
ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 53 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

*********************************************** 
 

1. กล่าวน า 
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกองทัพเรือ
กระทรวงกลาโหมและเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 
จากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2511 โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตพยาบาลหญิงส าหรับให้บริการด้านสุขภาพแก่ข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัวตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ทั้งในยามปกติ ยามฉุกเฉิน และยามสงครามโดยมีพันธกิจหลัก 5 ประการ คือ 1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่
มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะทางทหาร 2) ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม 3) ให้บริการวิชาการแก่ก าลังพล
กองทัพเรือและประชาชน 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 5) มุ่งพัฒนาสถาบันให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล 
 

2. ปรัชญา 
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเชื่อว่า ความส าเร็จของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเกิดจากการใฝุรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ภายใต้ค่านิยมร่วมและการมีธรรมาภิบาล เพ่ือการมีสุขภาวะของก าลังพล
กองทัพเรือและประชาชนอย่างยั่งยืน  
 วิสัยทัศน์ 
  เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล  
 อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
  “ศึกษาดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม น าสุขภาพ” 
 เอกลักษณ์สถาบัน 
  “การพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล” 
 

3. สถานที่ตั้ง  
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ  
เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 0 2475 2614 
0 2475 2625 โทรสาร 0 2475 2872 และ email : rtncn10600@gmail.com 
4. การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเปิดท าการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองคุณภาพ 
ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดการจัดการศึกษาดังนี้ 
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 4.1 แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2566 จ านวนหน่วยกิตรวม 125 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะหมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร 
 4.2 ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ 
และภาคฤดูร้อน 8 สัปดาห์ 
 การศึกษาภาคทฤษฎี 
  ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การสาธิต การทดลอง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 
 การศึกษาภาคปฏิบัติ  
 ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
โรงพยาบาลศิริราช ฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชนร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาดูงานในพ้ืนที่
ปริมณฑลและต่างจังหวัด 
 

5. การเข้ารับการศึกษา 
 5.1 คุณสมบัติผู้สมัคร   
  5.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  5.1.2 เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 18-25 ปีโดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ.2541-2548) 
  5.1.3 มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด และบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิดมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร
หรือต ารวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแล้วมารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดก็ได้ส าหรับผู้สมัครที่มี 
ปูุหรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย จะต้องน าสูติบัตรของบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการอ าเภอ/
ส านักงานเขตซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย 
  5.1.4 รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล โดยมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 155 เซนติเมตร มีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 
กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
  5.1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจ าตัว
ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล โดยการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการตรวจสุขภาพและการทดสอบ
สุขภาพจิตที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง 
  5.1.6 มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5.1.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
  5.1.8 ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ จ าคุก
หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ 
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  5.1.9 ไม่อยู่ระหว่างพักราชการพักงานและไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือ 
สถานศกึษา หรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติเสื่อมเสีย 
  5.1.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝุาฝืนกฎหมาย   
 5.2 จ านวนนักเรียนที่รับ 
  จ านวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษารวม 60 คน แบ่งเป็น 
  5.2.1 นักเรยีนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ จ านวน 40 คน ดังนี้ 
   5.2.1.1 ทุนกองทัพเรือ จ านวน 20 คน 
   5.2.1.2 ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ ์จ านวน 20 คน 
  5.2.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัว 
คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล จ านวน 20 คน 
 5.3 คะแนนวิชาการที่ใช้ในการพิจารณา 
  ใช้ผลการสอบความรู้ เช่นเดียวกับระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (The University 
Central Admission System) ของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งประกอบด้วย 
  5.3.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test :TGAT) 
  5.3.2 ผลการทดสอบระดับความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level: A-Level) จ านวน 7 วิชา
ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 
 

6. วิธีการสมัครและหลักฐานการสมัคร 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นโดยสามารถสมัครได้ทาง www.rtncn.ac.th 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที ่28 เมษายน 2566 โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ศึกษาข้อมูลการสมัครและกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในใบสมัครให้ครบถ้วนตรงกับหลักฐาน
ความเป็นจริง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่ก าหนด 
 6.2 Upload ไฟล์ รูปภาพ ขนาด 1x1.5 นิ้วหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มหรือด า ขนาด 160x200 พิกเซล 
File นามสกุล .JPG หรือ PNG เท่านั้น ลงบนใบสมัครสอบคัดเลือกฯ 
 6.3 พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัครจากอินเทอร์เน็ต แล้วช าระเงินค่าสมัครจ านวน 350 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าบริการ 15 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่  
30 เมษายน 2566 
 6.4 ตรวจสอบสถานะการช าระเงินทางอินเทอร์เน็ต ภายหลังจากที่ผู้สมัครช าระเงิน จะปรากฏเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัครแสดงว่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือได้รับสมัครในเบื้องต้นไว้แล้ว  
 6.5 พิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ ผู้สมัครต้องตรวจดูใบสมัครจะต้องมีเลขประจ าตัวผู้สมัครที่มุมขวาด้านบนของ 
ใบสมัคร ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อด้านล่างใบสมัครจึงจะถือว่าข้อมูลครบสมบูรณ์ 
    

7. การประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพการท าแบบทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์  
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือก าหนดประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ การท าแบบทดสอบสุขภาพจิต

และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและประกาศ 
ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.rtncn.ac.th โดยให้รายงานตัวในระบบและแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

http://www.rtncn.ac.th/
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เพ่ือยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. และวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

 

8. การตรวจสุขภาพและการท าแบบทดสอบสุขภาพจิต 
 8.1 การตรวจสุขภาพ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ มารายงานตัวที่อาคารผู้ปุวยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. (ตามหมายเลขที่ประกาศฯ) 
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ส าหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ไม่สามารถมาตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต  
ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ในวันที่ก าหนดไว้เดิม โดยให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยและปฏิบัติ ดังนี้ 
  8.1.1 ลงทะเบียนและช าระเงินค่าตรวจสุขภาพและค่าท าแบบทดสอบสุขภาพจิต คนละ 800 บาท โดยไม่รับ
ผลการตรวจร่างกายจากภายนอก 
  8.1.2 ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง และตรวจร่างกายตามระบบ 
  8.1.3 เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ และเอ็กซเรย์ปอด 
  8.1.4 ในกรณทีี่ผู้สมัครบางรายอาจต้องได้รับการตรวจพิเศษเพ่ิมเติม ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบช าระค่าตรวจพิเศษเอง 
 8.2 การท าแบบทดสอบสุขภาพจิตให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการท าแบบทดสอบสุขภาพจิตมารายงานตัว ในวันที่ 16-18 
พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 น. (ตามหมายเลขที่นัดในวันประกาศ) ผู้ที่มาสายเกิน 30 นาทีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
และให้เตรียมดินสอด า 2B ยางลบ และปากกาสีน้ าเงิน เพ่ือใช้ในการสอบด้วย 
 

9. การตรวจสอบหลักฐานและสอบสัมภาษณ์ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสอบหลักฐานและสอบสัมภาษณ์ให้มารายงานตัวที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ในวันที่  
17-19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. (ตามหมายเลขที่ประกาศฯ) โดยจะต้องน าหลักฐานการสมัครทั้งฉบับจริง
และส าเนามามอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดังนี้ 
 9.1 ใบสมัครทีมี่เลขประจ าตัวผู้สมัครโดย Print จากระบบและลงลายมือชื่อผู้สมัคร  
 9.2 บัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัครพร้อมส าเนา 
 9.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมส าเนา 
 9.4 สูติบัตรของผู้สมัคร พร้อมส าเนา 
 9.5 ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผู้สมัครซึ่งระบุสัญชาติของปูุ ย่า ตา ยาย กรณีที่ผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม  
ให้น าส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิดที่แท้จริงมาแสดงว่าเกิดในประเทศไทย ถ้าไม่มีทะเบียนบ้านแสดง 
ให้ขอเอกสารรับรองจากที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขตมาแสดงว่าบิดา มารดา เกิดในประเทศไทยจริง 
 9.6 ผู้สมัครซึ่งมมีารดา มิใช่สัญชาติไทยโดยก าเนิดแต่บิดาเป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจ ให้น าหนังสือรับรอง
การเป็นข้าราชการทหาร หรือต ารวจของบิดาผู้สมัครจากต้นสังกัด และน าทะเบียนสมรสของบิดา-มารดาผู้สมัครมาแสดง 
 9.7 ผู้สมัครซึ่งมีปูุ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย ต้องน าสูติบัตรของบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองการเกิด
ในประเทศไทยของ บิดา มารดาของผู้สมัครจากที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขตมาแสดง 
 9.8 กรณีที่บิดาและ/หรือมารดาของผู้สมัครถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ต้องน าใบมรณบัตร หรือ
หนังสือรับรองจากอ าเภอ หรือเขตมาแสดงเพ่ือยืนยันสัญชาติของบิดาและ/หรือมารดาของผู้สมัคร 
 9.9 กรณีท่ีบิดาและมารดาของผู้สมัครถึงแก่กรรมต้องมีเอกสารการแต่งตั้งผู้ปกครองโดยชอบธรรมจากศาลมาแสดง 
 9.10 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล ถ้าผู้สมัคร หรือ บิดา มารดาผู้สมัคร มีการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล 
 9.11 ทะเบียนสมรสของบิดา มารดา 
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 9.12 กรณีที่บิดา-มารดาผู้สมัคร มิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดามิได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุล
ของบิดาผู้สมัครต้องน าทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดา มารดาที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดง 
 9.13 หลักฐานคะแนนวิชาการ  ได้แก่ 
  1) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test :TGAT) 
  2) ผลการทดสอบระดับความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level: A-Level) จ านวน 7 วิชา 
ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 
 9.14 ผู้มีสิทธิ์ ต้องน าหลักฐานต่างๆ มามอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามวัน เวลาที่ก าหนดจนครบถ้วน ยกเว้นเอกสาร
บางประเภทที่กฎหมายก าหนดเงื่อนเวลาในการแสวงหา ให้น ามามอบก่อนถึงก าหนดวันท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียน
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 
 
 

10. เกณฑ์การตัดสินคัดเลือก 
 10.1 ผลการทดสอบทางวิชาการ ใช้ผลการสอบความรู้เช่นเดียวกับ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (The University Central Admission System) ของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ซ่ึงประกอบด้วยคะแนน ดังนี้ 
  1) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test : TGAT) คิดเป็นร้อยละ 30   
  2) ผลการทดสอบระดับความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level : A-Level) จ านวน 7 วิชา 
ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 70 
โดยคิดคะแนนรายวิชาดังนี้ 
   2.1 วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 15 โดยก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าที่ 25 คะแนน 
   2.2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ร้อยละ 20 
   2.3 วิชาเคมี ร้อยละ 10  
   2.4 วิชาชีววิทยา ร้อยละ 10  
   2.5 วิชาภาษาไทย ร้อยละ 5 
   2.6 วิชาสังคมศึกษา ร้อยละ 5 
   2.7 วิชา ฟิสิกส์ ร้อยละ 5 
 การคิดคะแนนจะน าคะแนนรวมมาเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ถึงผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุด  จ านวน 
600 คน  
 10.2 ผลการตรวจสุขภาพการท าแบบทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์  

 การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  ต้องการผู้เรียนที่มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณลักษณะบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ และมี
คุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ 

 ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลการตรวจสุขภาพ ผลการท าแบบทดสอบสุขภาพจิตและการสัมภาษณ์ ใช้เกณฑ์ผ่าน
และไม่ผ่าน (โดยไม่น ามาคิดเป็นคะแนน) ซึ่งผลการพิจารณาตามมติของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นที่สิ้นสุด 

หมายเหตุ   ให้ผู้สมัคร เขียน “ชื่อ-นามสกุล” และ “เลขประจ าตัวผู้สมัคร” ที่มุมขวาด้านบนของส าเนา
เอกสารหลักฐานทุกฉบับพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
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10.3 การตัดสินเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
ตัดสินจากผู้ที่มีผลคะแนนรวมทางวิชาการเป็นหลัก โดยการเรียงล าดับจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 40 คนแรก 

เป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ (ยกเว้นผู้สมัครที่เลือกทุนส่วนตัวของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ- 
พระยุพราชและ/คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเพียงอย่างเดียว) โดยล าดับที่ 1-20 เป็นทุน
กองทัพเรือ ล าดับที่ 21-40 คนถัดมาเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์
และล าดับที่ 41-60 เป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัว
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเว้นผู้สมัครที่เลือกเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ
เพียงอย่างเดียว) โดยเรียงตามล าดับคะแนนวิชาการจนครบ 60 คนกรณีที่ผู้สมัครมีผลคะแนนรวมทางวิชาการเท่ากัน  
จะตัดสินจากคะแนนผลการทดสอบระดับความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level : A-Level) วิชาภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์ประยุกต ์1 ที่มากกว่าตามล าดับ 

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติผลการท าแบบทดสอบสุขภาพจิต และผลการสอบ
สัมภาษณ์ต้องผ่านเกณฑ์ตามมติของคณะกรรมการอ านวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2566 ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการอ านวยการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

11. การประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
  11.1 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือและประกาศทางอินเทอร์เน็ตที ่http://www.rtncn.ac.th 
  11.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งตัวจริงและตัวส ารองทุกล าดับให้มาลงนามรายงานตัวต่อวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ดังนี้ 
   11.2.1 มารายงานตัวด้วยตนเอง หรือ ผู้แทน โดยให้น าบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาแสดง
ในวันรายงานตัวด้วย 
   11.2.2 หรือรายงานตัว ที่ rtncn10600@gmail.com โดยส่งไฟล์บัตรประชาชนโดยเขียนข้อความว่า 
“รายงานตัว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ” พร้อมลงนามส าเนาถูกต้องระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 
เวลา 09.00 น. - 16.30 น. 
  11.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ถ้าไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
  11.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมผู้แทนโดยชอบธรรม และผู้ค้ าประกัน เตรียมหลักฐานการท าสัญญา และมา
ท าสัญญาตามวันที่ก าหนด 
 

12. การท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ก าหนดการท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ดังนี้  
 12.1 บุคคลตัวจริงทุนกองทัพเรือ 20 คน รายงานตัวท าสัญญา เวลา 08.00 น. - 10.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
 12.2 บุคคลตัวจริงส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 20 คน รายงานตัวท าสัญญา เวลา 08.00 น. - 10.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
 12.3 บุคคลตัวจริง ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ 20 คน รายงานตัวท าสัญญา เวลา 
10.00 น. - 12.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
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 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงพร้อมผู้แทนโดยชอบธรรมและผู้ค้ าประกัน เตรียมหลักฐานและเงิน
ค่าธรรมเนียมมาท าสัญญาตามวัน เวลาที่ก าหนดหากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงไม่สามารถน าเอกสารมาให้
กรรมการท าสัญญา ให้ถือว่าสละสิทธิ์โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
  หากบุคคลที่ได้รับการคดัเลือกเป็นตัวจริงไม่มาท าสัญญาภายใน 16.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ถือว่าสละสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ จะเรียกบุคคลตัวส ารองตามล าดับที่ประกาศฯ มาท าสัญญาในวันที่ 7-9 และ  
12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 
  12.4 คุณสมบัติของผู้แทนโดยชอบธรรมและผู้ค้ าประกัน 
   12.4.1 ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง 
    1) บิดาและมารดา  
    2) บิดา หรือ มารดาในกรณีที่อ านาจการปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา  
     3) ผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้ง 
   4) ผู้ปกครองที่ตั้งโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาซึ่งถึงแก่กรรมทีหลัง 
(ข้อ 3 และ 4 ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย) 
   12.4.2 ผู้ค้ าประกัน ต้องเป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจชั้นสัญญาบัตรประจ าการ หรือข้าราชการพลเรือน
ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่านายทหารสัญญาบัตร โดยต้องน าใบรับรองจากต้นสังกัดของตนมาแสดงในวันท าสัญญา 
หรือข้าราชการพลเรือนสามัญที่รับอัตราเงินเดือนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือ ระดับ 3 ขึ้นไป โดยมีอายุไม่เกิน 55 ปี  
(มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 5 ปี) นับถึงวันท าสัญญา ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตรประจ าการสามารถเป็นผู้ค้ าประกันบุตรของตนเองได้ โดยผู้ค้ าประกัน 1 คน สามารถค้ าประกันผู้สมัคร
ได้เพียง 1 คนเท่านั้น 
   12.4.3 พระภิกษุ ข้าราชการบ านาญ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะเป็นผู้ค้ าประกันไม่ได้ 
  12.5 ผู้ค้ าประกัน ต้องน าภรรยาหรือสามีมาลงนามยินยอมในใบสัญญาค้ าประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสมรส ในกรณีที่เป็นโสดต้องน าหนังสือรับรองความเป็นโสดจากหน่วยงานต้นสังกัดและ/
หรือขอหนังสือรับรองความเป็นโสดจากอ าเภอหรือเขตมาแสดงในวันท าสัญญาในกรณีที่สามีหรือภรรยาถึงแก่กรรม 
ต้องน าใบมรณบัตรของสามีหรือภรรยาที่ถึงแก่กรรมแล้วมาแสดงด้วย 
  12.6 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ค้ าประกัน ผู้ปกครอง และคู่สมรส ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
พลเรือน ทหาร ต ารวจ และทะเบียนบ้านทั้งฉบับจริงและส าเนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา 
  12.7 ค่าใช้จ่ายที่ต้องน ามาช าระในวันท าสัญญา รายละเอียดตามผนวก ก 
 

13. การเรียกบุคคลส ารองเข้าท าสัญญา 
  13.1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะเรียกบุคคลส ารองตามล าดับที่ในประกาศฯ เข้าท าสัญญาในวันที่ 7-9 
และ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.-12.00 น.โดยต้องมาตามก าหนดเวลาตามท่ีแจ้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  กรณีที่บุคคลตัวจริงทุนกองทัพเรือ สละสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะเลื่อนบุคคลตัวจริงทุนส่วนตัว 
โดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ขึ้นมาแทนที่ตามจ านวนนักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนกองทัพเรือที่สละสิทธิ์  
และจะเรียกบุคคลส ารองในส่วนของกองทัพเรือเข้ามาแทนที่ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์  
จนครบตามจ านวน 



-8- 

  กรณีท่ีนักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล สละสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จะเรียกบุคคลส ารองส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาแทนที่จนครบตามจ านวน 
  13.2 บุคคลส ารองควรติดตามการเรียกตัวทางโทรศัพท์ที่ได้ให้เบอร์ไว้กับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือในวันที่ 
7-9 และ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. โดยเตรียมหลักฐานการท าสัญญาและผู้ค้ าประกันให้พร้อม 
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมาท าสัญญาตามนัด 
 

14. สิทธิของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
 14.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ จ านวน 40 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   14.1.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนกองทัพเรือ จ านวน 20 คน จะได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงและยุทธอาภรณ์
ตามท่ีกองทัพเรือก าหนดตลอดหลักสูตรและเมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นว่าทีเ่รือตรหีญิง 
   14.1.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ จ านวน 20 คน  
จะได้รับยุทธอาภรณ์ตามที่กองทัพเรือก าหนดตลอดหลักสูตรและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจาก
กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา กยศ./กรอ. องค์กรและมูลนิธิต่างๆ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานใน
กองทัพเรือในฐานะพนักงานราชการเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ 
 14.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล จ านวน 20 คน โดยทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะได้รับยุทธอาภรณ์ตามที่กองทัพเรือ
ก าหนดตลอดหลักสูตร โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา
ขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา กยศ./กรอ. องค์กรและมูลนิธิต่างๆ เมื่อส าเร็จการศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก าหนด ส าหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ 
ในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นตามทีมู่ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก าหนด 
 

15. การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา 
 15.1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือมารายงานตัวเข้าศึกษาในวันที่ 
24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. พร้อมกับผู้ปกครอง (หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) 
 15.2 น าสิ่งของเครื่องใช้ตามที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ ก าหนดและเข้าอยู่ประจ าหอพัก (ตามเอกสารที่
แจ้งในวันท าสัญญา) 
 15.3 ผู้ปกครองและนักเรียนพยาบาลศาสตร์ใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ใหมจ่ะอยู่ประจ าหอพักเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา 
 

16. การปรับและชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญา 
  เมื่อท าสัญญาและได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือแล้วถือว่าได้ท าสัญญาผูกพันกับวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ส าหรับการปรับและ
ชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญาแบ่งได้ ดังนี้ 
 16.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือให้เป็นไปตามสัญญาที่กองทัพเรือก าหนด 
  16.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาลให้เป็นไปตามสัญญาที่ท าไว้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
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17. การพ้นจากฐานะนักเรียน  
  17.1 ผู้ค้ าประกันถอนการค้ าประกัน หรือถึงแก่กรรม หรือทางราชการเห็นว่าขาดคุณสมบัติ จนไม่สมควรที่จะเป็น 
ผู้ค้ าประกันต่อไปได้ และผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถหาผู้ค้ าประกันใหม่ได้ภายใน 90 วันนับแต่ได้รับแจ้งจาก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ 
  17.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ที่กระท าความผิดและต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดให้จ าคุกเว้น
แตเ่ป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดฐานลหุโทษ 
  17.3 ประพฤติผิดต่อสัญญาที่ท าไว้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม หรือ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  17.4 สอบความรู้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือก าหนดไว้ เว้นแต่กองทัพเรือจะได้พิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 
  17.5 ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนอยู่ในเกณฑ์จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียน ตามท่ีทางราชการก าหนด 
  17.6 ขาดความเหมาะสม หรือขาดความสามารถในวิชาชีพการพยาบาล จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  17.7 เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝุาฝืนกฎหมาย 
  17.8 เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
  17.9 เป็นโรคที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ 
การพยาบาล 
  17.10 หากปรากฏภายหลังจากวันรับสมัครว่า ข้อความ หรือ บรรดาเอกสารที่แสดงต่อคณะกรรมการรับสมัครเป็นเท็จ 
 
 

ผนวก ก 
ประมาณการค่าใช้จ่ายผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ก าหนด  
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง อันท าให้เสียสิทธิ์ในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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ผนวก ก 
ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
 

 1. นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ 
  1.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนกองทัพเรือ 
   ชั้นปีที่  1     19,000 บาท 

ชั้นปีที่  2     17,000 บาท 
ชั้นปีที่  3     17,000 บาท 
ชั้นปีที่  4     26,000 บาท 
 รวม    79,000 บาท  

  1.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ 
ชั้นปีที่  1     71,800 บาท 
ชั้นปีที่  2     68,200 บาท 
ชั้นปีที่  3     70,160 บาท 
ชั้นปีที่  4     64,050 บาท 

 รวม            274,210 บาท 
 2. นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล 

ชั้นปีที่  1     71,800 บาท 
ชั้นปีที่  2     68,200 บาท 
ชั้นปีที่  3     70,160 บาท 
ชั้นปีที่  4     64,050 บาท 

 รวม            274,210 บาท 
 

หมายเหตุ 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้เป็นการประมาณการเบื้องต้น วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 
ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจ าปีการศึกษา 2566 
 

วันที่ เวลา กิจกรรม ค าชี้แจง 
การรับสมัคร 

อา.1 ม.ค. - ศ.28 เม.ย.66  - รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 

- รับสมัครทาง www.rtncn.ac.th 
ปิดช าระเงินวันสุดท้าย อา. 30 เม.ย.66 

การการตรวจสุขภาพ การทดสอบสุขภาพจิต  และการสอบสัมภาษณ์ 
อ.9 พ.ค.66 09.00 น. - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการตรวจ

สุขภาพทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์  
 

- ประกาศทางอินเทอร์เน็ต www.rtncn.ac.th 
และที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
- ให้รายงานตัวรายงานตัวในระบบและแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อยันตัวตน 
ระหว่างวันที่ 9 - 10 พ.ค.66 เวลา 09.00 น.-
16.00 น. และวันที่ 11 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. - 
12.00 น. 

อ.16 - พฤ.18 พ.ค.66 06.00 น. 
07.00 น. - 12.00 น. 
12.30 น. - 16.00 น. 

- รับรายงานตัวผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
- ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพ 
- ทดสอบสุขภาพจิต 

- ช าระเงินค่าตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต 
800 บาทที่อาคารผู้ปุวยนอก  
ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 

พ.17 - ศ.19 พ.ค.66 07.00 น. - 16.00 น. - ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ - มาตรวจหลักฐาน และสอบสัมภาษณ์ตามนัด 
- ส่งเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนด 

พฤ.25 พ.ค.66 06.00 น. - 16.00 น. - ตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจสอบหลักฐาน 
และสอบสัมภาษณ ์(เฉพาะผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 
ในวันตรวจสุขภาพ อ.16 - พฤ. 18 พ.ค.66 เท่านั้น) 

- ส าหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่
สามารถมาตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจสอบ
หลักฐานและสัมภาษณ์ ในวันที่ก าหนดไว้เดิม 

การท าสัญญา และการรายงานตัว 
พ.31 พ.ค.66 

 
พ.31 พ.ค. - ศ.2 มิ.ย.66 

 
 
 
 
 
 

อ.6 ม.ิย.66 
พ.7 - ศ.9 มิ.ย.และ 

อ.12 มิ.ย.66 
จ.24 ก.ค.66 

 
จ.24 ก.ค. - พฤ.3 ส.ค.66 

 
ศ.4 ส.ค.66 

09.00 น. 
 

09.00 น. - 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 

08.00 น. - 16.00 น. 
08.00 น. - 12.00 น. 

 
08.00 น. 

 
08.00 น. - 16.00 น. 

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ 
 
- บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกทั้งตัวจริงและส ารอง 
รายงานตัว 
 
 
 
 
 
- บุคคลตัวจริงท าสัญญา 
- บุคคลส ารองท าสัญญา 
 
- รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือ 
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
- ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมก่อน 
เปิดการศึกษา 
- เปิดการศึกษา 

- ประกาศทางอินเทอร์เน็ต www.rtncn.ac.th 
และที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
- ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ รายงานตัวโดยส่ง
ไฟล์ส าเนาบัตรประชาชนโดยเขียนข้อความว่า 
“รายงานตัว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ” 
พ ร้ อ ม ล ง น า ม ส า เ น า ถู ก ต้ อ ง  ส่ ง ม า ที่
rtncn10600@gmail.com  
ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย.66  
เวลา 09.00 น. - 16.30 น. 
- ไม่มาตามนัดถือว่าสละสิทธิ์ 
- ไม่มาตามนัดถือว่าสละสิทธิ์ 
 
- ตรวจสอบของใช้ และเข้าประจ าหอพัก 
 
- ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่รับการปฐมนิเทศ 
 
- ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ก าหนด 

หมายเหตุ 
- ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณีมีการระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง 
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ผนวก ค 
หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
 
 

ผู้ เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ  
กรมแพทย์ทหารเรือ ต้องไม่มีโรคและความผิดปกติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. โรคหรือความผิดปกติของตา 

๑.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับต่ า
กว่า ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 

๑.๒ สายตาไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ใ นระดับต่ ากว่า  
๖/๑๒ ในตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง 

๑.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร ์ทั้งสองข้าง 
๑.๔ ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)  
๑.๕ ต้อหิน (Glaucoma) 
๑.๖ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้งสองข้าง (Optic  Atrophy) 
๑.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง หรือขุ่นท้ังสองข้าง 
๑.๘ ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏได้ชัด 
๑.๙ ลูกตาสั่น (Nystagmus)  
๑.๑๐ หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตาม้วนเข้าใน (Entropion)  
๑.๑๑ บอดส ี
๑.๑๒ หนังตาแหว่งจนเสียรูป 
๑.๑๓ ขอบหนังตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง 
๑.๑๔ หนังตาปิดไม่สนิท 
๑.๑๕ ซีสต์ของหนังตา 
๑.๑๖ ถุงน้ าตาอักเสบ 
๑.๑๗ เยื่อตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง 
๑.๑๘ ริดสีดวงตา (Trachoma) 
๑.๑๙ ต้อเนื้อซ่ึงงอกเข้าไปในลูกตาด า เกินกว่า ๑ มิลลิเมตร 
๑.๒๐ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด 

๒. โรคหรือความผิดปกติของ หู คอ จมูก 
 ๒.๑ หูมีความผิดปกติของการได้ยินจนไม่สามารถปฏิบัติงานได ้
 ๒.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง 
 ๒.๓ เยื่อแก้วหูทะลุ 
 ๒.๔ ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด 
 ๒.๕ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกท้ังหมด (Radical  Mastoidectomy)  
 ๒.๖ การพูดผิดปกติทั้งเสียง และการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก 
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 ๒.๗ ความพิการที่ท าให้ล าคอท างานไม่ได้ตามปกติ 
 ๒.๘ เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด 
 ๒.๙ จมูกเบี้ยวจนผิดรูป หรือจมูกบี้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด 
 ๒.๑๐ จมูกโหว่ไม่มีโครง 
 ๒.๑๑ เนื้องอกในจมูก (Nasal Polyp) 
๓. โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
 ๓.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
 ๓.๒ ลิ้นหัวใจพิการ จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
 ๓.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติ จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
 ๓.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และอาจเป็นอันตราย 
 ๓.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โปุงพอง 
 ๓.๖ หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโปุงพองหรือผิดปกติ ชนิดที่อาจเป็นอันตราย 
 ๓.๗ ความดันโลหิตสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท หรือต่ ากว่า ๙๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท 
 ๓.๘ ลักษณะแสดงทางคลื่นไฟฟูาหัวใจผิดปกติ  จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
 ๓.๙ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกต ิ
 ๓.๑๐ หัวใจพิการแต่ก าเนิด  จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
 ๓.๑๑ หัวใจวายหรือมีเลือดค่ัง 
๔. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
 ๔.๑ โรคเลือด หรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรง และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
 ๔.๒ ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หาย และอาจเป็นอันตราย 
 ๔.๓ ภาวะไม่มีม้าม (Asplenia or Post Splenectomy)  
๕. โรคของระบบทางเดินหายใจ 
 ๕.๑ โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย  
 ๕.๒ โรคของปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory 

Volume in one Second หรือ Forced Vital Capacity ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
 ๕.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจด้วย

เครื่องความถ่ีสูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
 ๕.๔ โรคถุงน้ าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอกหรือเอ็กซเรย์

คอมพิวเตอร์ปอด 
 ๕.๕ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจการ

นอนหลับ (Polysomnography) 
๖. โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ 
 ๖.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง 
 ๖.๒ กลุ่มอาการไตพิการ Nephrotic Syndrome 
 ๖.๓ ไตวายเรื้อรัง 
 ๖.๔ ไตพองเป็นถุงน้ าแต่ก าเนิด (Polycystic  kidney) 
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๗. โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
 ๗.๑ ข้ออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
 ๗.๒ แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ 
 ๗.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
 ๗.๔ กระดูกสันหลังโก่ง หรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
 ๗.๕ กระดูกสันหลังคดจนเห็นได้ชัด และมีผลการตรวจทางรังสีผิดปกติ 
 ๗.๖ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบ หรือหดสั้น (Muscle Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วน

หนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้  
 ๗.๗ ข้อเคลื่อนไหวไมส่ะดวก จนท าให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นๆ ใช้การไม่ได้ดี 
 ๗.๘ ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ 
 ๗.๙ เท้าปุก (Club Foot) 
 ๗.๑๐ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)  
 ๗.๑๑ กระดูกหักต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
๘. โรคของต่อมไร้ท่อและความผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
 ๘.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
 ๘.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
 ๘.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
 ๘.๔ เบาหวาน 
 ๘.๕ โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลสารน้ าอีเล็กโทรลัยท์ และ

กรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืนๆ ชนิดถาวรและอาจเป็นอันตราย 
 ๘.๖ โรคคอพอกเป็นพิษ (Thyrotoxicosis with or without goiter) 
 ๘.๗ โรคคอพอก (Simple Goiter) 
๙. โรคติดเชื้อ 
 ๙.๑ โรคเรื้อน 
 ๙.๒ โรคเท้าช้าง 
 ๙.๓ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
 ๙.๔ โรคติดต่ออันตราย 

 ๑๐. โรคทางประสาทวิทยา 
 ๑๐.๑ จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีเชาวน์ปัญญา ๖๙ หรือต่ ากว่านั้น 
 ๑๐.๒ ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
 ๑๐.๓ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
 ๑๐.๔ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร 
 ๑๐.๕ สมองเสื่อม (Dementia) 
 ๑๐.๖ โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลัง ที่ท าให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการ
เคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร 
 ๑๐.๗  กล้ามเนื้อหมดก าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 
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๑๑. โรคทางจิตเวช 
 ๑๑.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
   ๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 

 ๒) โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder) 
 ๓) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
 ๔) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and 

Dysfunction) 
 ๕) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 

๑๑.๒  โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
  ๑) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder) 

 ๒) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย Other Mental Disorder due to Brain 
Damage and Dysfunction and to Physical Disorder) 

 ๓) โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืน  ๆ(Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood Disorder) 
 ๔) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 

๑๑.๓  โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
  ๑) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาวน์ปัญญา ๗๐ หรือต่ ากว่า (Mental Retardation) 
  ๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive 

Developmental Disorder) 
๑๒. ผิวหนัง 
 ๑๒.๑ โรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเป็นเรื้อรังยากต่อการรักษาหรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อ่ืน 
 ๑๒.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 
 ๑๒.๓ เนื้องอกท่ีหน้า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ เซนติเมตรขึ้นไป 
 ๑๒.๔ เนื้องอกเล็กๆ เป็นปุุมๆ ที่ผิวหนังทั่วร่างกาย (Molluscum  fibrosum) 
๑๓. ร่างกายผิดปกติหรือพิกลผิดรูป หรือพิการ 
 ๑๓.๑ ศีรษะและใบหน้าผิดรูปจนแลดูน่าเกลียด 
 ๑๓.๒ ผมบางหรือผมร่วงจนแลดูน่าเกลียด 
 ๑๓.๓ รูปวิปริตต่างๆ (Malformation) ของริมฝีปากหรือจมูก  เช่น ปากหรือจมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ 

หรือเชิดจนน่าเกลียด หรือหุบลง 
 ๑๓.๔ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
 ๑๓.๕ แขนขา 
   ๑๓.๕.๑ ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนเห็นได้ชัด 
   ๑๓.๕.๒ โค้งเข้าหรือออก 
   ๑๓.๕.๓ บิดเก 
 ๑๓.๖ ร่างกายผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
๑๔. โรคและภาวะอ่ืนๆ 
 ๑๔.๑ กะเทย (Hermaphrodism) 
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 ๑๔.๒ มะเร็ง (Malignant Neoplasm)   
 ๑๔.๓ ความสูงต่ ากว่า ๑๕๕ เซนติเมตร 
 ๑๔.๔ น้ าหนักตัวน้อยกว่า ๔๒ กิโลกรัม 
 ๑๔.๕ น้ าหนักตัวมากกว่า ๖๕ กิโลกรัม และดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) มากกว่า ๒๕ ขึ้นไป 
 ๑๔.๖ โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดร้ายแรง (Chronic Active Hepatitis) 
 ๑๔.๗ ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
 ๑๔.๘ คนเผือก (Albino) 
 ๑๔.๙ โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
 ๑๔.๑๐ กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)  
 ๑๔.๑๑ ไส้เลื่อนทุกชนิด 
 ๑๔.๑๒ โรคติดยาเสพติด 
 ๑๔.๑๓ มีครรภ์ 
๑๕. ทันตกรรม 
 ๑๕.๑ ต้องมีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้ครบจ านวนตามเกณฑ์ 
   ๑๕.๑.๑ ต้องมีฟันกราม (Molars) และฟันกรามน้อย (Premolars) อย่างน้อยในขากรรไกรบน ๖ ซ่ี 

และในขากรรไกรล่าง ๖ ซ่ี 
   ๑๕.๑.๒ ต้องมีฟันหน้า (Anterior teeth) อย่างน้อยในขากรรไกรบน ๔ ซี่ และในขากรรไกรล่าง ๔ ซ่ี 
   ๑๕.๑.๓ ในกรณีมีฟันที่ถูกถอนไปแล้วหากได้รับการใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น (การใส่สะพานฟัน) 

หรือฟันปลอมชนิดถอดได้ที่เรียบร้อยและม่ันคงแล้วนั้น สามารถนับเป็นจ านวนซี่ได้โดยที่ฟันจ านวนดังกล่าวข้างต้น 
จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 ๑) ฟันผุไม่สามารถอุดได ้
 ๒) ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน 
 ๓) ฟันที่มีการท าลายอย่างรุนแรงของอวัยวะรองรับตัวฟัน เช่น ฟันโยกมาก เหงือก

บวม เป็นต้น 
๑๕.๒ ไม่พบการสบของฟันที่ผิดปกติ จนท าให้ใบหน้าผิดรูป หรือเสียบุคลิกภาพ 
๑๕.๓ ไม่มีช่องว่างระหว่างฟันหน้า ตั้งแต่ ๕ มิลลิเมตรขึ้นไป และยังไม่ได้รับการแก้ไข 
๑๕.๔ ไม่เป็นโรคเหงือกอักเสบรุนแรง (Severe Gingivitis) 
๑๕.๕ ไม่มีพยาธิสภาพอ่ืนๆ ในช่องปาก และการอักเสบเรื้อรัง อันมีผลต่อสุขภาพของผู้สมัคร เช่น 

เนื้องอก การติดเชื้อราในช่องปาก 
๑๕.๖ ปากแหว่งเพดานโหว่ ที่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือแก้ไขไม่เรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา

เห็นว่าไม่สมควรรับ 
๑๕.๗ ปัญหาข้อต่อขากรรไกรที่รุนแรง จนท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อ้าปากได้น้อยกว่า

ปกติ หรืออ้าปากไม่ได้ เป็นต้น 
๑๖. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  ๑๖.๑ Hct.< 35.5 %, Hb< 11.7 gm%, VDRL reactive, HIV Ab reactive, HBsAg positive 
  ๑๖.๒ UPT positive, Urine amphetamine positive, Urine albumin มากกว่าหรือเท่ากับ +๑ 
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๑๗. ผลการตรวจทางรังสี 
  ๑๗.๑ หัวใจโต 
  ๑๗.๒ เส้นเลือดในปอดผิดปกติ 
  ๑๗.๓ มีรอยโรคของเนื้อปอด หลอดลม เยื่อหุ้มปอด น้ าหรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด 
  ๑๗.๔ มีลักษณะรอยโรคชนิดร้ายแรงของกระดูก 
  ๑๗.๕ มีลักษณะของอวัยวะภายในช่องท้องเลื่อนมาอยู่ในช่องอก 
  ๑๗.๖ มีลักษณะของกระดูกสันหลังคดผิดรูปมากกว่า หรือเท่ากับ ๒๕ องศา 
๑๘. โรคหรือความพิการใดๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าไม่ควรรับ 

____________________________ 


