
 
 

ประกาศส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เร่ือง การรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
(ทุนสภากาชาดไทย)  ประจ าปีการศึกษา 2566 

 
  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2566 จ านวน 110 คน ดังนี้ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

1. เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ (มัธยมศึกษำปีที่ 6) หรือเทียบเท่ำ 
2. เป็นหญิงหรือชำย อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 16 ปี (นับถึงวันเปิดภำคกำรศึกษำ) และไมเ่กิน 35 ปี 
3. มีน้ ำหนักตัวไม่น้อยกว่ำ 40 กิโลกรัม ควำมสูงไม่ต่ ำกว่ำ 150 เซนติเมตร  
4. มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสำท ปรำศจำกโรค อำกำรของโรค  
   หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

4.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4.2 มีปัญหำทำงจิตเวช  ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสำท (neurosis) หรือโรคบุคลิกภำพ

แปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ borderline personality  รวมถึงปัญหำทำง
จิตเวชอ่ืนๆ ที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล พิจำรณำเห็นว่ำเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำและต่อกำรประกอบอำชีพ 

4.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำยที่จะมีผลต่อตนเอง ผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำง
ถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำนในอำชีพผู้ช่วยพยำบำล 

4.4 โรคไม่ติดต่อที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ที่จะมีผลต่อตนเอง ผู้รับบริกำร หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำง
ถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรปฏิบัติงำนในอำชีพผู้ช่วยพยำบำล เช่น 

4.4.1 โรคลมชักท่ียังไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักท่ีไม่มีอำกำรชักมำแล้ว อย่ำงน้อย 3 ปี  
โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

4.4.2 โรคหัวใจทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรศกึษำและกำรประกอบอำชีพ 
4.4.3 โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
4.4.4 โรคอ้วน (ค่ำ BMI >30 ทั้งนี้ ถือเอำมำตรำฐำนเครื่องชั่งและเครื่องวัดของ 

สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย เป็นเกณฑ์ตัดสิน) 
4.4.5 ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
4.4.6 โรคเบำหวำน 
4.4.7 วัณโรคระยะไม่สงบหรือโรคปอดเรื้อรังซึ่งอำจขัดขวำงต่อกำรศึกษำ 
4.4.8 ติดสำรเสพติดให้โทษ 

4.5 ตำบอดแม้แต่ข้ำงเดียวหรือสำยตำไม่ปกติเมื่อรักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/12 เมตร หรือ 
20/40 ฟุต ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้ำง โดยได้รับกำรตรวจอย่ำงละเอียดแล้ว หรอืมีควำมผิดปกติ
ในกำรเห็นภำพ 
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4.6 มีควำมผิดปกติในกำรได้ยิน โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่ควำมถี่ 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกว่ำ 40 เดซิเบล          

จำกกำรผิดปกติทำงประสำทรับฟังเสียง (Sensoryneural hearing loss) ของหูข้ำงใดข้ำงหนึ่ง 
4.7 มีควำมพิกำรของนิ้วมือ มือ แขนขำ โรคหรือควำมพิกำรอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
4.8 โรคหรือควำมพิกำรอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วย

พยำบำล  เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยำเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจำกสถำบันกำรศึกษำ และไม่เคย 
   ต้องโทษในคดีอำญำใดๆ มำก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจำกกระท ำผิด หรือร่วมกระท ำทุจริตในกำร 
   สอบวัดควำมรู้เพ่ือสมัครเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำใดๆ 
6. ไม่ตั้งครรภ์ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำในหลักสูตร 
 

       ทั้งนี้ หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
และหลักฐานข้อมูลที่เป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นจริงทุกประการ หากหลักฐานที่แสดง  เป็นเท็จ หรือ
ให้ข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกหรือการเข้าเป็นนักเรียนของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย 
 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
 

    เอกสำรประกอบกำรสมัคร แนบเอกสำรในระบบกำรรับสมัครออนไลน์ ให้ครบถ้วน ดังนี้ 
1. รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว 1 รูป สวมชุดสุภำพหรือชุดนักเรียน ไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ และต้องเป็น 
    รูปถ่ำยไมเ่กิน 6 เดือน (เป็นไฟล์ JPG) 
2. ใบประกำศนียบัตรตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ไฟล์ PDF)     
3. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ไฟล์ PDF) 
4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (ถ่ำยเฉพำะด้ำนหน้ำบัตร) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ไฟล์ PDF) 
5. ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล (ถ้ำมี)  และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ไฟล์ PDF) 
6. แบบฟอร์มตรวจร่ำงกำย (ดำวน์โหลดจำกเว็บไซด์) ใบแสดงผลกำรตรวจร่ำงกำย และ ใบแสดงผลตรวจเอกซเรย์ปอด  
    (ให้บันทึกรวมเป็นไฟล์ PDF และแนบเอกสำรในระบบรับสมัคร)  
    ให้เข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและ เอกซเรย์ปอด ณ โรงพยำบำลของรัฐใน ระดับโรงพยำบำลจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์  
    โดยให้แพทย์ที่ท ำกำรตรวจ บันทึกผลกำรตรวจและเซ็นชื่อ ตำมแบบฟอร์มทีส่ถำบันก ำหนด  
8. หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำ (ส ำหรับบุคลำกรสังกัดสภำกำชำดไทย) ดำวน์โหลดจำกเว็บไซด์ 
             

 

     การสมัครระบบออนไลน์ 
 

1. รับสมัครระหว่ำงวันที่ 16 มกรำคม – 14 พฤษภำคม 2566 ที่ www.stin.ac.th/ข่ำวรับเข้ำศึกษำ 
2. กำรสมัครออนไลน์ 
 กดเลือกข่ำวรับสมัครหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ปี 2566 
 ดำวน์โหลดเอกสำร คู่มือกำรรับสมัคร แบบฟอร์มตรวจร่ำงกำย หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำ 
  ** โปรดศึกษาคู่มือการรับสมัครให้ละเอียด เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ก่อนเข้าระบบสมัคร
ออนไลน์ เนื่องจาก เม่ือกดยืนยันการสมัครแล้ว จะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้อีก **  
     
หำกพบปัญหำในระบบกำรสมัครออนไลน์ สอบถำมได้ที่ เบอร์ 089 6755089   
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1.ขั้นตอนการลงทะเบียน  ส าหรับผู้ใช้งานใหม่ 

   
สมัครผู้ใช้งำนใหม่ ระบบจะตอบรับ กำรสมัครลงทะเบียนส ำเร็จ ไปที่อีเมล์ของผู้สมัคร 
 

2.ขั้นตอนกรอกข้อมูลการสมัคร   
1. Login  ชื่อผู้ใช้   อีเมล์ 

  Password รหัสผ่ำน   เลขประจ ำตัวประชำชน 
 2. CLICK เลือกหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ปีกำรศึกษำ 2566 
 3. เตรียมไฟล์เอกสำรประกอบกำรสมัครให้พร้อมก่อนกำรสมัครออนไลน์ บันทึกไฟล์เป็น PDF  
 4. กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ครบถ้วน ทุกช่องที่มีเครื่องหมำย *                            แถบสีส้ม 
 5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แนบเอกสำรให้ครบถ้วน เมื่อกดยืนยันส่งแล้วจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้อีก   
 6. ระบบจะตอบรับกำรสมัครส ำเร็จไปที่อีเมล์ผู้สมัคร 
 

3.ขั้นตอนการช าระเงินค่าสมัคร 
       เมื่อกดยืนยันกำรสมัครแล้ว ด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำสมัคร จ ำนวน 500 บำท โดยสแกนจ่ำยผ่ำน QR code ที่
ระบบช ำระเงิน  
 

หมายเหตุ เงินค่าสมัครสอบ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนให้ในทุกกรณี ทั้งนี้ หากไม่ช าระเงินค่าสมัคร ถือว่า 
การสมัครไม่สมบูรณ์ และถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก 
                                                   

ก าหนดสอบคัดเลือก 
 

1. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทำงเว็บไซต์ www.stin.ac.th 
วันที่ 2 มิถุนายน 2566                   

2. ก ำหนดสอบคัดเลือก 
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 
 08.30 น. – 09.00 น. รำยงำนตัว รับเอกสำร 
 09.00 น. – 10.30 น. สอบวิชำภำษำอังกฤษ 
 10.30 น. – 12.00 น. สอบวิชำพ้ืนฐำนส ำหรับผู้ช่วยพยำบำล 
 13.00 น. – 16.00 น. สอบสัมภำษณ์ 
 
 

 

 

เลือก สมัครผู้ใชง้านใหม่ 

กรอกข้อมูลผู้สมัคร    

อีเมล ์  ................. 

ชื่อ-นามสกุล   ................. 

รหัสผ่าน  เลขประจ าตัวประชาชน 

ยืนยันรหัสผ่าน  เลขประจ าตัวประชาชน 

                         กด สมัคร                          
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วันที่ 21 มิถุนายน 2566 (ในกรณีสอบสัมภาษณ์ไม่แล้วเสร็จ)  
 08.30 น. – 09.00 น. รำยงำนตัว  
 09.00 น. – 16.00 น. สอบสัมภำษณ์ 
     

 

องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก 
1. ผลกำรตรวจสุขภำพ  
2. ผลกำรสอบวิชำภำษำอังกฤษ 
3. ผลกำรสอบวิชำพ้ืนฐำนส ำหรับผู้ช่วยพยำบำล 
4. ผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ                          
      วันที ่10 กรกฎาคม 2566 
 

          ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุใน
คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำ หรือพ้นสภำพจำกกำรเป็นนักเรียน
แม้ว่ำจะเข้ำศึกษำในสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทยแล้วก็ตำม 
 

 

ปฐมนิเทศ รายงานตัวและท าสัญญาเข้าศึกษา 
 

ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ให้มำรำยงำนตัว และท ำสัญญำเข้ำศึกษำ ณ สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ  
สภำกำชำดไทย  วันที ่24 กรกฎาคม 2566  

   เวลา 08.30-09.00 น.  รายงานตัว 
         09.00-12.00 น.  ปฐมนิเทศ 
         13.00-16.00 น.  ท าสัญญาเข้าศึกษา 
 

หมายเหตุ  ผู้ที่ไม่มำปฐมนิเทศ รำยงำนตัวตำมวัน เวลำที่ก ำหนด ถือว่าสละสิทธิ์    
    
                                          เงื่อนไขและข้อผูกพัน 
 

ส าหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องท ำหนังสือสัญญำกับส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย  
   และผูกพันว่ำจะต้องปฏิบัติงำนให้กับสภำกำชำดไทย และต้องชดใช้ทุนแก่สภำกำชำดไทยตำมจ ำนวนเงินตำมท่ี 
   สภำกำชำดไทยก ำหนดเมื่อลำออกหรือพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนของสถำบันกำรพยำบำลฯ ก่อนจบกำรศึกษำ 
   หรือไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ 
2. เงื่อนไขกำรชดใช้ทุนหลังส ำเร็จกำรศึกษำ ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของสภำกำชำดไทยเป็นเวลำ 
   ไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำของระยะเวลำที่เรียน และกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำ ต้องชดใช้เงินเป็นจ ำนวน 2 เท่ำ  
   ของเงินทุนที่รับไปพร้อมดอกเบี้ย ตำมที่สภำกำชำดไทย ก ำหนด 
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การจัดการเรียนการสอน 
 

    ระยะเวลำเรียน  1 ปี ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2566 – กรกฎาคม 2567 
      ก ำหนดเวลำเรียน   

- ทุกวันจันทร์ – ศุกร์   เวลำ 17.00 น. – 20.00 น. 
- ทุกวันเสำร์ – อำทิตย ์  เวลำ 07.00 น. – 17.00 น.       

   หมำยเหตุ  เดือนเมษำยน-มิถุนำยน 2567 เรียนวันธรรมดำ เวลำ 08.00-16.00 น. สัปดำห์ละ 2 วัน 
                 ทั้งนี้อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

         ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก จะได้รับทุนสภำกำชำดไทย ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (เหมำจ่ำย) 60,000 บำท 
อัตรำนี้ไม่รวมค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆตำมประกำศของสถำบัน เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำปรับ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆส ำหรับนักเรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล (ทุนสภำกำชำดไทย) 
 
 

                                               เปิดภาคการศึกษา 
ก าหนดเปิดภาคการศึกษา  วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

           ณ ห้องเรียน สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย 
 
 

   ประกำศ ณ วันที่        มกรำคม พ.ศ. 2566 
 
 

    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เครือวัลย์  ศรียำรัตน์) 
                   คณบดีส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 
           สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย  
  

เกร่อ รมย์ คน
๓นี้
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