ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก มีรายละเอียดใน
การคัดเลือกดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบัน ได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ
มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทาผิดหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบ
5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังสาเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
6. เมื่อสาเร็จการศึกษาให้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา หรือตามที่สภากาชาดไทย
กาหนด
7. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี และสระแก้ว
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2563 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ากว่า 22 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต
2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2548) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
(วันที่ 9 สิงหาคม 2564)
3. ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1 , PAT 2 และมี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
4. มีน้าหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของ
โรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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5.2 มี ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้ น รุ น แรงอั น อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ ตนเอง และ/หรื อ ผู้ อื่ น เช่ น โรคจิ ต
(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ ผิ ด ปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุ น แรง (Severe Neurotic
Disorders) ภาวะบุ ค ลิ ก ภาพ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ ภาวะความผิ ด ปกติ ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ
ชนิดต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorders) หรือ ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดก้ากึ่ง
(Borderline Personality Disorders) รวมถึ ง ปั ญ หาทางจิ ต เวชอื่ น ๆ อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การ
ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอัน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น
- โรคลมชักที่ ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมี การ
รับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- โรคความดันเลือดสูง
- โรคอ้วน (ค่า BMI > 30 ทั้งนี้ ถือเอามาตรฐานเครื่องชั่งและเครื่องวัดของสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นเกณฑ์ตัดสิน)
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคเบาหวาน
- วัณโรคระยะไม่สงบ หรือโรคปอดเรื้อรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา
- ติดสารเสพติดให้โทษ
5.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า
40 เดซิเบล จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensorineural hearing loss)
ของหูข้างใดข้างหนึ่ง
5.7 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขนขา โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น และไม่เคย
ต้องโทษในคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทาผิดหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบ
วัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
ทั้งนี้ หลักฐานข้อมูลที่เป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นจริงทุกประการ หากหลักฐานที่แสดง
เป็ นเท็ จ หรื อให้ ข้อมูลเท็ จ จะถูกตั ดสิทธิ์ การสอบสั มภาษณ์ หรื อการเข้ าเป็ นนั กศึกษาของสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ อั น อาจเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การปฏิ บั ติ งานและการประกอบวิช าชี พ การ
พยาบาลที่ มิ ได้ ระบุ ไว้ให้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จของคณะกรรมการอ านวยการสอบคั ดเลื อ กฯ การคั ด เลื อ กของ
คณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
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จานวนรับ รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก 20 คน
เกณฑ์การคัดเลือก
1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 รวม 5 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ไม่ต่ากว่า 2.75
2. 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
วันที่ 1 มีนาคม 2564 – วันที่ 24 เมษายน 2564
1. สมัคร Online ทางเว็บไซต์สถาบัน http://www.stin.ac.th พร้อมชาระเงินค่าสมัครเป็นรายบุคคลผ่าน
ทางระบบการรับสมัครของสถาบัน ค่าสมัคร 500 บาท (เงินค่าสมัครนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) โดยชาระ
เงินภายในวันที่ 24 เมษายน 2564 ทั้งนี้การชาระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารให้ชาระเป็นรายบุคคล
ห้ามชาระรวมกับผู้อื่น และห้ามชาระเงินที่มีจานวนเงินขาดหรือเกินจากค่าสมัคร
2. ส่งหลักฐานประกอบการสมัครภายในวันที่ 24 เมษายน 2564 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ดังนี้
2.1 ใบสมัครสอบกรอกข้อความและติดรูป รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ต้อง
เป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงชื่อในใบสมัคร
2.2 สาเนาใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 1 ชุด
2.3 ผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้เพื่อ
รับรองข้อมูลต่อไปนี้
2.3.1 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.3.2 รายวิชาหรือเนื้อหาสาระทีศ่ ึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใบรับรองหน่วยกิต เป็นไปตาม
คุณสมบัติทางการศึกษาที่สถาบันกาหนดไว้
2.3.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมซึ่งคานวณถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 ภาคการศึกษา
2.4 สาเนาใบรับรองหน่วยกิตและใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
2.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
2.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารเฉพาะด้านหน้าของบัตร)
2.7 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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หมายเหตุ เอกสารหลักฐานต้องถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หากหลักฐานที่แสดงเป็นเท็จหรือให้ข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์หรือการเข้ าเป็นนักศึกษาของ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา แม้ว่าจะเข้าศึกษาใน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยแล้วก็ตาม โดยส่งหลักฐานการสมัครมาที่
หน่วยจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2564 โควตาภาคตะวันออก)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ 4 พฤษภาคม 2564 ทางเว็ บ ไซต์ ส ถาบั น
http://www.stin.ac.th
การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบบุคลิกภาพ
การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบบุคลิกภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องนาหลักฐานประกอบการ
สมัครมาตามที่สถาบันกาหนด หากหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่นาหลักฐานมาและไม่มารายงานตัวตามวัน
และเวลาที่ระบุ ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบั น อุดมศึกษา (TCAS 64) http://student.mytcas.com และทางเว็บไซต์ สถาบัน
http://www.stin.ac.th
การยืนยันสิทธิ์ Clearing house
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing house ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS 64) เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.stin.ac.th
การรายงานตัวและทาสัญญาเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและทาสัญญาเข้าศึกษา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผู้ที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ของตนเองตามวันและ
เวลาที่ระบุถือว่าสละสิทธิ์

5
ทุนการศึกษาและข้อผูกพัน
ผู้ที่ ผ่านการคั ดเลือ กเข้ าศึ ก ษาทุ ก คนจะได้ รับ ทุ นสภากาชาดไทย โดยจะต้ อ งทาสัญ ญาการรับ ทุน ของ
สภากาชาดไทย และสัญญาค้าประกันของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทาสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย
และสัญญาค้าประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทย โดยได้รับสิทธิประโยชน์และมีเงื่อนไขการชดใช้ทุน ดังนี้
1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับ ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่า
บารุง ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายประจาเดือน ตามประกาศของสถาบัน
2. เงื่อนไขการชดใช้ทุน ภายหลังสาเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปีและกรณี ที่ผิดสัญ ญาต้องชดใช้เงินเป็นจานวน 2 เท่าของเงินทุนที่รับไป
พร้อมดอกเบี้ย
3. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ จนสภากาชาดไทยงดให้ทุน หรือต้องพ้นสภาพจากการเป็น
นั ก ศึ ก ษาตาม ปฏิ บั ติ ต ามข้อ บั งคั บ ระเบี ย บและประกาศของสถาบั น หรื อ ลาออกก่ อ นสาเร็จ
การศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่สภากาชาดไทย รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุน
4. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของสถาบัน หรือหอพักที่สถาบัน จัดให้ตลอด 4 ปี

ประกาศมา ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ธิดารัตน์ วศะรงรอง
(อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

