
 

 

 
 

ประกาศสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย 

เรื่อง  การรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 

ประจ าปกีารศึกษา 2565 
------------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565  

 

อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 ข้อ 13 และข้อ 14 แห่งข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ว่าด้วยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา 

สาขาวชิา จ านวนรับเข้าศึกษา หมายเหต ุ
1.1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 10 แผน ก แบบ ก2 
1.2 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 6 แผน ก แบบ ก2 

 

2. ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจ าปีการศึกษา 2565 (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก  

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 

 3.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภา          

การพยาบาลให้การรับรอง   

กรณีที่ผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา  
พยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กร             
ที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลต้องมีใบรับรองการ
ขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือหนังสือรับรองโดยหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing Regulatory 
Authority) ในประเทศของผู้สมัคร และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน 

3.2  มีผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ

เทียบเท่า 

3.3 มีประสบการณ์การท างานพยาบาล หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 ปี  
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3.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง 

            3.5 สถาบันก าหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษขั้นต่ าที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร) ดังนี้ 

- IELTS      คะแนนไม่ต่ ากว่า 4.0 หรือ 

- TOEFL-iBT (Internet-based test)  คะแนนไม่ต่ ากว่า 42 หรือ 

- TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) คะแนนไม่ต่ ากว่า 460 หรือ 

- TOEIC      คะแนนไม่ต่ ากว่า 450 หรือ 

- CU-TEP     คะแนนไม่ต่ ากว่า 35 หรือ 

- MU GRAD TEST     คะแนนไม่ต่ ากว่า 42 หรือ 

- TU-GET     คะแนนไม่ต่ ากว่า 500  
 

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีผลคะแนนภาษาอังกฤษน้อยกว่าเกณฑ์ที่ทางสถาบันก าหนด ให้ได้รับ

พิจารณาเข้าศึกษาได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศสถาบัน ให้ดูรายละเอียดได้ที่  https://stin.ac.th/wp-

content/uploads/ข้อมูลสถาบัน/หลักสูตร/Master-Degree/ประกาศ/ทัวไป/6-ประกาศเกณฑ์อังกฤษ-มหาบัณฑิต

64.pdf    

  3.6 หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการ

สอบคัดเลือก 

  หมายเหตุ ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากภายหลัง

สถาบัน ตรวจสอบแล้ว พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่ก าหนด ทางสถาบันจะไม่คืนเงินและหลักฐานการ

สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

4. ก าหนดการรับสมัคร จ านวน 3 รอบ  
 

รายละเอยีดก าหนดการ รอบที ่1 รอบที ่2 รอบที ่3 

รับสมัคร 16 พ.ย. 64 – 28 ก.พ. 65 1 มี.ค. 65 – 27 พ.ค. 65 30 พ.ค. 65 – 1 ก.ค. 65 
ช าระเงินคา่สมัคร   16 พ.ย. 64 – 28 ก.พ. 65 1 มี.ค. 65 – 27 พ.ค. 65 30 พ.ค. 65 – 1 ก.ค. 65 

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย 

ชื่อบัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เลขที่บัญชี 045-535395-1 
   

หมายเหต ุหากมีผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือกครบตามจ านวนที่สถาบันก าหนดไว้แล้วในแต่ละสาขาวิชา 

สถาบันจะแจ้งการปิดรับสมัครในรอบถัดไป 

 

https://stin.ac.th/wp-content/uploads/ข้อมูลสถาบัน/หลักสูตร/Master-Degree/ประกาศ/ทัวไป/6-ประกาศเกณฑ์อังกฤษ-มหาบัณฑิต64.pdf
https://stin.ac.th/wp-content/uploads/ข้อมูลสถาบัน/หลักสูตร/Master-Degree/ประกาศ/ทัวไป/6-ประกาศเกณฑ์อังกฤษ-มหาบัณฑิต64.pdf
https://stin.ac.th/wp-content/uploads/ข้อมูลสถาบัน/หลักสูตร/Master-Degree/ประกาศ/ทัวไป/6-ประกาศเกณฑ์อังกฤษ-มหาบัณฑิต64.pdf
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5. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

  5.1 ส าเนาปริญญาบัตรทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า 

  5.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  

  5.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง/ 

     ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรที่รับผิดชอบใน 

     ประเทศของผู้สมัคร หรือส าเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรอง 

     โดยหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพการพยาบาล 

  5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการพยาบาล 

  5.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

  5.6 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  5.7 หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ IELTS/ TOEFL/CU-TEP/MU GRAD-TEST/ TU-GET/ TOEIC 

  5.8 เอกสารรับรองการท างาน 

  5.9 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ให้เป็นรูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาด าหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้ว 

     ไม่เกิน 6 เดือน 

  5.10 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 

หมายเหตุ หลักฐานประกอบการรับสมัคร ล าดับที่ 5.1 - 5.4 และ  5.7 ขอให้น าหลักฐานฉบับจริงมาในวัน

สอบสัมภาษณ์ด้วย 

 

6. วิธีการสมัคร  

   6.1 สมัครด้วยตัวเอง  

  ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถ Download เอกสารการสมัครเข้าศึกษาได้ที่  

http://www.stin.ac.th/รับสมัครสอบคัดเลือกเข้/   ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ระบุ ตามข้อ 5    

และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมทั้งช าระเงินค่าสมัคร 500.00 บาท ได้ที่งานบัณฑิตศึกษา หน่วยจัดการศึกษา     

ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์  ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ในวันราชการ            

เวลา 08.30-16.30 น.) เบอร์โทรติดต่อ 0-2256-4092-97 ต่อ 1149 
  

    6.2 สมัครทางอินเตอร์เน็ต 

  ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถ Download เอกสารการสมัครเข้าศึกษาได้ที่ 

http://www.stin.ac.th/รับสมัครสอบคัดเลือกเข้/    กรอกข้อมูลรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน และช าระเงินค่า

สมัครสอบ จ านวน 500.00 บาท  “บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย       

ชื่อบัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-535395-1” ภายในวันและเวลาที่ก าหนด      

โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ระบุ ตามข้อ 5 (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) และหลักฐานการ

http://www.stin.ac.th/รับสมัครสอบคัดเลือกเข้/
http://www.stin.ac.th/รับสมัครสอบคัดเลือกเข้/
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ช าระเงินค่าสมัคร (Attach file) ส่งทางอีเมล์ grad@stin.ac.th หรือทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด) ไม่อนุญาตให้ส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน 

 

ที่อยู่ส าหรับการส่งเอกสารรับสมัคร 

งานบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (วงเล็บมุมซอง“สมัครเรียนปริญญาโท”)  

เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

 

ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดการส่งเอกสารฯ โดยยึดตามก าหนดการรับสมัคร ทีส่ถาบันก าหนด และหากผู้สมัครรายใด 

มิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัคร ตามวันที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และทางสถาบันจะไม่รับ

พิจารณา 
 

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ี  

https://stin.ac.th/wp-content/uploads/ข้อมูลสถาบัน/หลักสูตร/Master-Degree/ประกาศ/8.pdf 

 

 

8. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  8.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด หากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

ตรวจสอบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่สถาบันก าหนด ทางสถาบันจะถือว่าการ     

มีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ “เป็นโมฆะ” และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ 

8.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้จะต้องรายงานตัว และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันเวลา    

ที่สถาบันก าหนดพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ  

8.3 ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยแล้ว หากสถาบัน 

ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใดปลอมแปลง หรือใช้เอกสารปลอมในการรับสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา ทางสถาบัน จะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา       

สภากาชาดไทย และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 

 

 9. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบ 

  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรอ่ืนใดที่แสดงว่าผู้สมัครและผู้เข้าสอบ

เป็นบุคคลเดียวกัน  

 

 

mailto:grad@stin.ac.th
https://stin.ac.th/wp-content/uploads/ข้อมูลสถาบัน/หลักสูตร/Master-Degree/ประกาศ/8.pdf
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 10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลสอบได้ด้วยตนเอง ได้ทาง https://stin.ac.th/ 

 

 11. สถานที่ติดต่อสอบถาม 

  งานบัณฑิตศึกษา หน่วยจัดการศึกษา ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ในวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.) เบอร์โทรติดต่อ 0-2256-4092-97 ต่อ 1149 หรือ

สอบถามผ่านทางอีเมล์ grad@stin.ac.th 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ  วันที ่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 

บุษกร  พันธ์เมธาฤทธิ์ 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  พันธ์เมธาฤทธิ์) 

คณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 

https://stin.ac.th/
mailto:grad@stin.ac.th


 

 
 

สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย 

 ก าหนดการรบัสมคัรเข้าศึกษาตอ่หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ ปกีารศึกษา 2565 

ล าดับ รายละเอยีดก าหนดการ 
วนั-เวลา 

รอบที ่1 รอบที ่2 รอบที ่3 
1. รับสมัคร 16 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 1 มนีาคม 2565 – 27 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565 – 1 กรกฎาคม 2565 
2. ช าระเงินคา่สมัคร 16 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 1 มนีาคม 2565 – 27 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565 – 1 กรกฎาคม 2565 

ประชุมพิจารณาผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียน 7 มีนาคม 2565  3 มถิุนายน 2565  4 กรกฎาคม 2565  
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียน 10 มีนาคม 2565 6 มิถุนายน 2565 6 กรกฎาคม 2565 
4. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์

• สอบข้อเขียน (ข้อสอบหมวดทั่วไป 
  และข้อสอบเฉพาะสาขา)  
• สอบสัมภาษณ์  

18 มีนาคม 2565 (09.00-16.00 น.) 13 มิถุนายน 2565 (09.00-16.00 น.) 11 กรกฎาคม 2565 (09.00-16.00 น.) 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 มีนาคม 2565 21 มิถุนายน 2565 15 กรกฎาคม 2565 
6. รายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมช าระเงิน 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 2,000.00 บาท 
4 เมษายน 2565 24 มิถุนายน 2565 18 กรกฎาคม 2565 

7. พบอาจารย์ทีป่รึกษา 6 พฤษภาคม 2565 8 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 
8. ลงทะเบียนเรียน  27 – 30 มิถุนายน 2565 25 – 29 กรกฎาคม 2565 25 – 29 กรกฎาคม 2565 
9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการเตรียม

ความพร้อมในการศึกษา 
1 – 3 สิงหาคม 2565 

10. เปิดภาคการศึกษา 8 สิงหาคม 2565 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบัน เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปกีารศึกษา 2565 



- 2 - 
 

หมายเหตุ หากมีผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือกครบตามจ านวนที่สถาบันก าหนดไว้แล้วในแต่ละสาขาวิชา สถาบันจะแจ้งการปิดรับสมัครในรอบถัดไป  

 

 


