
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ ประกาศจากงานฝายก ิจการนักศ ึกษา 

แจงขอปฏิบัต ิในการรายงานต ัวของนักศึกษาใหม หลักส ูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ป ีการศ ึกษา ๒๕๕๙ 
................................... 

 

๑.   การทำบ ัตรส ุขภาพ เตร ียมเอกสาร ด ังนี้ 

๑.๑ สำเนาบัตรประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ 
๑.๒ นักศึกษาโอนยายทะเบียนบานเขาที่อยูของวิทยาล ัย : 

๒/๑ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

๑.๓ รูปถ าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓  ร ูป 
 
 

๒.  การกูยืมทุนการศ ึกษาจากกองท ุนเงินใหกู ยืมเพ่ือการศ ึกษา 

นักศึกษาท่ีก ูยืมเงินจาก “ กยศ.” (รายเกาจากช ั้นมัธยมศึกษา) ตองเตรียมเอกสารหลักฐาน 

ประกอบการทําส ัญญาดังนี้ 

๑.   สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา จํานวน ๒  ชุด 

๒.  สําเนาทะเบียนบานนักศึกษา(เด ิม) จํานวน ๒  ชุด 

๓.  สำเนาบัตรประชาชนบ ิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง จํานวน ๒  ชุด 

๔.  สำเนาทะเบียนบานบิดาหรือมารดาหร ือผูปกครอง จํานวน ๒  ชุด 

๕.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูคาประกัน (กรณีผูคาประก ันกับบ ิดาหร ือมารดาเปน 

คนละคนกัน)   จํานวน ๒  ชุด 
๖.   หนังสือร ับรองการกูยืมเงิน “ กยศ.”  จากสถาบันเกา จํานวน ๑  ชุด 

ทั้งหมดทุกชุดต องเซ็นร ับรองสำเนาดวยลายมือจร ิงของเจาของสำเนานั้น ๆ 

๓.  กิจกรรมสำหร ับนักศ ึกษาใหม 
๓.๑  ลงทะเบียน รายงานต ัว ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมพร อมเขาพักในหอพัก  วันจันทรท่ี ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต เวลา ๐๘ .๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารศรีนคร ินทรารกัษ 

๓.๒ กิจกรรมเตรียมความพร อมของฝายกิจการนักศึกษา วันท่ี ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๓.๓ กิจกรรมเตร ียมความพร อมดานวิชาการ  วันท่ี ๑-๕ ส ิงหาคม ๒๕๕๙ 
 



๓.๔ กิจกรรมเตร ียมความพรอมด านการปร ับตัวการเปนนักศึกษาใหมในหอพักและการปฏ ิบัติ

ธรรม (ใหนักศึกษาเตรียมชุดขาว ไดแก เสื้อขาว และกระโปรง / ผาถ ุง / กางเกงขาวหร ือกางเกงวอร มส ี

ดํา/ กรมทา ในการปฏบิ ัติธรรม ) 

๓.๕ นักศ ึกษาท ุกคนควรเตร ียม 

*  เสื้อยืดและกางเกงวอร มคนละ ๒ ชุด 
* ชุดส ุภาพ/ไปรเวทที่เหมาะสม : กางเกงขายาว ,กระโปรง 

*  ยาร ักษาโรคประจาต ัว 

* เตร ียมรองเทาผาใบ ,รองเทาหุมส น  และรองเทาแตะ 
* ชุดนักเร ียนมัธยมปลาย หร ือชุดนักศึกษา (สําหรับใส วันปฐมนิเทศนักศึกษา) 

* อุปกรณ /เคร ื่องใชท่ีจำเปนในการอยูหอพัก (ชอน – ส อม ,แกวน้ํา,ร ม,เสื้อคลุม,ชุดนอน 

,ผาเช็ดตัว ฯลฯ ) 

๔.   ขอควรปฏิบัติ  

๔.๑ หามนําของมีคา เคร ื่องประดับ เชน สร อย แหวน ฯลฯ เขาไปใชในวิทยาล ัยฯ ถ าปรากฏวา 

นําไปและเกิดส ูญหาย ทางว ิทยาล ัยฯ จะไม ร ับผ ิดชอบและผูนำไปจะต องม ีโทษฐานทาผ ิดกฎระเบียบ 
ขอบ ังคับของว ิทยาล ัยฯ 

๔.๒ นักศึกษาตองปฏ ิบัต ิตามกฎระเบียบ และระเบียบตาง ๆ  ของวิทยาล ัยฯ ท่ีกำหนดไว 

๕.  ระเบียบการอยูหอพักของวิทยาลัยฯ  
๕.๑.ชวยกันรักษาความสะอาดเร ียบร อยในหอพัก 
๕.๒ ตองอยูในหอพักตามท่ีจ ัดไว นักศึกษาหญ ิงพักอาคารมณี สหัสสานนท ชั้น ๕ และชั้น ๖ (๑ 

หองมี ๔ เตียง) และนักศึกษาชาย พักตึกนิตย 

๕.๓ นักศึกษา กล ับบานไดวันศุกร-วันอาท ิตย และวันหย ุดนักขัตฤกษ และกล ับเขาหอพัก กอนเร ียน 

๑ วัน ภายในเวลา ๑๙.๐๐ น. 

๕.๔ หามนําเคร ื่องใชไฟฟาทุกชนิดมาใชในหอพัก 
๕.๕ หามล ักขโมย และทะเลาะวิวาท 

๕.๖ เสื้อผาทุกช ิ้นใหเขียน เบอร ห อง / หอพัก ใหเร ียบรอยดวยหมึกท่ีซ ักแล วไมลอกออก 



๖ รายการสิ่งของท่ีนักศ ึกษาต องจ ัดหามาเอง 
 

 

ลำดับ รายการ จํานวน 

๑ เสื้อยืดคอกลม แขนส ั้น ( ต ัวใหญ แขนยาวถึงขอศอก) ๓ ตัว 

๒ กางเกงวอร มส ีเขม ( ส ีดํา / กรมทา) ๒   ตัว 

๓ ชุดนอน (เสื้อ-กางเกง ) ๓ - ๔ ชุด 

๔ นาฬ ิกาปล ุก ๑ เร ือน 

๕ นาฬ ิกาขอมือ ( ม ีเข็ม วินาท ี) ๑ เร ือน 

๖ ไฟฉาย ๑ อ ัน 

๗ กะละม ังซักผา ๑  ใบ 

๘ ตระกร าใส ผา ๑  ใบ 

๙ ไมแขวนเสื้อ ๑ โหล 

๑๐ ผาเช็ดตวั ๑ ผืน 

๑๑ กระบอกใส น้ําดื่ม / แกวน้ํา ๑ กระบอก 

๑๒ เน ็ตเก็บผม ก ิ๊ฟติดผม ยางม ัดผม (สีดําท้ังหมด) ๑ ชุด 

๑๓ รองเทาแตะฟองน้ํา ๑ คู 

๑๔ ของใชส วนต ัว ไดแก ขันน้ํา  สบู  ยาส ีฟน  แปรงส ีฟน ผงซ ักฟอก ๑ ชุด 

๑๕ เสื้อคลมุอาบน้ํา ๑ ชุด 

๑๖ ชุดชั้นในส ีขาว ส ีเน ื้อ ๔ - ๕ ชุด 

๑๗ เสื้อซับในสีขาว ส ีเน ื้อ ๔  ตัว 

๑๘ ผาถ ุง ๑ ถ ุง 

๑๙ ร ม ๑ คัน 

 
 หมาย เหต ุ  รายการลำดับท่ี ๑๒ และ ๑๕ – ๑๘ เฉพาะนักศึกษาหญ ิง 

     


