วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าพักในหอพักวิทยาลัยฯ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11
ประจาปีการศึกษา 2560
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี กรุ ง เท พ ได้ จ ั ด ห้ อ งพั ก ภายในหอพั ก นั ก ศึก ษา
วิ ท ยาลั ย ฯสาหรั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิล ป์การ
สอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 11 ตลอดระยะการอบรม 4 เดือน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่
13 กรกฎาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

ชื่อ

นามสกุล

ต้นสังกัด

1

พันจ่าเอกหญิงเกศินี สีที

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

2

นางสาวณีรยา

3

นางสาวพรศรีลักษณ์ ฟองไหล

4

นางนวลจันทร์

หาริชัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกาะไร่
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
กาญจนบุรี
โรงพยาบาลมหาชนะชัย

5

นางรุ่งนภา

โพธิ์ทอง

โรงพยาบาลบ้านหมี่

6

นางสาวณัฏฐานันท์

พึ่งภัทรนันท์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสวนถั่ว

7

นางสาวปาจรีย์

ใจดี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศีรษะทอง

8

นางสาวพัณณพัฒน์

นัดสูงวงศ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแหลมบัว

9

นางสาวลัดดาวัลย์

พึ่งสังข์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทองไทร

10

นางสาววนิสา

สวัสดิ์มา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดสาโรง

หันไชยเนา

ห้องพัก

ห้องที่ 114 ชั้น 1
อาคารมณีสหัสานนท์

ห้องที่ 115 ชั้น 1
อาคารมณีสหัสานนท์

ห้องที่ 116 ชั้น 1
อาคารมณีสหัสานนท์

ผู้มีสิทธิ์เข้าพักตามรายนามข้างต้น สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 12.00 - 18.00 น. โดยต้องไปรายงานตัวกับอาจารย์เวรหอพักที่ห้องทางาน ชั้น 1 ตึก 4 ชั้น เพื่อ
ขอรับกุญแจห้องพัก พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง จานวน 2 รูป เพื่อทาบัตรอนุญาตเข้า-ออกหอพัก

รายละเอียดของหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
1. ที่ ตั้ ง ของหอพั ก ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ติ ด กั บ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี กรุ ง เทพ แต่ อ ยู่ ด้ า นหลั ง
โรงพยาบาลราชวิถี ติดกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเข้าต้องเข้าจากถนน
ซอยโยธี แล้วเลี้ยวเข้ามาถนนด้านหลังโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งเป็นเส้นทางเข้าลานจอดรถอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

2. ห้องพักแต่ละห้องจะเป็นห้องพักรวม จานวน 4 เตียงพร้อมที่นอนและชุดเครื่องนอน มี 4 เตียง
มีตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเก้าอี้ให้ มีห้องน้าประจาห้อง ราคาห้องพักรวมแอร์ 4 เตียงต่อห้อง ราคาท่านละ
3,000 บาทต่อเดือน
3. การซักผ้า หอพักมีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ การตากผ้าจะจัดที่ตากผ้าไว้นอกห้องพัก
บริเวณลานด้านข้างหอพักมณี ไม่อนุญาตตากผ้าในห้องพัก
4. หอพักวิทยาลัยฯ จัดเตรียมห้องอเนกประสงค์รวมให้ผู้เข้ารับการอบรมจานวน 1 ห้อง เพื่อใช้ทา
กิจกรรมต่างๆ ภายในห้องประกอบด้วยจุดกระจายสัญญาณ wifi เตารีด โต๊ะรองรีดผ้า โต๊ะและ
เก้าอี้ ตู้เย็น ไมโครเวฟ อ่างล้างจาน โดยภาชนะทานอาหารและอุปกรณ์อื่นๆ ผู้เข้ารับการอบรม
ต้องเป็นผู้จัดหามาเอง ไม่อนุญาต ผู้เข้ารับการอบรมประกอบอาหารรับประทานทานเอง
5. ระเบียบการเข้า -ออกหอพัก ต้องติดบัตรประจาตัวผู้เข้ารับการอบรมในการเข้า -ออกหอพัก
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบ ไม่อนุญาตให้นาบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณ
หอพัก ระยะเวลาการกลับเข้าหอพักไม่เกิน 21.00 น.
6. เนื่องจากที่จอดรถของวิทยาลัยฯมีจานวนจากัด จึงขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ เข้าอบรมที่พักในหอพัก
ของวิทยาลัยฯเท่านั้น

ระเบียบการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
รุ่นที่ 11
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
กาหนดการอบรม
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 13 กรกฎาคม 2561 เรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ณ ห้อง 3-601 ชั้น 6
อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และแหล่งฝึกที่กาหนดให้

พิธีเปิดการอบรม
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การแต่งกายระหว่างการอบรม
ช่วงเรียนภาคทฤษฎี :

ชุดสุภาพ (ไม่ใส่ยีนส์)
ผู้ชายสวมเสื้อเชิ๊ต กางเกงสุภาพ หรือชุดพยาบาลอนามัยชุมชน
ผู้หญิงสวมเสื้อมีแขน และกระโปรงยาวคลุมเข่า หรือชุดพยาบาลอนามัยชุมชน
รองเท้าคัชชูสีดา หรือรองเท้าหุ้มส้นแบบสุภาพ

ช่วงเรียนภาคปฏิบัติ :

ผู้ชายและผู้หญิงสวมเครื่องแบบชุดพยาบาลอนามัยชุมชนที่ถูกต้องตามระเบียบ
แบบฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุข

การเข้าหอพัก (สาหรับผู้เข้ารับการอบรมที่พักในหอพักของวิทยาลัยฯ)
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าพักในหอพักของวิทยาลัยฯได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 12.00 - 18.00 น. โดยต้องไปรายงานตัวกับอาจารย์เวรหอพักที่ห้องทางาน ชั้น 1 ตึก 4 ชั้น เพื่อขอรับกุญแจ
ห้องพัก พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง จานวน 2 รูป เพื่อทาบัตรอนุญาตเข้า-ออกหอพัก

หมายเหตุ
1. ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนารูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ในชุดข้าราชการสีขาวหรือชุดพยาบาล
มาให้ทางวิทยาลัยฯ ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เพื่อใช้ในการจัดทาประวัติของผู้เข้ารับการอบรม
2. เนื่องจากที่จอดรถของวิทยาลัยฯมีจานวนจากัด จึงไม่สามารถอานวยความสะดวกในการจอดรถได้ ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้

