
ขั้นตอนการทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค ้ำประกันผู้ได้รับทุนของ สภากาชาดไทย 
เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565 
ลำดับ รายละเอียด 

การดำเนินการก่อนทำสัญญา 
1 ช ำระค่ำธรรมเนียมอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ จ ำนวน 2,270.00 บำท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน) ช ำระโดยโอนเงินเข้ำบัญชี 

ธนำคำรไทยพำนิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำสภำกำชำดไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย” เลขที่บัญชี 
045-535395-1 พร้อมนำหลักฐานการโอนเงินมาส่งในวันท่ี 5 สิงหำคม 2565 (หำกไม่ด ำเนินกำรในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์) 
* ตามประกาศอัตราค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกำศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
 พ.ศ. 2563 

2 จัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือประกอบกำรท ำสัญญำ ดังนี้ 
เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรท้ำสัญญำรับทุนฯ  
1. ส้ำเนำบัตรประจำตัวประชาชน ส้ำเนำทะเบียนบ้าน ของนักเรียนที่ทำสัญญา   จำนวน 1 ชุด 
    (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านสามารถอยู่ในหน้าเดียวกันได้ (พร้อมลงนำมรับรอง))   
2. ส้ำเนำบัตรประจำตัวประชาชน ส้ำเนำทะเบียนบ้าน และส้ำเนำใบสำคัญการสมรส ของผู้แทนโดยชอบธรรม   จำนวน 1 ชุด 
    *กรณีต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรม (นักเรียนมีอำยุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันท ำสัญญำ) 
    (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านสามารถอยู่ในหน้าเดียวกันได้ (พร้อมลงนำมรับรอง)) 
3.  ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี (พร้อมลงนำมรับรอง))   จำนวน 1 ฉบับ 
เอกสารและหลักฐานท่ีต้องใช้ในการทำสัญญาค ้ำประกัน 
1. ส ำเนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือส ำเนำบัตรข้าราชการของผูค้ ้ำประกัน และคู่สมรสของผูค้ ้ำประกัน   จำนวน 1 ชุด 
2.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ค้ ำประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ ำประกัน   จ ำนวน 1 ชุด 
    (ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนสำมำรถอยู่ในหน้ำเดียวกันได้ 
3.  ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส   จ ำนวน 1 ชุด 
4. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ถ้ำมี)   จ ำนวน 1 ชุด 
5. ส ำเนำใบมรณบัตรผู้ปกครอง (ถ้ำมี)   จ ำนวน 1 ชุด 



 

วันทำสัญญา  
วันศุกร์ที่ 5 สงิหำคม พ.ศ. 2565 

4 ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ผูค้้ ำประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ ำประกัน เดินทางมายังสถาบัน ในวันท่ี 5 สิงหำคม พ.ศ. 2565 เท่าน้ัน 
*ไม่สามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาจอดในสถาบัน 

5 ผ่านจุดคัดกรอง (ประตู 17)  
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ผูค้้ ำประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ ำประกัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาในการทำสัญญา 

6 
 

รายงานตัวพร้อมลงลายมือชื่อเพื่อรับสัญญารับทุน และสัญญาค้ ำประกัน จำนวนอย่างละ 2 ชุด 
และส่งหลักฐานการโอนเงินช้าระค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,270.00 บำท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน) 

7 กรอกข้อมูลในสัญญารับทุน และสัญญาค้ ำประกัน ให้ครบถ้วนท้ัง 2 ชุด (โปรดเตรียมปากกามาเอง) 
8 เมื่อกรอกข้อความในสัญญารับทุน และสัญญาค้ ำประกันเรียบร้อยแล้ว ให้เรียงลำดับเอกสารและหลักฐานท่ีต้องใช้ในการทำสัญญาฯ ดังน้ี 

เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรท้ำสัญญำรับทุนฯ  
1. ส้ำเนำบัตรประจำตัวประชาชน ส้ำเนำทะเบียนบ้าน ของนักเรียนที่ทำสัญญา   จำนวน 1 ชุด 
    (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านสามารถอยู่ในหน้าเดียวกันได้ (พร้อมลงนำมรับรอง)   
2. ส้ำเนำบัตรประจำตัวประชาชน ส้ำเนำทะเบียนบ้าน และส้ำเนำใบสำคัญการสมรส ของผู้แทนโดยชอบธรรม   จำนวน 1 ชุด 
    *กรณีต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรม (นักเรียนมีอำยุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันท ำสัญญำ) 
    (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านสามารถอยู่ในหน้าเดียวกันได้ (พร้อมลงนำมรับรอง) 
3.  ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี (พร้อมลงนำมรับรอง))   จำนวน 1 ฉบับ 
เอกสารและหลักฐานท่ีต้องใช้ในการทำสัญญาค ้ำประกัน 
1. ส ำเนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือส ำเนำบัตรข้าราชการของผูค้ ้ำประกัน และคู่สมรสของผูค้ ้ำประกัน   จำนวน 1 ชุด 
2.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผูค้้ ำประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ ำประกัน   จ ำนวน 1 ชุด 
    (ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนสำมำรถอยู่ในหน้ำเดียวกันได้ 
3.  ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส   จ ำนวน 1 ชุด 
4. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ถ้ำมี)   จ ำนวน 1 ชุด 
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5. ส ำเนำใบมรณบัตรผู้ปกครอง (ถ้ำมี)   จ ำนวน 1 ชุด 
9 ยื่นสัญญารับทุนและสัญญาค้ ำประกัน พร้อมเอกสารและหลักฐาน ต่อเจ้าหน้าท่ีของสถาบันพร้อมผูค้้ ำประกัน และคู่สมรสของ ผู้ค้ ำประกัน 

 
 




