ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตาภาคตะวันออก)
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคั ดเลือกนักศึ กษาประเภทโควตาภาคตะวันออก เข้าศึกษาโดยรับทุนอุ ดหนุน
การศึกษาของสภากาชาดไทย มีรายละเอียดในการคัดเลือกดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการพยาบาลฯ ได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความ
สามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการพยาบาลฯ ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ
มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทาผิดหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบ
5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
รับทุนโดยปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
6. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
และสระแก้ว

คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ากว่า 22 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต
2. ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1, PAT 2 และมี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
3. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2546) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
(วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562)
4. มีน้าหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค

หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
-25.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุงแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic
Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic
Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality
Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
5.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- โรคความดันเลือดสูง
- โรคอ้วน
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคเบาหวาน
- วัณโรคระยะไม่สงบ หรือ โรคปอดเรื้อรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา
- ติดสารเสพติดให้โทษ
5.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 เมตร หรือ
20/70 ฟุต ทั้ง 2 ข้าง ตาบอดสี หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ
5.6 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง
(Sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว
5.7 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขนขา โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการอานวยการ
สอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น และไม่เคย
ต้องโทษในคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทาผิดหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบ
วัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มิได้ระบุ
ไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกฯ การคัดเลือกของคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกฯ
ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การคัดเลือก
1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ไม่ต่ากว่า 2.75

-32. คะแนน GAT ร้อยละ 45 ดังนี้
2.1 ตอนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ร้อยละ 15
2.2 ตอนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
3. คะแนน PAT 1 ร้อยละ 20
4. คะแนน PAT 2 ร้อยละ 35
5. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน
6. ตรวจร่างกาย ผ่าน
7. ทดสอบบุคลิกภาพ ผ่าน

การรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
1. เข้าสมัคร Online และพิมพ์ใบสมัครออกจากเว็บไซต์สถาบันการพยาบาลฯ http://www.stin.ac.th
2. ชาระเงินค่าสมัครเป็นรายบุคคลผ่านทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ค่าสมัคร คนละ 500 บาท
(เงินค่าสมัครนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) โดยชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ภายในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
3. การชาระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารให้ชาระเป็นรายบุคคล ห้ามชาระรวมกับผู้อื่น และห้ามชาระเงินที่มี
จานวนเงินขาดหรือเกินจากค่าสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครสอบที่กรอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ต้อง
เป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. สาเนาใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1 ชุด และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อ
รับรองข้อมูลต่อไปนี้
3.1 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.2 รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใบรับรองหน่วยกิต เป็นไปตาม
คุณสมบัติทางการศึกษาที่สถาบันการพยาบาลฯ กาหนดไว้
3.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมซึ่งคานวณถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 ภาคการศึกษา
4. สาเนาใบรับรองหน่วยกิตและใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
5. สาเนาทะเบียนบ้านและลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
7. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานต้องถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หากหลักฐาน
ที่แสดงเป็นเท็จหรือให้ข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์หรือการเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยหรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา แม้ว่าจะเข้าศึกษาในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทยแล้วก็ตาม
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย และทางเว็บไซต์ http://www.stin.ac.th

การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบบุคลิกภาพ
การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบบุคลิกภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 โดยผู้มีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์ ต้องนาหลักฐานประกอบการสมัครมาตามที่สถาบันการพยาบาลฯ กาหนด หากหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่นา
หลักฐานมา และไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ระบุ ถือว่าสละสิทธิ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

การยืนยันสิทธิ์ Clearing house
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.stin.ac.th

การรายงานตัวและทาสัญญา
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและทาสัญญาเข้าศึกษา ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้นล่าง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผู้ที่ไม่มารายงานตัว
ยืนยันสิทธิของตนเองตามวันและเวลาที่ระบุ ถือว่าสละสิทธิ

ทุนการศึกษาและข้อผูกพัน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยจะต้องทาสัญญารับทุนการศึกษา ตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับสิทธิประโยชน์และมีเงื่อนไขการชดใช้ทุน ดังนี้
1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุง
ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายประจาเดือน ตามประกาศของสถาบันการพยาบาลฯ
2. เงื่อนไขการชดใช้ทุน ภายหลังสาเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทยเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 4 ปีและกรณีที่ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจานวน 2 เท่าของเงินทุนที่รับไปพร้อมดอกเบี้ย
3. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ จนสภากาชาดไทยงดให้ทุน หรือต้องพ้นสภาพจากการเป็ นนักศึกษา
ตามระเบียบฯ หรือลาออกก่อนสาเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่สภากาชาดไทยคานวณตามระยะเวลาที่
ได้ทาการศึกษานับตั้งแต่ได้รับทุน รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุน
4. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของสถาบันการพยาบาลฯ หรือหอพักที่สถาบันการพยาบาลฯ จัดให้ตลอด 4 ปี
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กาหนดการเข้าหอพัก
กาหนดการเข้าหอพัก วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

การเข้าร่วมปฐมนิเทศและกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้
วันอันคารที่ 23 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
ประกาศมา ณ วันที่

พฤศจิกายน 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

