
 
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 5 ประเภทรับตรงอิสระ  

 

        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะท าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ มีรายละเอียดในการ
คัดเลือกดังนี้ 

 

1. จ านวนท่ีเปิดรับ   15  คน 
 
2. คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1 มีสัญชาติไทยหรือสญัชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี 
2.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
2.3 เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติเรียบร้อยและรบัรองต่อสถาบันการพยาบาลฯ ได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม      
     ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการพยาบาลฯ ที่มอียู่แล้วหรือทีจ่ะมีตอ่ไปโดย 
     เคร่งครัดทุกประการ 
2.4 เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ  
     มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรอืร่วมกระท าทจุริตในการสอบ 
2.5 เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไข 
     การรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังส าเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
   ตอนปลายสายสามญัครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน 
        3.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาเพิม่เติม ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต 
        3.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิม่เติม ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
        3.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเตมิ          
             ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 
3.2 เป็นหญงิโสดหรือชายโสด  มีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบรบิูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2547) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา    
     (วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 
3.3 ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1 , PAT 2 และมี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ข้ึนไป 
3.4 มีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรมั ความสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร  
3.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของ  
   โรคหรือมีความพิการอันเป็นอปุสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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         3.5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
         
 

3.5.2 มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุงแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรอืผู้อื่น  เช่น โรคจิต (Psychotic   
     Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic  
     Disorders) ภาวะบุคลกิภาพ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ ภาวะความผิดปกติด้านบุคลกิภาพ 
     ชนดิต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorders) หรือ ภาวะความผิดปกติด้านบุคลกิภาพชนิด 
     ก้ ากึ่ง (Borderline Personality Disorders) รวมถงึปญัหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอปุสรรค 
     ต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

 3.5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายทีจ่ะมผีลต่อผูร้ับบริการหรือสง่ผลใหเ้กิดความพิการอย่างถาวร 
     อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 3.5.4 โรคไม่ติดต่อหรอืภาวะอันเป็นอปุสรรคต่อการศึกษา เช่น 
         
 

- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการ 
  รับรองจากแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

         - โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
 - โรคความดันเลือดสงู 
 - โรคอ้วน (ค่า BMI > 30 ทั้งนี้ ถือเอามาตรฐานเครื่องช่ังและเครื่องวัดของ 

  สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย เป็นเกณฑ์ตัดสิน) 
 - ภาวะไตวายเรื้อรัง 
 - โรคเบาหวาน 
 - วัณโรคระยะไม่สงบ หรอืโรคปอดเรื้อรังซึง่อาจขัดขวางต่อการศึกษา 
 - ติดสารเสพติดให้โทษ 
 ท้ังน้ี หากพบโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาท่ีมิได้ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ 
 3.5.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรอืสายตาไมป่กติเมื่อรกัษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/12 เมตร     

หรือ 20/40 ฟุต ตาบอดสีชนิดรุนแรงทัง้ 2 ข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว หรือมีความผิดปกติ 
 ในการเห็นภาพ 

 3.5.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินเฉลีย่ที่ความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า  
     40 เดซิเบล จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensorineural hearing loss)  
     ของหูข้างใดข้างหนึ่ง 

 3.5.7 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขนขา โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา 
3.6 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น และไม่เคย 
   ต้องโทษในคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ 
   วัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 
           
 
      ท้ังน้ี หลักฐานข้อมูลท่ีเป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นจริงทุกประการ หากหลักฐานท่ีแสดงเป็นเท็จ  
หรือให้ข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์หรือการเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย 
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     คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอปุสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล     
ที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ การคัดเลือกของคณะกรรมการอ านวย 
การสอบคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
4. เกณฑ์การคัดเลือก 
4.1 GPAX ของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 
4.2 คะแนน GAT   ร้อยละ 45 ดังนี้  
   4.2.1 ตอนที่ 1  ความสามารถในการอ่าน เขียนวิเคราะหแ์ละแก้ไขปัญหา   ร้อยละ 15 
   4.2.2 ตอนที่ 2  ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   ร้อยละ 30 
4.3 คะแนน PAT 1   ร้อยละ 20 
4.4 คะแนน PAT 2   ร้อยละ 35 
4.5 สอบสมัภาษณ์   ผ่าน 
4.6 ตรวจร่างกาย   ผ่าน 
4.7 ทดสอบบุคลิกภาพ   ผ่าน 
 
5. การรับสมัคร 
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-22 มิถุนายน 2563 โดยด าเนินการ ดังนี้ 
5.1 Download ใบสมัครออกจากเว็บไซตส์ถาบันการพยาบาลฯ http://www.stin.ac.th   
5.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน และช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 500 บาท  “บัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ช่ือบัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 
045-535395-1”  ภายในวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 
5.3 ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ระบุในใบสมัคร (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) รวมทั้ง
หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (Attach file) โดยรวมไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ pdf และส่งทางอี เมล์ 
admission@stin.ac.th (หมายเหตุ เงินค่าสมัครน้ีจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
 
6. หลักฐานประกอบการสมัคร 
6.1 ใบสมัครสอบที่กรอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า 
ต้องเป็นรปูถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมคัร 
6.2 ส าเนาใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรอื
เทียบเท่า 1 ชุด และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
6.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา 
6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านและลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
6.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลงัให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) และลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
6.6 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามี) และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
6.7 หลักฐานการตรวจร่างกาย ตามแบบฟอร์มส าหรบัการตรวจสุขภาพร่างกายฯ ทีส่ถาบันก าหนด 
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       หมายเหตุ เอกสารหลักฐานต้องถูกต้องและเป็นจรงิทกุประการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
หากหลักฐานท่ีแสดงเป็นเท็จหรือให้ข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธ์ิการสอบสัมภาษณ์หรือการเข้าเป็นนักศึกษาของ 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยหรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา แม้ว่าจะเข้าศึกษาใน 
สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทยแล้วก็ตาม   

 
7. การตรวจร่างกาย  
          ผู้สมัครต้องด าเนินการส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัคร และส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มส าหรับการ
ตรวจสุขภาพร่างกายฯ ณ โรงพยาบาลของรัฐ ตามรายช่ือโรงพยาบาลที่สถาบันก าหนด ภายในวันท่ี 22 
มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น.  

 
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
          สถาบันจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ก าหนด และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตาม
เกณฑ์การคัดเลือก โดยสถาบันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์
สถาบัน http://www.stin.ac.th 
 
9. การสอบสัมภาษณ์  
         ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามที่สถาบันก าหนด ในวันท่ี 25 
มิถุนายน 2563 โดยผู้มีสิทธิสอบสมัภาษณ์ ต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสอบสัมภาษณ์โดยอยู่ในสถานที่
ที่เหมาะสมและมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดี และแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น  
 
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมสีิทธิ์เขา้ศึกษา 
         ประกาศราย ช่ือผู้ ผ่ านการสอบ คัด เลือก ในวันท่ี  26 มิ ถุนายน 2563  ท างเว็บ ไซต์ สถาบั น 
http://www.stin.ac.th 
 
11. การรายงานตัวและท าสัญญาเขา้ศึกษา 
          ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและท าสัญญาเข้าศึกษา ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2563  ณ สถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผู้ท่ีไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ของตนเองตามวันและเวลาท่ีระบุถือ
ว่าสละสิทธิ์ 
 
12. ทุนการศึกษาและข้อผูกพัน 
        ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยจะต้องท าสัญญารับทุนการศึกษา ต้ังแต่
ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับสิทธิประโยชน์และมีเงื่อนไขการชดใช้ทุน ดังน้ี 

1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุง 
ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ตามประกาศของสถาบันการพยาบาลฯ 

2. เงื่อนไขการชดใช้ทนุ ภายหลังส าเรจ็การศึกษาผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 4 ปีและกรณีที่ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจ านวน 2 เท่าของเงินทุนที่รับไปพร้อม
ดอกเบี้ย 
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3. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ จนสภากาชาดไทยงดให้ทุน หรือต้องพ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษาตามระเบียบฯ หรือลาออกก่อนส าเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่สภากาชาดไทยค านวณ
ตามระยะเวลาที่ได้ท าการศึกษานับต้ังแต่ได้รับทุน รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุน 

4. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของสถาบันการพยาบาลฯ หรือหอพักที่สถาบันการพยาบาลฯ จัดให้
ตลอด 4 ปี 

 
 

                            ประกาศมา  ณ  วันที่  17  มิถุนายน พุทธศักราช 2563 
 

วรุณยุพา รอยกุลเจริญ 
 

                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกลุเจรญิ) 
                          อธิการบดสีถาบันการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย 


