้สมัคร
8.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล ถ้าผู้สมัคร หรือ บิดา มารดาผู้สมัคร มีการเปลี่ยน
ชื่อและ/หรือนามสกุล
8.8 กรณีที่บิดา - มารดาผู้สมัคร มิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดามิได้เปลี่ยน
มาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครต้องน าทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดา มารดาที่
แท้จริงของผู้สมัครมาแสดง เช่น สูติบัตร
8.9 หลักฐานคะแนนวิชาการ ตามที่ผู้สมัครได้กรอกลงในใบสมัคร ประกอบด้วย
1) ระเบี ย นแสดงผลการเรียน หลั กสู ตรมัธ ยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (6 ภาคเรียน) รวมทั้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) โดยให้ผู้มีอานาจรับรองและประทับตราสถาบัน
2) ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01 - 06
3) ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
4) ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
ให้ผู้สมัคร เขียน “ชื่อ-นามสกุล” และ “เลขประจาตัวผู้สมัคร” ที่มุมขวาด้านบนของสาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
9. กาหนดการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
9.1 กาหนดทดสอบสุขภาพจิต ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ผู้ที่มาสาย
เกิน 30 นาที (มาถึงห้องสอบหลังเวลา 13.00 น.) ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยมารายงานตัวที่วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ภายใน เวลา 07.00 น. ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง และชาระเงิน
ค่าทดสอบสุขภาพจิต คนละ 100 บาท พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานเพิ่มเติมตามข้อ 8. เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบในเวลา 08.00 น. และให้ผู้สมัครรับเอกสารข้อมูล รายละเอียดการนัดหมายเพื่อเตรีย มตัวสอบ
สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
9.2 กาหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ ในวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งผู้มีสิทธิ์จะใช้
เวลาเพียง 1 วัน โดยมารายงานตัวที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ตามวัน เวลาที่นัด และนาหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วน ตามข้อ 8. มามอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมและชาระเงิน

-7ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 450 บาท ในกรณีที่ผู้สมัครบางรายอาจต้องได้รับการตรวจพิเศษเพิ่มเติม จะต้อง
รับผิดชอบชาระค่าตรวจพิเศษเอง
10. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
10.1 การทดสอบทางวิชาการ ใช้ผลการสอบความรู้เช่นเดียวกับ ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) ของสานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งประกอบด้วย
คะแนน ดังนี้
1) คะแนนรวมของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (GPAX) คิดเป็น ร้อยละ 20
2) คะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) คิดเป็น ร้อยละ 30
3) ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) คิดเป็น ร้อยละ 30
4) คะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ หรือ วิชาการ (PAT2) คิดเป็น ร้อยละ 20
การคิดคะแนนจะนาคะแนนรวมมาเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ถึงผู้ที่ได้คะแนน
รวมต่าสุด
10.2 การทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพ
การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ
กรมแพทย์ทหารเรือ ต้องการผู้เรียนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การพิจารณาคัดเลือกโดย
ใช้ผลการสอบความรู้ภาควิชาการเป็นหลัก ทั้งนี้จะต้องมีผลการทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และ
การตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
11.1 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และทางอินเทอร์เน็ต www.rtncn.ac.th
11.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลื อกทั้งตัวจริง และสารองทุกลาดับ ต้องไปลงนามรายงานตัว ที่วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ ตามวันและเวลาที่กาหนด เพื่อรับเอกสารแนะนาการทาสัญญา ระหว่างวันที่ 13 -18
มิถุนายน 2559 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนมาลงชื่อรับทราบแทนได้
พร้อมทั้งนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครมาแสดงด้วย
11.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ถ้าไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
11.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมผู้ปกครองและผู้ค้าประกัน เตรียมหลักฐานการทาสัญญาเข้าศึกษา
ตามเอกสารแนะนา
12. การทาสัญญา
12.1 กาหนดการทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ
กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อม
ผู้ปกครองและผู้ค้าประกัน เตรียมหลักฐานและเงินค่าธรรมเนียมมาทาสัญญาตามนัด

-812.2 บุคคลที่ได้รับการคั ดเลือกตัวจริงไม่มาทาสัญญาตามนัด ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่
21 มิถุนายน 2560 ถือว่าสละสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะเรียก
บุคคลสารองตามลาดับมาทาสัญญา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.
12.3 คุณสมบัติของผู้ปกครองและผู้ค้าประกัน
1) ผู้ปกครอง คือ บิดาและมารดาของผู้สมัคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบิ ดาหรื อมารดาของผู้ ส มั คร หรื อผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ เ ป็นผู้ ปกครองของผู้ ส มัครโดยคาสั่ งศาลหรือโดย
พินัยกรรมของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร
2) ผู้ค้าประกัน ต้องเป็นข้าราชการทหารหรือตารวจชั้นสัญญาบัตรประจาการ หรือข้าราชการ
พลเรือนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป โดยต้องนาใบรับรองจากต้นสังกัดของตนมาแสดงในวันทาสัญญา ในกรณีที่บิดา
หรือ มารดาผู้สมัครเป็นข้าราชการทหาร หรือ ตารวจชั้นสัญญาบัตรประจาการ สามารถเป็นผู้ค้าประกันบุตร
ของตนเองได้ โดยผู้ค้าประกันหนึ่งคนสามารถค้าประกันผู้สมัครได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น และต้องมีอายุราชการ
เหลืออย่างน้อย 4 ปี
3) พระภิกษุ ข้าราชการบานาญ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะเป็นผู้ค้าประกันไม่ได้
12.4 ผู้ค้าประกัน ต้องนาภรรยาหรือสามี มาลงนามยินยอมในใบสัญญาค้าประกันต่อ หน้าเจ้าหน้าที่
ในวันทาสัญญา พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสมรส ในกรณีที่เป็นโสดต้องนาหนังสือรับรองความเป็นโสดจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมาแสดงในวันทาสัญญา
12.5 ผู้ปกครอง ผู้ค้าประกันและคู่สมรส ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการพลเรือน
ทหาร ตารวจ และทะเบียนบ้านทั้งฉบับจริงและสาเนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา
12.6 ค่าใช้จ่ายที่ต้องนามาชาระในวันทาสัญญา จะปิดประกาศให้ทราบในวันประกาศผลผู้มี สิทธิ์
เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
12.7 นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือทุนส่วนตัวและทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
และ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะได้รับยุทธอาภรณ์ (เครื่องแบบ) ตลอดหลักสูตร
ตามที่กองทัพเรือกาหนด และมีสิทธิ์กู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ตามอัตราที่กองทุนกาหนด
12.8 เมื่อสาเร็จการศึกษาทุนส่วนตัวกองทัพเรือ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สังกัดกองทัพเรือ เป็นเวลา 2 ปี ทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลต้น สั งกั ดระยะเวลาตามข้ อตกลง และทุน ส่ ว นตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาลจะต้อ ง
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช เป็นเวลา 2 ปี
13. การเรียกบุคคลสารอง
13.1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะเรียกบุคคลสารองเข้า
ทาสัญญา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยจะเรียกบุคคลสารองตามลาดับที่
ประกาศและได้มาลงนามรายงานตัวไว้แล้ว
13.2 บุคคลสารอง ควรติดตามผลการเรียกตัวและรายงานตอบรับการเรียกตัว (ตามข้อ 12.2) โดย
เตรียมหลักฐานการทาสัญญาให้พร้อม เพื่อประโยชน์ของตนเอง และมาทาสัญญาตามนัด

-913.3 กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และมีบุคคลสารองเกินกว่า 1 คน มารอรายงานตัวเพื่อจะขอทาสัญญา
อยู่ ณ เวลานั้น วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะพิจารณาตามลาดับที่
ได้รับการคัดเลือก
14. การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา
14.1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์
ทหารเรือ มารายงานตัวเข้าศึกษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. พร้อมกับผู้ปกครอง
14.2 นาสิ่ งของเครื่องใช้ตามที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
กาหนด มารับการตรวจ และเข้าอยู่ประจาหอพัก (ตามเอกสารที่แจ้งในวันทาสัญญา)
14.3 ผู้ปกครองและนักเรียนพยาบาลใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา
09.00 น.
15. การปรับและชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญา
15.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะถูกปรับและ/หรือชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญา ในกรณีดังต่อไปนี้
1) เมื่อทาสัญญาเข้ารับการศึกษากั บวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์
ทหารเรือแล้ว หากสละสิทธิ์หลังวันทาสัญญา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
จะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นามาชาระในวันทาสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2) ในระหว่ างที่เป็ น นั ก เรี ยนพยาบาล หากมีเ หตุ ต้องพ้นจากฐานะนัก เรี ยนต้ องชดใช้เงิ นให้
กองทัพเรือ ปีละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เศษของปีการศึกษาให้คิดเป็น 1 ปี
15.2 เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต แล้ ว ทุ น ส่ ว นตั ว กองทั พ เรื อ ต้ อ ง
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือเป็นเวลา 2 ปี หากปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดต้องชดใช้เงิน
ให้กองทัพเรือ ดังนี้
1) ปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปี ต้องชดใช้เงินเป็นจานวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2) ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ครบ 2 ปี ต้องชดใช้เงินเป็นจานวน 35,000 บาท (สามหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)
สาหรับทุนส่วนตัวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ตามข้อตกลง หากปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดต้องชดใช้เงิน ตามที่โ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กาหนด
สาหรับทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช เป็น
เวลา 2 ปี หากปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดต้องชดใช้เงินตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กาหนด

- 10 16. การพ้นจากฐานะนักเรียน
16.1 ผู้ค้าประกันถอนการค้าประกัน หรือถึงแก่กรรม หรือทางราชการเห็นว่าขาดคุณสมบัติ จนไม่
สมควร ที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไปได้ และผู้ปกครองไม่สามารถหาผู้ค้าประกันใหม่ได้ภายใน 90 วัน นับแต่ได้รับ
แจ้งจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักเรียน
พยาบาล
16.2 นักเรียนกระทาความผิดและต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็น
ความ ผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดฐานลหุโทษ
16.3 ประพฤติ ผิ ดต่ อ สั ญญาที่ท าไว้กั บ วิ ทยาลั ย พยาบาลกองทัพ เรื อ ศู น ย์วิ ท ยาการ กรมแพทย์
ทหารเรือ ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
16.4 สอบความรู้ ไม่ได้ต ามเกณฑ์ที่ทางวิท ยาลั ยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิท ยาการ กรมแพทย์
ทหารเรือ กาหนดไว้ เว้นแต่กองทัพเรือจะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
16.5 ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนอยู่ ในเกณฑ์จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียน ตามที่ทางราชการ
กาหนด
16.6 ขาดความเหมาะสม หรือขาดความสามารถในวิชาชีพการพยาบาล จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
16.7 เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝุาฝืนกฎหมาย
16.8 เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
16.9 เป็ น โรคที่ก าหนดไว้ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร หรื อ โรคที่เ ป็ น อุป สรรคต่ อ
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
16.10 หากปรากฏภายหลังจากวันรับสมัครว่า ข้อความ หรือ บรรดาเอกสารที่แสดงต่อคณะกรรมการ
รับสมัครเป็นเท็จ
หมายเหตุ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะไม่รับผิดชอบกรณีที่
ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กาหนด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัคร
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง อันทาให้
เสี ย สิ ทธิ์ในการสมัครเข้าเป็ น นักเรี ย นพยาบาลวิทยาลั ยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์
ทหารเรือ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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ระเบียบการรับสมัคร
และสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

