
ขั้นตอนการรายงานตัวและการท้าสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้้าประกันผู้ได้รับทุนของ 
สภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
ล้าดับ รายละเอียด 
การด้าเนินการก่อนท้าสัญญา 

1 เข้ารับฟังการแนะน าขั้นตอนการท าสัญญารับทุนและสัญญาค้ าประกัน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ  
Google Meet  โดยเข้าฟังตามรอบ ดังนี้  
รอบ เวลา ชื่อห้องประชุม รายละเอียด 
1 09.00 – 10.15 น. tcasstin1 รอบที่ 1 ประเภท Portfolio รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก 

ประเภทบุตรเจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทย ประเภทโครงการผลิตพยาบาลเพื่อ
พัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า  
และรอบที่ 3 ประเภท Admission ล าดับท่ี 1 – 19 

2 10.30 – 11.45 น. tcasstin2 รอบท่ี 3 ประเภท Admission  ล าดับท่ี 20 – 67 
3 13.00 – 14.15 น. tcasstin3 รอบท่ี 3 ประเภท Admission  ล าดับท่ี 68 – 115 
4 14.30 – 15.45 น. tcasstin4 รอบท่ี 3 ประเภท Admission  ล าดับท่ี 116 – 161 

2 ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ านวน 7,600.00 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ช าระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย”             
เลขที่บัญชี 045-535395-1 ภายในวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2564 และน าหลักฐานการโอนเงินมาในวันท าสัญญา โดยระบุ        
“รอบที่สอบ ล้าดับที ่ชื่อ-นามสกุล” ในใบโอนเงิน เช่น รอบท่ี 2 ประเภทบุตรเจ้าหน้าท่ี ล าดับท่ี 2 น.ส. แอน รักกาชาด 
* ตามประกาศอัตราการเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส้าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564 

 
 



ล้าดับ รายละเอียด 
การด้าเนินการก่อนท้าสัญญา 

3 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ด าเนินการสแกน QR CODE เพ่ือกรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้   
1. ข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน  

 
โดยผู้ค้้าประกันจะต้อง 
 1) เป็นบิดาและมารดาของผู้ให้สัญญา โดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการท าสัญญาค้ าประกัน และไม่อยู่ในสภาพของบุคคลท่ีถูก
ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  
             - ท้ังนี้หากบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสจะต้องมาท าสัญญาค้ าประกันร่วมกัน  
             - หากบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้มาท าสัญญาค้ าประกันเฉพาะคนใดคนหนึ่งเท่านั้น   
 2) ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ าประกัน ตามข้อ 1) ได้ ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน         
(ต้องบรรลุนิติภาวะ) โดยผู้ค้ าประกันไม่ต้องแสดงหลกัทรัพย์ในการท าสัญญาค้ าประกัน 
 3) ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ าประกัน ตามข้อ 1) และ 2)  ได้ ผู้ค้ าประกันสามารถเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย     
(ในกรณีท่ีไม่มีบิดา มารดา หรือบิดา มารดาถูกถอนอ านาจปกครอง)  ซึ่งตั้งโดยพินัยกรรมของบิดา หรือมารดา หรือตามค าสั่งศาล 
2. ใหผู้้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ผู้ค้้าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้้าประกัน ต้องท้าแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซตข์องสถาบัน www.stin.ac.th > ระบบสารสนเทศ > 
แบบฟอร์ม > แบบคัดกรองความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว (รูปแบบ PDF ไฟล์) มาทาง Email : tcas@stin.ac.th โดยระบุหัวข้อ                  
“ส่งแบบคัดกรองความเส่ียงเพ่ือท าสัญญา” ส่งภายในวันที่ 15 มถิุนายน 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. 

http://www.stin.ac.th/
mailto:tcas@stin.ac.th


ล้าดับ รายละเอียด 
วันท้าสัญญา 

วันพฤหัสบดีที ่17 มิถุนายน 2564 และวันศุกร์ที่ 18 มิถนุายน 2564 
4 ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน เดินทางมายังสถาบัน ตามวันและเวลาท่ีสถาบันก าหนดเท่านั้น  

*งดรอหน้าบริเวณสถาบัน และไม่สามารถน้ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาจอดในสถาบัน 
5 ผ่านจุดคัดกรอง (ประตู 16) โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งนี้อุณหภูมิร่างกายต้องมีอุณหภูมติ่้ากว่า 37.5 °C  

ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาในการท าสัญญา 
6 สแกน QR CODE เพ่ือเข้าสถาบัน หากมีปัญหาในการสแกน QR CODE ให้ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง 
7 รายงานตัวพร้อมลงลายมือชื่อเพื่อรับสัญญารับทุน และสัญญาค้ าประกัน  จ านวนอย่างละ 2 ชุด พร้อมช าระค่าอากรแสตมป์  

จ านวน 20.00 บาท (โปรดเตรียมเงินให้พอดี) และส่งหลักฐานการโอนเงินช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
จ านวน 7,600.00 บาท 

8 กรอกข้อมูลในสัญญารับทุน และสัญญาค้ าประกัน  ให้ครบถ้วนท้ัง 2 ชุด (โปรดเตรียมปากกามาเอง) 
9 เมื่อกรอกข้อความในสัญญารับทุน และสัญญาค้ าประกัน เรียบร้อยแล้ว ให้เรียงล าดับเอกสารและหลักฐานท่ีต้องใช้ในการท าสัญญาฯ 

ดังนี้ 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการท้าสัญญารับทุนฯ 
1.  บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาท่ีท าสัญญา  (ตัวจริง พร้อมส าเนา)                                 จ านวน 1 ชุด 
    (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านสามารถอยู่ในหน้าเดียวกันได้)  
2.  บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และใบส าคัญการสมรส ของผู้แทนโดยชอบธรรม  (ตัวจริง พร้อมส าเนา)     จ านวน 1 ชุด 
    (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านสามารถอยู่ในหน้าเดียวกันได้)  
3.  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)  (ตัวจริง พร้อมส าเนา)                                                                    จ านวน 1 ฉบับ 

 



ล้าดับ รายละเอียด 
9 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการท้าสัญญาค้้าประกัน 

1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน  (ตัวจริง พร้อมส าเนา)      จ านวน 1 ชุด 
2.  ทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน  (ตัวจริง พร้อมส าเนา)                                           จ านวน 1 ชุด 
    (ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนสำมำรถอยู่ในหน้ำเดียวกันได้) 
3.  ใบส าคัญการสมรส  (ตัวจริง พร้อมส าเนา)                                                                                         จ านวน 1 ชุด 
4.  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ถ้ามี)  (ตัวจริง พร้อมส าเนา)                                                                         จ านวน 1 ชุด    
5.  ใบมรณบัตรผู้ปกครอง  (ถ้ามี)  (ตัวจริง พร้อมส าเนา)                                                                            จ านวน 1 ชุด 

10 ยื่นสัญญารับทุนและสัญญาค้ าประกัน พร้อมเอกสารและหลักฐาน ต่อเจ้าหน้าท่ีของสถาบันพร้อมผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสของ 
ผู้ค้ าประกัน 

 


