แนวทางการปฏิบัติของผู้มารายงานตัว ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดาเนินการ ดังนี้
1. ชำระเงินค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ จำนวน 14,200.- บำท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบำท
ถ้วน) โดยชำระได้ที่ ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ ชื่อบัญชี วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ (ค่ำ
สมัครปี 2550) บัญชีเลขที่ 481-0-01760-5 ภำยในวันที่ 10 – 14 สิงหำคม 2561
2. รำยงำนตัว ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ ในวันที่ 14 สิงหำคม 2561 เวลำ 8.00 น.
(นักศึกษำสำมำรถเข้ำพักในหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหำคม 2561)
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ มำชำระในวันรำยงำนตัว
- นักศึกษำหญิง จำนวนเงิน 18,350 บำท
- นักศึกษำชำย จำนวนเงิน 16,850 บำท
4. เอกสำรหลักฐำนที่ต้องนำมำรำยงำนตัว
๑. หลักฐำนกำรเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)
๒. ใบแจ้งย้ำยทะเบียนบ้ำนเข้ำพัก: บ้ำนเลขที่ ๒/๑ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๓. หลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
5. กำรทำบัตรสุขภำพ (สำหรับนักศึกษำที่ใช้สิทธิบัตรทอง ๓๐ บำท) เตรียมเอกสำร ดังนี้
๑. สำเนำบัตรประชำชน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
6. กำรกู้ยืมทุนกำรศึกษำจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
นักศึกษำที่กู้ยืมเงินจำก “กยศ.” (รำยเก่ำจำกชั้นมัธยมศึกษำ) ต้องเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
ทำสัญญำดังนี้
(1 สำเนำบัตรประชำชนนักศึกษำ
จำนวน ๒ ชุด
๒) สำเนำทะเบียนบ้ำนนักศึกษำ (เดิม)
จำนวน ๒ ชุด
(3 สำเนำบัตรประชำชนบิดำหรือมำรดำหรือผู้ปกครอง
จำนวน ๒ ชุด
(4 สำเนำทะเบียนบ้ำนบิดำหรือมำรดำหรือผู้ปกครอง
จำนวน ๒ ชุด
(5 สำเนำบัตรบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ค้ำประกัน (กรณีผู้ค้ำประกันกับบิดำหรือ
มำรดำเป็นคนละคนกัน)
จำนวน ๒ ชุด
(6 หนังสือรับรองกำรกู้ยืมเงิน “กยศ.” จำกสถำบันเก่ำ
จำนวน ๑ ชุด
*** ทั้งหมดทุกชุดต้องเซ็นรับรองสำเนำด้วยลำยมือจริงของเจ้ำของสำเนำนั้น ๆ***
7. นักศึกษำทุกคนควรเตรียมสิ่งของประจำตัว ดังนี้
- ชุดสุภำพ/ไปรเวทที่เหมำะสม : กำงเกงขำยำว กระโปรง ,
- ยำรักษำโรคประจำตัว (ถ้ำมี)
- เตรียมรองเท้ำผ้ำใบ ,รองเท้ำหุ้มส้น และรองเท้ำแตะ
- ชุดนักเรียนมัธยมปลำยหรือชุดนักศึกษำ
- อุปกรณ์/เครื่องใช้ที่จำเป็นในกำรอยู่หอพัก (ช้อน – ส้อม,เสื้อคลุมอำบน้ำ ,
ชุดนอน ,ผ้ำเช็ดตัว ,ผ้ำถุงผงซักฟอก ,แปรงสีฟัน ,ยำสีฟัน ,สบู่ ,ไฟฉำย , ฯลฯ)

8. ข้อควรปฏิบัติ
๑. ห้ำมนำของมีค่ำ เครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน ฯลฯ เข้ำไปใช้ในวิทยำลัยฯ ถ้ำปรำกฏว่ำนำไปและ
เกิดสูญหำย ทำงวิทยำลัยฯ จะไม่รับผิดชอบและผู้นำไปจะต้องมีโทษฐำนทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของวิทยำลัยฯ
๒. นักศึกษำต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และระเบียบต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ ที่กำหนดไว้
9. ระเบียบกำรอยู่หอพักของวิทยำลัยฯ
๑. ช่วยกันรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยในหอพัก
๒. ต้องอยู่ในหอพักตำมที่จัดไว้ นักศึกษำหญิงพักอำคำรมณี สหัสสำนนท์ ชั้น ๕ และชัน้ ๖
(๑ ห้องมี ๔ เตียง) และนักศึกษำชำย พักตึก ๔ ชั้น
๓. นักศึกษำ กลับบ้ำนได้วันศุกร์-วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และกลับเข้ำหอพัก
ก่อนเรียน ๑ วัน ภำยในเวลำ ๑๙.๐๐ น.
๔. ห้ำมนำเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดมำใช้ในหอพัก
๕. ห้ำมลักขโมย และทะเลำะวิวำท
๖. เสื้อผ้ำทุกชิ้นให้เขียน เบอร์ห้อง / หอพัก ให้เรียบร้อยด้วยหมึกที่ซักแล้วไม่ลอกออก
หมายเหตุ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามข้อ 3)
รำยกำร
นศ.หญิง
๑. ค่ำหอพัก
2,000 บำท
๒. ค่ำอำหำร
5,400 บำท
๓. ค่ำซักรีด
1,๒00 บำท
๔. ค่ำชุดเครื่องนอน : หมอน ๑ ใบ, ผ้ำนวมทิวลิป ๑ ผืน, ผ้ำปู ๒ ผืนผ้ำแพร ๑,๘๐๐ บำท
คลุมเตียง ๑ ผืน, ปลอกหมอน ๒ ใบ, ถุงใส่ผ้ำซัก ๑ ใบ
๕. ค่ำชุดพละ : เสื้อและกำงเกงวอร์ม พร้อมปัก ๑ ชุด, เสื้อโปโล ปกคอลำย
๑,0๐๐ บำท
พร้อมปัก ๑ ตัว
๖. ค่ำชุดนักศึกษำ (จำนวน ๔ ชุด)
๒,๒๐๐ บำท
๗. ค่ำชุดสูท
๑,๕๐๐ บำท
๘. ค่ำกระเป๋ำนักศึกษำ
๔๐๐ บำท
๙. ค่ำเครื่องหมำยเครื่องแต่งกำย: ตุ๊งติ๊ง, กระดุมเสื้อ, เข็มขัดและหัวเข็มขัด
๓๐๐ บำท
๑๐. ค่ำสมุด (สมุดปกอ่อน จำนวน 15 เล่ม, สมุดรำยงำน จำนวน 2 เล่ม)
๒๔๐ บำท
๑๑. ค่ำรองเท้ำเครื่องแบบสีขำวผูกเชือก ทำด้วยหนังแท้ พร้อมถุงเท้ำ 5 คู่
1,0๐๐ บำท
12. ค่ำรองเท้ำคัทชู สีดำ
38๐ บำท
13. ค่ำเสื้อยูนิตี้
300 บำท
1๔. ค่ำอุปกรณ์ทำควำมสะอำดห้องพัก : ไม้กวำด, ไม้ถูพื้น, ที่โกยผง, ถังขยะ
100 บำท
1๕. ค่ำเน็ตติดผมสีดำ, กิ๊ฟดำ, โดนัท, ยำงสีดำ
1๒0 บำท
1๖. ค่ำกุญแจ พร้อมโซ่คล้องตู้
80 บำท
1๗. ค่ำกระบอกน้ำ
30 บำท
๑๘. ค่ำร่ม (สัญลักษณ์ของวิทยำลัย)
๑๕๐ บำท
1๙. หมวก (สัญลักษณ์ของวิทยำลัย)
๑๕๐ บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
18,350 บำท

นศ.ชำย
2,000 บำท
5,400 บำท
1,๒00 บำท
๑,๘๐๐ บำท
๑,0๐๐ บำท
๒,๒๐๐ บำท
๑,๕๐๐ บำท
๔๐๐ บำท
๓๐๐ บำท
๒๔๐ บำท
300 บำท
100 บำท
80 บำท
30 บำท
๑๕๐ บำท
๑๕๐ บำท
16,850 บำท

