วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
การรายงานตัวเข้าศึกษานักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 32
การรับตรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจาปีการศึกษา 2563
กาหนดวันรายงานตัว
เวลา
รายละเอียด
การชาระเงิน

ขั้นตอนการตรวจ
หลักฐาน

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
ณ กลุ่มงานวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
08.00 – 11.00 น. รายงานตัวเข้าศึกษา ชาระเงิน รับอุปกรณ์ และเข้าหอพัก
11.00 – 12.00 น. ประชุมผู้ปกครองและพบผู้บริหาร
ณ ห้องประชุมเสาวรส อาคาร 4 ชั้น 1
ลงชื่อรายงานตัว (สวมชุดนักเรียน/นักศึกษา สถาบันเดิม)
ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้า
1. การชาระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ส่วนที่คงเหลือ จานวนเงิน 4,000.- บาท)
สามารถรับใบชาระเงินในวันรายงานตัว เพื่อชาระเงินผ่านธนาคาร
2. การชาระเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สาหรับนักศึกษาใหม่ จานวนเงิน 7,370.- บาท
โดยชาระเป็นเงินสดในวันรายงานตัว
จัดเตรียมเอกสาร เพื่อเข้าตรวจหลักฐานการมอบตัวดังนี้
1. ใบมอบตัวนักศึกษา (สบช.๑)
2. ใบยินยอมให้แพทย์ทาการรักษา (สบช.๓)
3. แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย)
4. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (นักศึกษา) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านตัวจริง (นักศึกษา) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
6. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (รบ.1) ตัวจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (บิดาและมารดา)
8. สาเนาทะเบียนบ้าน (บิดาและมารดา)
9. ใบแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
10. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ
 เอกสารลาดับที่ 1 – 3 ให้นักศึกษาดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
โดยให้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และพยานเซ็นชื่อให้ครบถ้วน
 ให้นักศึกษาย้ายทะเบียนบ้าน เข้าบ้านเลขที่
๑๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ยกเว้น นักศึกษาที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ไม่ต้องย้าย)

การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อเข้าตรวจหลักฐานการมอบตัวดังนี้
1. ใบมอบตัวนักศึกษา (สบช.๑)
2. ใบยินยอมให้แพทย์ทาการรักษา (สบช.๓)
3. แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย)
4. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (นักศึกษา) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านตัวจริง (นักศึกษา) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
6. สาเนาระเบียนสะสมแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (รบ.1) ตัวจริง พร้อมสาเนา
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (บิดาและมารดา)
8. สาเนาทะเบียนบ้าน (บิดาและมารดา)
9. ใบแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
10. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษา สาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาทุกคนพัก ณ หอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช โดยมี
แนวทางปฏิบัติ และการเตรียมอุปกรณ์ของใช้สาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้
1.1 เข็มขัดหนังสีดา เข็มเครื่องหมาย กระดุม (รับในวันรายงานตัว)
1.2 ป้ายชื่อ (วิทยาลัยฯจัดทาให้ภายหลัง)
1.3 ชุดสูทวิทยาลัย ชุดวอร์ม ชุดฟ้าขาว (วิทยาลัยฯดาเนินการให้ภายหลัง)
1.4 เครื่องนอน(ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมเตียง) (รับในวันรายงานตัว)
1.5 ผ้าห่ม ให้นักศึกษานามาเอง
2. เตรียมเสื้อผ้า อุปกรณ์ ของใช้
2.1 ชุดนักศึกษา ตามระเบียบวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
2.2 รองเท้า
- รองเท้าคัทชูหนัง สีดาหุ้มส้น แบบเรีหัยบวตัดไม่มันแวว ส้นสูงไม่เกิน 2 นิส้น้ว ไม่แหลม
รองเท้าผ้าใบสีขาว (รองเท้าพละ) ไม่มีลวดลาย ถุงเท้า
- รองเท้าแตะแบบสวมหรือรองเท้ารัดส้น
- รองเท้าสาหรับเข้าห้องน้า
2.3 ชุดไปรเวทสุขภาพ ได้แก่ กระโปรง กางเกงขายาว เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด คอปกหรือคอกลม
สุภาพ และสีขาว
2.4 กางเกงวอร์มสีสุภาพ (ดา เทา น้าเงิน กรมท่า)
2.5 เสื้อคลุม สาหรับใส่อาบน้าหรือใส่คลุมชุดนอนเมื่อออกจากห้องนอน
2.6 ช้อนส้อม แก้วน้า
2.7 ขันอาบน้า กะละมัง ตะกร้าใส่ผ้า ไม้แขวนเสื้อ
2.8 เครื่องใช้ส่วนตัว
2.9 กุญแจล็อคตู้ 2 ตัว
2.10 อุปกรณ์ที่อาจเตรียมมาเพิ่ม พัดลม (วิทยาลัยเตรียมพัดลมเพดานให้ห้องละ 2 ตัว)

-

สี

ระเบียบการแต่งกายชุดนักศึกษาเวลาเรียนปกติ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้กาหนดเครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิงและชายในการมาเรียน เพื่อให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย ดังนี้
เครื่องแต่งกายนักศึกษาเวลาเรียนปกติ
1. นักศึกษาหญิง มี 2 แบบ
แบบที่ 1 ประกอบด้วย
1.1 เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว เนื้อผ้าเรียบ หนาพอสมควร ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป แขนเสื้อสั้นเหนือข้อศอก ไหล่ไม่ตก ไม่มีสาบ
ด้านหลัง ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมโลหะตราสัญลักษณ์ของสถาบัน 5 เม็ด ใส่ชายเสื้อไว้ในกระโปรง
1.2 กระโปรงสีดาหรือสีกรมท่า แบบสุภาพเรียบร้อย ทรงเอ มีขอบกระโปรงมีซับใน ไม่ผ่าหน้า ไม่ผ่าข้างผ้าไม่มัน ไม่มีลวดลาย
ไม่โปร่งบาง ยาวคลุมเข่าไม่เกิน 5 นิ้ว
1.3 เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของสถาบัน
1.4 ป้ายชื่อนามสกุลประดับที่อกเสื้อด้าน ซ้าย และติดเข็มตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาที่กึ่งกลางอกด้าน ขวา
พร้อมประดับเข็มปกเสื้อตราสัญลักษณ์ของสถาบันที่ปกเสื้อดาบซ้าย
1.5 ผม รวบเก็บเรียบร้อย
1.6 รองเท้าคัทชูหนังสีดาหุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว แบบเรียบ ไม่เป็นรองเท้าหนังกลับ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใส่รองเท้า
ผ้าใบสีขาวแบบธรรมดาไม่มีลวดลาย และสวมถุงเท้าขาว (ถุงเท้าพยาบาล)

ภาพที่ 1 ชุดนักศึกษาหญิง (สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

แบบที่ 2 นักศึกษาหญิง แบบมีผ้าคลุมศีรษะ ประกอบด้วย
2.1 เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ปลายแขนจั๊ม ไม่มีสาบด้านหลังไม่รัดรูป เนื้อหนาพอสมควร ผ้าไม่มีลวดลาย ติดกระดุมโลหะ 5 เม็ด
ตราสัญลักษณ์ของสถาบัน ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกระโปรง
2.2 กระโปรงสีดาหรือกรมท่าทรงเอ ยาวถึงตาตุ่ม ไม่ผ่า มีขอบกระโปรง ซิปหลัง ผ้าไม่มัน ไม่มีลวดลาย ไม่โปร่งบาง
2.3 ผ้าคลุมศีรษะขาว ไม่มีลวดลาย ปลาบผ้าแหลม ด้านหน้า คลุมอกประมาณกระดุมเม็ดที่ 3
2.4 เข็มขัดหนังสีดา ขนาตกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของสถาบัน
2.5 ป้ายชื่อนามสกุลประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย และติดเข็มตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาที่กึ่งกลางอกด้านขวา
พร้อมประดับเข็มปกเสื้อตราสัญลักษณ์ของสถาบันที่ปกเสื้อดาบซ้าย
2.6 รองเท้าคัทชูหนังสีดาหุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว แบบเรียบ ไม่เป็นรองเท้าหนังกลับ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใส่รองเท้า
ผ้าใบสีขาวแบบธรรมดาไม่มีลวดลาย และสวมถุงเท้าขาว (ถุงเท้าพยาบาล)

ภาพที่ 2 ชุดนักศึกษาหญิงแบบมีผ้าคลุมศีรษะ (สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

2. นักศึกษาชาย ประกอบด้วย
2.1 เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาว สีขาว ไม่มีสาบด้านหลัง เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่ลื่น ไม่มัน ไหล่ไม่ตก ใส่ชายเสื้อไว้ใน
กางเกง
2.2 กางเกงขายาวแบบสากล สุภาพ ทรงสแลค สีดาหรือสีกรมท่า
2.3 เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของสถาบัน
2.4 เนคไทสีดา ติดเข็มตราสัญลักษณ์ของสถาบัน ยาวปิดกระดุมเม็ดสุดท้ายเหนือเข็มขัด
2.5 ติดเข็มตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยที่หน้าอกด้านขวา
2.6 ป้ายชื่อ นามสกุล ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย
2.7 รองเท้าหนังสีดาหุ้มส้น ถุงเท้าสีดา ไม่มีลวดลาย
2.8 ทรงผม ตัดสั้น ไม่รุงรัง ยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร

ภาพที่ 1 ชุดนักศึกษาชาย

