วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ประกาศจากงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
แจ้งข้อปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒
...................................
๑. การรายงานตัวเข้าศึกษา ให้นักศึกษาใหม่มารายงานตัวเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (หากไม่มารายงานตัวถือว่า
สละสิทธิ์)
กาาหนดการรายงานตัว วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่นามารายงานตัว
เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้อานวยการพบผู้ปกครอง
เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (รับของและวัดตัวนักศึกษา)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วันที่ ๑๘-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. เอกสารหลักฐานที่ต้องนามารายงานตัว
๑.) หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
๒.) ใบแจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้าพัก:บ้านเลขที่ ๒/๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐ (ตัวจริงและสาเนาอย่างละ ๑ ใบ)
๓.) หลักฐานการโอนเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกาหนด
๔.* ใบมอบตัวนักศึกษา (กรอกข้อมูลและลงนามพยานให้ครบถ้วนสมบูรณ์)
๕.* ใบยินยอมให้แพทย์ทาการรักษา (กรอกข้อมูลและลงนามพยานให้ครบถ้วนสมบูรณ์)
หมายเหตุ *นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายการที่ ๔ – ๕ ได้ที่เอกสารแนบท้ายนี้
๓. การทาบัตรสุขภาพ (สาหรับนักศึกษาที่ใช้สิทธิบัตรทอง ๓๐ บาท) เตรียมเอกสาร ดังนี้
๑. สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๒. นักศึกษาโอนย้ายทะเบียนบ้านเข้าที่อยู่ของวิทยาลัย :
๒/๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๔. การกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินจาก “ กยศ.” (ทั้งรายเก่าจากชั้นมัธยมศึกษาและรายใหม่) ต้องยื่นแบบ
คาขอกู้ยืมเงิน (กยศ.๑๐๑) ผ่านระบบ WWW.studentloan.or.th พร้อมพิมพ์ในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
และนาส่งพร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมต่อไป ดังนี้

๑.
สาเนาบัตรประชาชนนักศึกษา
จานวน ๒ ชุด
๒.
สาเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา
(เดิม)
จานวน ๒ ชุด
๓.
สาเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
จานวน ๒ ชุด
๔.
สาเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
จานวน ๒ ชุด
๕.
สาเนาบัตรบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน (กรณีผู้ค้าประกันกับบิดา
หรือมารดาเป็นคนละคนกัน)
จานวน ๒ ชุด
๖.
หนังสือรับรองการกู้ยืมเงิน “ กยศ.” จากสถาบันเก่า
จานวน ๑ ชุด
*** ทั้งหมดทุกชุดต้องเซ็นรับรองสาเนาด้วยลายมือจริงของเจ้าของสาเนานั้น ๆ***
๕. การรับทุนเพื่อการศึกษา
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๔ จะมีการสมัครขอทุนการศึกษาทุนละ ๓,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี
ทั้งนี้จานวนทุนขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนทุนฯ ในปีนั้น ๆ
๖. กิจกรรมสาหรับนักศึกษาใหม่
๑. ลงทะเบียน รายงานตัว รับกระเป๋าพร้อมเข้าพักในหอพัก วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศรีนครินทรารักษ์
๒. กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ วันที่ ๑๙-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓. กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะของฝ่ายกิจการนักศึกษา วันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔. กิจกรรมเตรียมความด้านการปรับตัวการเป็นนักศึกษาใหม่ในหอพักและการปฏิบัติธรรม
( ให้นักศึกษาเตรียมชุดขาว ได้แก่ เสื้อขาว และกระโปรง / ผ้าถุง / กางเกงขาวหรือกางเกงวอร์มสีดา/
กรมท่า ในการปฏิบัติธรรม )
๕ นักศึกษาทุกคนควรเตรียมสิ่งของประจาตัว ดังนี้
-เสื้อยืดและกางเกงวอร์ม ( สีดา / กรมท่า) ๒ ชุด
-ชุดนอน (เสื้อ-กางเกง ) ๓ - ๔ ชุด
-ชุดสุภาพ/ไปรเวทที่เหมาะสม : กางเกงขายาว, กระโปรง
-ยารักษาโรคประจาตัว
-นาฬิกาข้อมือ ( มีเข็ม วินาที) และนาฬิกาปลุก
-เตรียมรองเท้าผ้าใบ, รองเท้าหุ้มส้น และรองเท้าแตะ
-ชุดชั้นในสีขาวและเสื้อซับในสีขาว/สีเนื้อ
-ชุดนักเรียนมัธยมปลาย หรือชุดนักศึกษา (สาหรับใส่เรียนสัปดาห์ที่ ๑ – ๔)
-อุปกรณ์/เครื่องใช้ที่จาเป็นในการอยู่หอพัก (ช้อน – ส้อม ,แก้วน้า, เสื้อคลุมอาบน้า,
ชุดนอน, ผ้าเช็ดตัว ,ผ้าถุง, ร่ม, ไฟฉาย, ขันน้า สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก ฯลฯ )
๗. ข้อควรปฏิบัติ
๑. ห้ามนาของมีค่า เครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน ฯลฯ เข้ามาใช้ในวิทยาลัยฯ ถ้าเกิดสูญหาย ทาง
วิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบ และผู้นาไปจะต้องมีโทษฐานทาผิดกฎระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ
๒. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ที่กาหนดไว้

๘. ระเบียบการอยู่หอพักของวิทยาลัยฯ
๑. ช่วยกันรักษาความสะอาดเรียบร้อยในหอพักและของใช้ส่วนรวม เช่น ห้อง study, ห้องคอมพ์
๒. ต้องอยู่ในหอพักตามที่จัดไว้ นักศึกษาหญิงพักอาคารมณี สหัสสานนท์ ชั้น ๕ และชัน้ ๖
(๑ ห้องมี ๔ เตียง) และนักศึกษาชาย พักตึก ๔ ชั้น
๓. นักศึกษากลับบ้านได้วันศุกร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และกลับเข้าหอพัก ก่อนเริ่มเรียน
๑ วัน ภายในเวลา ๑๙.๐๐ น.
๔. ห้ามนาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมาใช้ในหอพัก
๕. ห้ามลักขโมย ดื่มสุรา สูบบุหรี่ และทะเลาะวิวาทภายในหอพัก
๖. เสื้อผ้าทุกชิ้นให้เขียน เบอร์ห้อง/ หอพัก ให้เรียบร้อยด้วยหมึกที่ซักแล้วไม่ลอกออก
๙. รายการสิ่งของที่มีจาหน่ายในวิทยาลัย โดยสโมสรนักศึกษา
ลาดับ
รายการ
ราคา
๑
กะละมังซักผ้า
35๒
ตระกร้าใส่ผ้า
35๓
ไม้แขวนเสื้อ ๑ โหล
35๔
ถังน้า
35๕
ที่หนีบผ้า
25๖
ช้อนส้อม
10๗
กระติกน้าแข็ง
40๘
กระบอกน้า
30๙
ตระกร้าเล็กใส่อุปกรณ์อาบน้า
25๑๐
หมวกคลุมผม
15๑๑
ราวตากผ้ากลม
35หมายเหตุ : เพื่ออานวยความสะดวกให้นักศึกษา ไม่ต้องขนของมาให้ลาบาก
นอกจากนี้วิทยาลัยยังมีของที่ระลึกจาหน่ายด้วย เช่น สมุดโน๊ต, หมวก, กระบอกน้า, ร่ม
๑๑. ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ที่ตั้ง ๒/๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔๘๒๔๑, ๐๖๑-๙๗๙๙๘๐๐
โทรสาร ๐๒-๓๕๔๘๒๕๑
Website www.bcn.ac.th
การเดินทางสู่วิทยาลัยฯ: สถานที่หลักๆ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และลง BTS สถานีอนุสาวรีย์ ตรงข้าม
เซ็นจูรี (Century) และติดโรงพยาบาลราชวิถี
๑. ทางรถยนต์ รถโดยสารประจาทาง / รถโดยสารประจาทางปรับอากาศ ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ มีดังนี้
• สายกรุงเทพ-หมอชิต ต่อด้วยรถเมล์สาย ๕๓๖, ๕๐๙, ๘, BTS, รถตู้ ลงตรงป้ายอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ

• สายกรุงเทพ-ใต้ใหม่ ต่อด้วยรถเมล์สาย ๕๑๕, ๕๓๙, ๑๒๕, ๒๘ หรือรถตู้ ลงตรงป้ายอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ
• สายกรุงเทพ-เอกมัย ต่อด้วยรถเมล์สาย ๓๘,BTS, รถตู้ ลงตรงป้ายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
๒. ทางรถไฟ สถานีปลายทาง
• สถานีรถไฟ
- เมื่อถึงสถานีสามเสนแล้วให้เดินทางต่อด้วยรถทีกซี่หรือรรับจ้างมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและติด
รพ.ราชวิถี
- เมื่อถึงสถานีสามเสนแล้วให้เดินทางต่อด้วยรถเมล์สาย ๑๔
๓. ทางรถยนต์ส่วนตัวตามแผนที่แสดงที่ตั้งวิทยาลัยฯ

รพ.ราชวิถี
ปตท

ลงทางด่วนถนนพระราม ๖ ให้เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าแยกตึกชัยตรงไปผ่านหน้า ร.พ.รามาธิบดี บริเวณ
สะพานลอยหน้า ร.พ.รามา ซ้ายมือจะมีซอยโยธี ให้เลี้ยวเข้าซอยโยธี ขับตรงไปผ่านสามแยก ให้ขับตรงไป
เรื่อยๆ ผ่านหน้าคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม. มหิดล จากนั้นขับตรงไปประมาณ ๕๐ เมตร ซ้ายมีอจะมีทางเข้า
ด้านหลังของร.พ.ราชวิถี ให้เลี้ยวเข้าและซ้ายมือจะมีอาคารศรีนครินทรารักษ์ (หอพักนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

๔. ทางเครื่องบิน
*สนามบินดอนเมือง ต่อด้วยรถบัส A2 ราคา ๓๐ บาท
*สนามบินสุวรรรภูมิ ต่อด้วย Airportlink ที่ ARL ไปลงพญาไท ต่อด้วย BTS
๑๒. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่วิทยาลัยจัดให้นักศึกษา
รายการ

จานวน

ราคา

๑. ค่าหอพัก

1 เทอม

2,000 บาท

๒. ค่าอาหาร

1 เทอม

5,400 บาท

๓. ค่าซักรีด

1 เทอม

1,๒00 บาท

๑ ชุด

๑,๘๐๐ บาท

5. ชุดพละ : เสื้อและกางเกงวอร์ม พร้อมปัก ๑ ชุด, เสื้อโปโล ปก
คอลาย พร้อมปัก ๑ ตัว, เสื้อยูนิตี้ ๑ ตัว

๑ ชุด

๑,๓๐๐ บาท

6. ชุดนักศึกษาหญิง / ชาย

๔ ชุด

๒,๒๐๐ บาท

7. ชุดสูท

๑ ชุด

๑,๕๐๐ บาท

8. กระเป๋านักศึกษา

๑ ใบ

๔๐๐ บาท

9. ชุดเครื่องหมาย : ตุ๊งติ๊ง, กระดุมเสื้อ, เข็มขัดและหัวเข็มขัด

๑ ชุด

๔๐๐ บาท

๑5 เล่ม

๓๐๐ บาท

๑ ใบ

๑๕๐ บาท

12. กระบอกน้า

1 กระบอก

30 บาท

13. ชุดทาความสะอาดห้องพัก : ไม้กวาด, ไม้ถูพื้น, ทีโ่ กยผง, ถังขยะ

1 ชุด/ห้อง

100 บาท

14. กุญแจ พร้อมโซ่คล้องตู้

1 ชุด

๗0 บาท

๑5. รองเท้าคัทชูสีดา

๑ คู่

*๘๐๐ บาท

๑6. รองเท้าเครื่องแบบสีขาวผูกเชือก ทาด้วยหนังแท้ (ยี่ห้อ Sofit)

๑ คู่

*1,0๐๐ บาท

1 ชุด

รวมค่าใช้จ่ายของนักศึกษาหญิง

*150 บาท
๑๘,๘๐๐

รวมค่าใช้จ่ายของนักศึกษาชาย (ตัดรายการที่มี * ออก)

๑๖,๘50

4. ชุดเครื่องนอน : หมอน ๑ ใบ, ผ้านวมทิวลิป ๑ ผืน, ผ้าปู ๒ ผืน
ผ้าแพรคลุมเตียง ๑ ผืน, ปลอกหมอน ๒ ใบ, ถุงใส่ผ้าซัก ๑ ใบ

10. สมุดปกอ่อน จานวน 1๐ เล่ม, สมุดรายงาน จานวน ๕ เล่ม
11. หมวกสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

พร้อมถุงเท้า 5 คู่
17. เน็ตติดผม สีดา, กิ๊ฟดา, โดนัท สีดา

(**๑๒ รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่วิทยาลัยจัดให้นักศึกษา ให้นาเงินมาจ่ายวันรายงานตัวหรือโอนเข้าบัญชี

สบช.1

สบช.3

