
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2564  

รอบที่ 3 ADMISSION 

ล าดับ รายละเอียด 
ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร 

1 Download เอกสาร (ตามเอกสารแนบท้าย) หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี ้

 
2 กรอกเอกสารใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า

ต้องเป็นรูปถ่ายภายใน 6 เดือน พร้อมลายมือชื่อในใบสมัคร 

3 - สแกนเอกสารประกอบใบสมัครในรูปแบบ PDF File จ านวน 5 ไฟล์ ประกอบด้วย 
1) ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 
2) ส าเนาใบประกาศนียบัตรและลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 1 ชุด และ        
    ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในใบเดียวกัน) และลงนาม  
    รับรองส าเนาถูกต้อง 
5) ส าเนาทะเบียนบ้านและลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
6) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

4 - รวมไฟล์ PDF (Merge file) ให้เป็นไฟล์เดียวกัน เท่านั้น 
(สามารถรวมไฟล์ได้ที่ https://www.ilovepdf.com/merge_pdf)  
- ตั้งชื่อไฟลเ์อกสาร ก าหนดให้มีรูปแบบดังนี้ “ล าดับที่ตามประกาศ_ชื่อ-นามสกุล_ใบสมัคร.
pdf” 
 

5 - ส่งไฟล์เอกสารมายังหน่วยจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ  มาทาง Email : 
admission@stin.ac.th  ภายในวันที่ 2 มถิุนายน 2564 (ก่อนเวลา 12.00 น.) โดยระบุชื่อ
เร่ือง “ขอส่งเอกสารการสอบสัมภาษณ์ TCAS64 รอบท่ี 3”   



ล าดับ รายละเอียด 
ขั้นตอนการตรวจสุขภาพร่างกาย 

6 Download แบบฟอร์มส าหรับการตรวจสุขภาพร่างกาย (ตามเอกสารแนบท้าย)  
หรือ Scan QR นี ้

 
 

7 ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ และส่ง
ข้อมูลภายในวันที่ 6 มิถนุายน 2564 (ก่อนเวลา 12.00 น.) 

8 แบบฟอร์มส าหรับตรวจสุขภาพฯ ท่ีสมบูรณ์ต้อง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและมีตราประทับของ
โรงพยาบาล และต้องมี ลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจก ากับ ผลการตรวจสุขภาพไม่เกิน 1 เดือน ก่อน
ก าหนดส่งผล 

9 - สแกนเอกสารในรูปแบบ PDF File จ านวน 4 ไฟล์ ประกอบด้วย 
1) แบบฟอร์มส าหรับตรวจสุขภาพร่างกายผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน  
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 สถาบันการพยาบาล  
   ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
2) ใบแจ้งผลการตรวจเลือด ฉบับจริง จากทางโรงพยาบาล 
3) ใบแจ้งผลการตรวจปัสสาวะ ฉบับจริง จากทางโรงพยาบาล 
4) ใบแจ้งผล X-ray ทรวงอก ฉบับจริง จากทางโรงพยาบาล 

- รวมไฟล์ PDF (Merge file) ให้เป็นไฟล์เดียวกัน เท่านั้น 
(สามารถรวมไฟล์ได้ที่ https://www.ilovepdf.com/merge_pdf)  
 

- ตั้งชื่อไฟล์เอกสาร ก าหนดให้มีรูปแบบดังนี ้ “รอบ3_ล าดับที่ตามประกาศ_ชื่อ-นามสกุล_
แบบฟอร์มส าหรับตรวจสุขภาพร่างกาย.pdf” 
เช่น  รอบ3_5_แอน รักกาชาด_แบบฟอร์มส าหรับตรวจสุขภาพร่างกาย.pdf 
 

https://www.ilovepdf.com/merge_pdf


ล าดับ รายละเอียด 
10 ส่งผลการตรวจร่างกายในรูปแบบ PDF File มายังหน่วยจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ       

มาทาง Email : admission@stin.ac.th  ภายในวันที่ 6 มถิุนายน 2564                  
(ก่อนเวลา 12.00 น.) โดยระบุชื่อเรื่อง “ขอส่งเอกสารตรวจร่างกาย TCAS64 รอบท่ี 3”   
พร้อมแจ้งรายละเอียดในเนื้อความของ E-mail ประกอบด้วย 
      1) ล าดับท่ี (ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 
      2) ชื่อ - นามสกุล 
 

เตรียมพร้อมก่อนการสอบสัมภาษณ์ 

11 ผู้สอบสัมภาษณ์กรอกข้อมูลการติดต่อสื่อสาร เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
ในรูปแบบ Google Form สามารถสแกน QR CODE เพ่ือกรอกข้อมูล ภายในวันที่ 2 มถิุนายน 
2564 (ก่อนเวลา 12.00 น.)  

 
12 เจ้าหน้าท่ีสถาบัน จะเชิญผู้สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการ

สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะเพื่อสามารถ 
เชิญเข้ากลุ่มไลน์ส าหรับการสอบได้ 

การสอบสัมภาษณ์  และทดสอบบุคลิกภาพ  
(วันศุกร์ที่ 4 และ วันจันทร์ที่ 7 มถิุนายน 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.) 

13 เตรียมความพร้อมส าหรับสอบสัมภาษณ์ และเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน-เวลาท่ีก าหนด ใน
รูปแบบ VDO Call (LINE) โดยผู้สอบสัมภาษณ์เป็นผู้ ADD LINE ID กรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์  *เวลาในการสอบสัมภาษณ์ไม่เกิน 15 นาที 

14 การสอบสัมภาษณ์ ระหว่างการสอบสัมภาษณ์ อยู่ในสถานท่ีเหมาะสมและมีสัญญาณ
อินเตอรเ์น็ตท่ีดี และแต่งกายด้วยชุดนักเรียน (เต็มตัว) เท่านั้น 

15 เจ้าหน้าท่ีสถาบันจะแจ้งรายละเอยีดการทดสอบบุคลิกภาพในกลุ่มไลน์  



ล าดับ รายละเอียด 
ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

16 ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564  ทาง www.stin.ac.th   
เว็บไซต์ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

 




