
ขั้นตอนการรายงานตัวและการท้าสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้้าประกันผู้ได้รับทุนของ 

สภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
ประจ้าปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 5 ประเภทรับตรงอิสระ) วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 

 

ขั้นตอนที่ รายละเอียด 
ก่อนวันท้าสัญญา 

1 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ด าเนินการตอบ แบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปี 2563 และผู้ค้ า
ประกัน ในการรายงานตัวพร้อมท าสัญญาเข้าศึกษา และสัญญาค้ าประกัน โดยการสแกน QR CODE เพ่ือ
แจ้งข้อมูลให้กับสถาบัน ดังนี้   
1. ข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ค้้าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้้าประกัน  
   โดยผู้ค้้าประกันจะต้อง 
 1) เป็นบิดาและมารดาของผู้ให้สัญญา โดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการท า   

   สัญญาค้ าประกัน และไม่อยู่ในสภาพของบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์    
 2)  ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ าประกัน ตามข้อ 1) ได้ ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นพี่  

    หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (ต้องบรรลุนิติภาวะ) โดยผู้ค้ า  
    ประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการท าสัญญาค้ าประกัน 

 3) ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ าประกัน ตามข้อ 1) และ 2)  ได้ ผู้ค้ าประกันสามารถเป็น
ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่มีบิดา มารดา หรือบิดา มารดาถูกถอน
อ านาจปกครอง)  ซึ่งตั้งโดยพินัยกรรมของบิดา หรือมารดา หรือตามค าสั่งศาล 

2. ประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
แบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส้าหรับผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ้าปี 2563 

2 ช าระเงินเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563  
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 045-535395-1  ชื่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
สามารถช าระเงินผ่านช่องทางดังนี้ 
1. ช าระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์  
2. ช าระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
* ช้าระเงินภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 และน้าหลักฐานการช้าระเงินมาในวันท้าสัญญา  
- นักศึกษาพยาบาลชาย ช้าระค่าใช้จ่าย 4,450 บาท 
- นักศึกษาพยาบาลหญิง ช้าระค่าใช้จ่าย 7,600 บาท 
* ตามประกาศอัตราการเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ส้าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563 

 



ขั้นตอนที่ รายละเอียด 
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 

3 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ เดินทางมายังสถาบัน ตามวันและเวลาที่สถาบันก าหนด  
4 ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาในการท า

สัญญา  
5 ผ่านจุดคัดกรองโดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งนี้อุณหภูมิร่างกายต้องมีอุณหภูมิต่ ากว่า 37.5 °C  
6 สแกน QR CODE เพ่ือเข้าสถาบัน หากมีปัญหาในการสแกน QR CODE ให้ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง 
7 รายงานตัวพร้อมลงลายมือชื่อเพ่ือรับสัญญารับทุน และสัญญาค้ าประกัน  จ านวนอย่างละ 3 ชุด 
8 กรอกข้อมูลในสัญญารับทุน และสัญญาค้ าประกัน  ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ชุด 

9 

เมื่อกรอกข้อความในสัญญารับทุน และสัญญาค้ าประกัน  เรียบร้อยแล้ว ให้เรียงล าดับเอกสารและหลักฐาน
ที่ต้องใช้ในการท าสัญญาฯ ดังนี้ 
สัญญารับทุน 
1.  บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาที่ท าสัญญา (ตัวจริง พร้อมส าเนา) จ านวน 1 ชุด 

    (ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนสำมำรถอยู่ในหน้ำเดียวกันได้)  

2.  บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และใบส าคัญการสมรส ของผู้แทนโดยชอบธรรม จ านวน 1 ชุด 

    (ตัวจริง พร้อมส าเนา)  

**ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านสามารถอยู่ในหน้าเดียวกันได้  

3.  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)  (ตัวจริง พร้อมส าเนา) จ านวน 1 ฉบับ 
สัญญาค้้าประกันฯ  
1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ า
ประกัน 

จ านวน 1 ฉบับ 

    (ตัวจริงพร้อมส าเนา)  

2.  ทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ าประกนั  (ตัวจริงพร้อมส าเนา) จ านวน 1 ฉบับ 

    (ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนสำมำรถอยู่ในหน้ำเดียวกันได้)  

3.  ใบส าคัญการสมรส  (ตัวจริงพร้อมส าเนา) จ านวน 1 ฉบับ 

4.  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ถ้ามี)  (ตัวจริงพร้อมส าเนา) จ านวน 1 ฉบับ 

5.  ใบมรณบัตรผู้ปกครอง  (ถา้มี)  (ตัวจริงพร้อมส าเนา) จ านวน 1 ฉบับ 
ส้าเนาเอกสารที่นักศึกษาและผู้ค้้าประกันรวมทั้งคู่สมรสของผู้ค้้าประกันน้ามาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ค้้าประกัน รวมทั้งคู่สมรสของผู้ค้้าประกันจะต้องรับรอง
ส้าเนาถูกต้องในเอกสารนั้นทุกฉบับด้วย 

10 ยื่นสัญญารับทุนและสัญญาค้ าประกัน พร้อมเอกสารและหลักฐาน ต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 
พร้อมผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน  

 

 


