
 

 

 
 

 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2565  รอบท่ี 4 ประเภท Direct Admission 

-------------------------------- 
 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะท าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission มีรายละเอียด   
ในการคัดเลือก ดังนี้ 

 

คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืนที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี 
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ  

และจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบันที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา 

ใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ 
  5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังส าเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ประจ าปีการศึกษา 2564 หรือส าเร็จการศึกษา           
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
ต้องเรียน 

    1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม          

ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 
2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด  มีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2549) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

(วันที่ 8 สิงหาคม 2565)   
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3. มี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และผ่านการสอบวัดความรู้ฯ ดังนี้ 
   - GAT  
   - PAT 2  
   - วชิาสามัญ ได้แก่ วิชาชีววทิยาและวิชาภาษาอังกฤษ 
  *** ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65 รอบที่ 1 , 2 , 3 และ 4                  
        ปีการศึกษา 2565 *** 

4. มีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร  
  5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการ
ของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

    5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

    5.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (Psychotic 
Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) ภาวะ
บุคลิกภาพ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคม (Antisocial 
Personality Disorders) หรือ ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดก้ ากึ่ง (Borderline Personality Disorders) 
รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
    5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อตนเอง  ผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง

ถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล  

    5.4 โรคไม่ติดต่อที่ไม่สามารถควบคุมได้อันจะมีผลต่อตนเอง ผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล เช่น  

           - โรคลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักท่ีไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการ

รับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)  

           - โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

            - โรคความดันโลหิตสูง 

           - โรคอ้วน  

          - ภาวะไตวายเรื้อรัง 

          - โรคเบาหวาน 

           - วัณโรคระยะไม่สงบ หรือโรคปอดเรื้อรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา 

           - ติดสารเสพติดให้โทษ 

ทั้ งนี้  หากพบโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่ มิ ได้ระบุ ไว้ ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ 
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     5.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเม่ือรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/12 เมตร หรือ 
20/40 ฟุต ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ 

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

     5.7 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน ขา โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  6. มีความประพฤติดี ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ 

ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ 

            ทั้งนี้ หลักฐานข้อมูลที่เป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นจริงทุกประการ หากหลักฐานที่แสดงเป็น
เท็จ หรือให้ข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์หรือการเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาล      
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

 คุณสมบัติอ่ืน ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล   
ที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ การคัดเลือกของคณะกรรมการ 
อ านวยการสอบคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

รอบท่ี 4 Direct Admission  จ านวนรับ 13 คน 
 

เกณฑ์การคัดเลือก 
 1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 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 2  ร้อยละ 35 
 4. คะแนนวิชาสามัญ 
      4.1 วิชาชีววิทยา ร้อยละ 10 
     4.2 วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10 
 5. สอบสัมภาษณ์   ผ่าน 
 6. ตรวจร่างกาย   ผ่าน 
 7. ทดสอบบุคลิกภาพ   ผ่าน 
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การรับสมัคร 
วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 

1. ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของสถาบันที่ https://edu.stin.ac.th > เข้าสู่ระบบ ท าการลงทะเบียนผู้ใช้งาน  

 (สมัครเพียงครั้งเดียวเท่านั้น)  

2. กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล ทั้งนี้หากผู้สมัครกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถ 

แก้ไขข้อมูลได้  

             3. ระบบจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 (กรุณาสมัครให้แล้วเสร็จก่อน
เวลา 16.00 น.) โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างละเอียดเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผู้สมัครต้องช าระเงินค่าสมัครเป็นรายบุคคล    
ผ่านทางระบบการรับสมัครของสถาบัน ช าระเงินภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. (เงินค่าสมัครนี้    
จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) ทั้งนี้ การช าระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารให้ช าระเป็นรายบุคคล ห้ามช าระรวมกับผู้อ่ืน    
และห้ามช าระเงินที่มีจ านวนเงินขาดหรือเกินจากค่าสมัคร 

5. Print ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วจากระบบการรับสมัคร ในเว็บไซต์ของสถาบันที่ https://edu.stin.ac.th  

และส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ระบุในใบสมัคร (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
รวมทั้งหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร โดยรวมไฟล์ PDF (Merge file) ให้เป็นไฟล์เดียวกันเท่านั้น โดยส่งไฟล์เอกสาร
มายังหน่วยจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ  มาทาง Email : admission@stin.ac.th ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 
2565 (ก่อนเวลา 16.00 น.) โดยระบุชื่อเรื่อง “ขอส่งเอกสารการสมัคร TCAS65 รอบที่ 4”   

 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครสอบที่กรอกข้อความครบถ้วนจากระบบรับสมัครของสถาบัน https://edu.stin.ac.th พร้อมรูปถ่าย   

หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ต้องเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน     

2. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปพ.1) และลงนาม 

รับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.2) และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

4. ส าเนาทะเบียนบ้านและลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

6. หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (ระบุชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร)  

7. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 (ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป) ทางเว็บไซต์  

http://www.stin.ac.th 

 

การตรวจร่างกาย 
 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องด าเนินการส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มส าหรับการตรวจสุขภาพร่างกายฯ 
ณ โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน โดยรวมไฟล์ PDF (Merge file) ให้เป็นไฟล์เดียวกันเท่านั้น มาทาง         
E-mail : admission@stin.ac.th โดยระบุชื่อเรื่อง “ขอส่งเอกสารตรวจร่างกาย TCAS65 รอบที่ 4” พร้อมแจ้ง       
ชื่อ-นามสกุล ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

 

การทดสอบบุคลิกภาพ 

 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องท าแบบทดสอบบุคลิกภาพ (รูปแบบออนไลน์) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 

 

การสอบสัมภาษณ์ 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ตามที่สถาบันก าหนด ในวันที่ 6  
มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสอบ
สัมภาษณ์โดยอยู่ในสถานที่ท่ีเหมาะสมและมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดี และแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น  

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคล      
เข้ า ศึ ก ษ า ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  (TCAS6 5 ) http://student.mytcas.com แ ล ะ ท า ง เว็ บ ไซ ต์ ส ถ าบั น
http://www.stin.ac.th 

 

การยืนยันสิทธิ์ Clearing  house 
ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อกยื นยัน สิ ทธิ์  Clearing house ผ่ าน ระบบการคั ด เลื อกกลางบุ คคล เข้ าศึ กษ า                   

ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS65) เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที ่10 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์สถาบัน http://www.stin.ac.th 
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การรายงานตัวและท าสัญญาเข้าศึกษา 
 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและท าสัญญาเข้าศึกษา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สถาบัน       
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ของตนเองตามวันและเวลาที่ระบุถือว่า
สละสิทธิ์ 

 

ทุนการศึกษาและข้อผูกพัน 

         ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยจะต้องท าสัญญารับทุนการศึกษา  

ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับสิทธิประโยชน์และมีเงื่อนไขการชดใช้ทุน ดังนี้ 

 1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าบ ารุง  

ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ตามประกาศของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 2. เงื่อนไขการชดใช้ทุน ภายหลังส าเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของ สภากาชาดไทย  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปีและกรณีท่ีผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจ านวน 2 เท่าของเงินทุนที่รับไปพร้อมดอกเบี้ย 

 3. ในกรณีท่ีผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ จนสภากาชาดไทยงดให้ทุน หรือต้องพ้นสภาพจากการเป็น 
นักศึกษาตามระเบียบฯ หรือลาออกก่อนส าเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่สภากาชาดไทยค านวณตามระยะเวลา      
ที่ได้ท าการศึกษานับตั้งแต่ได้รับทุน รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุน 

4. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของสถาบัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

ประกาศมา  ณ  วันที่  28  พฤษภาคม 2565 
 

ธิดารัตน์  วศะรงรอง 

 

(อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วศะรงรอง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2565 


