
ฉบับแก้ไขปรับปรุง วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

การรายงานตัวเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่   ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
....................................................................... 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ได้ก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รายงานตัวเข้าศึกษา   ใน
วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา o๘.oo – ๑๒.oo น.    ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี  ตรัง  โดยจะต้องเตรียมหลักฐานและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในวันรายงานตัว ดังต่อไปนี้ 

๑.  การรายงานตัว 
ให้ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) เพียง ๑ คน น านักศึกษาไปรายงานตัว โดย 

นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักเรียน ชุดนักศึกษาสถาบันเดิมหรือชุดสุภาพ เพ่ือรับการปฐมนิเทศและเข้าหอพัก
นักศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้องประชุมศรีตรัง  ตามก าหนดการดังนี้ 
  เวลา o๘.oo – o๙.๓o  น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว 
  เวลา o๙.๓o – ๑๒.oo  น.  พบผู้อ านวยการ คณาจารย์ และเข้าหอพัก 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.oo  น.  งานพัฒนานักศึกษา ชี้แจงการตรียมความพร้อมการเข้าศึกษา  
    และการปฐมนิเทศ  

โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเขา้พักในหอพักหญิง หรือหอพักชายตามที่ก าหนดตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓  
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามที่วิทยาลัยก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม 
– วันศุกร์ที่ ๑๗   กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น – ๑๖.๐๐ น. โดยมีตารางกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ก าหนด และเปิดการศึกษาวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 โดยสถานการณ์ไวรัสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่( COVID-19 | โควิด19)  ทางวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือ
ให้นักศึกษาสามารถน าผู้ปกครองเข้ามาในหอประชุมวิทยาลัยฯเพียง ๑ คน งดน าเด็กเล็ก และผู้สูงอายุเกิน ๖๐ 
ปี มาในวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ยังคงต้องปฎิบัติการมาตรการทางด้านสาธารณสุข การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) การสวมหน้ากากอนามัยควบคู่การรักษาความสะอาด ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่   

๒. หลักฐานที่ต้องน าไปในวันรายงานตัว (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
๑. เอกสารแนบ (ชุดเอกสารแนบที่ ๑-๔) 
๒. ส าเนาบัตรประชาชน  ๒ ชุด พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน   ๒ ชุด พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง และทุกคนไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน 
๔. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว   ๒ รปู (รูปนักเรียนที่มีอยู่เดิมได้ เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปทุกรูป) 
๕. เตรียมของใช้จ ำเป็นส่วนตัวและยำประจ ำตัวนักศึกษำ (ถ้ำมี)  เนื่องจำกนักศึกษาต้องเข้าที่พัก 

ในหอพักตั้งแต่วันจันทร์ที่   13 กรกฎาคม 2563 ในหอพักทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
๖. ส ำเนำบัตรประชำชนของบิดำ และมำรดำ หรือผู้ปกครอง   ๒ ชุด 
๗. หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ สกุล ๒ ชุด 
๘. ส าเนาใบโอนเงิน (ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑๔,๒๐๐ บาท)  



ค่าใช้จ่ายก่อนการรายงานตัว 
 นักศึกษำใหม่ต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินสด วันที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ดังนี้  

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมอุปกรณ์ภำยในหอพัก ช ำระค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินสด 
ชำย   12,850 บำท 
หญิง   13,200 บำท 

2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆตำมท่ีวิทยำลัยฯก ำหนด จ ำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บำท ช ำระเงินสดในวันรำยงำนตัว 
(ค่ำชุดกระดุมและเข็มขัด ตรำสถำบัน กำรเปิดบัญชีธนำคำรกรุงไทย สโมสรนักศึกษำ) กำรเปิดบัญชี
ธนำคำรวิทยำลัยจะให้เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรมำด ำเนินกำรให้ 

๓. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมและค่ำหอพัก ทั้งชำยและหญิง          ๓,๒๕๐     บำท      
(รับใบช าระเงินในวันรายงานตัว วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ไปช าระธนาคาร)  

การแต่งกาย 
1. ระยะเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ  

1.1 วันจันทร์ที่   ๑๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน  นักศึกษำ ชุดนักศึกษำ 
สถำบันเดิม หรือชุดสุภำพ  รองเท้ำนักเรียน รองเท้ำผ้ำใบและถุงเท้ำสีขำว 

1.2 วันจันทร์ที่   ๑๓ กรกฎำคม – วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เสื้อยืดคอปก หรือคอกลม 
กำงเกงวอร์มหรือกำงเกงขำยำว  รองเท้ำสีขำว ในวันที่มีกิจกรรมในวิทยำลัยฯ  

2. ระยะเข้ำศึกษำในชั้นเรียน ชุดแต่งกำยตำมระเบียบของสถำบัน ทั้งชำย หญิง ตำมข้อบังคับสถำบันพระ 
บรมรำชชนกว่ำด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมำย หรือเครื่องแต่งกำยของนักศึกษำ  

(1) นักศึกษาชาย ให้ประกอบด้วย 
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยำว สีขำว ผ้ำไม่มีลวดลำย ผ่ำหน้ำตลอดติดกระดุมกลมสีขำวไม่มีลวดลำย ๕ 

เม็ด และให้ใส่ขำยเสื้อไว้ในกำงเกง 
(ข) กำงเกงขำยำวแบบสำกล สุภำพ ทรงสแลค สีด ำ 
(ค) เข็มขัดหนังสีด ำ ขนำดกว้ำง 3 เชนติเมตร หัวเข็มขัดตรำสัญลักษณ์ของสถำบัน 
(ง) เนคไทสีด ำ ติดเข็มตรำสัญลักษณ์ของสถำบัน 
(จ) ติดเข็มตรำสัญลักษณ์ของวิทยำลัยที่หน้ำอกด้ำนขวำ 
(ฉ) ป้ำยชื่อ นำมสกุล ประดับท่ีอกเสื้อด้ำนซ้ำย 
(ช) รองเท้ำหนังสีด ำหุ้มส้น ถุงเท้ำสีด ำ ไม่มีลวดลำย 
(2) นักศึกษาหญิง ให้ประกอบด้วย 
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขำว ผ้ำไม่มีลวดลำย ไม่รัดรูป เนื้อหนำพอสมควร ผ่ำหน้ำตลอดติดกระดุมโลหะ ๕ 

เม็ด ตรำสัญลักษณ์ของสถำบัน ให้ใส่ชำยเสื้อไว้ในกระไปรง 
(ข) กระโปรงสีด ำ ยำวคลุมเข่ำ แบบสุภำพเรียบร้อย ผ้ำไม่มีลวดลำย ไม่มันไม่โปร่งบำง 
(ค) เข็มขัดหนังสีด ำ ขนำดกว้ำง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดตรำสัญลักษณ์ของสถำบัน 
(ง) ป้ำยชื่อ นำมสกุล ประดับที่อกเสื้อด้ำนซ้ำย และติดเข็มตรำสัญลักษณ์ของวิทยำลัยที่เป็นสถำนศึกษำที่

กึ่งกลำงอกต้นขวำ พร้อมประดับเข็มปกเสื้อตรำสัญลักษณ์ของสถำบันที่ปกเสื้อด้ำนซ้ำย 
(จ) รองเท้ำหนังสีด ำหุ้มสั้น ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 อำจใส่รองเท้ำผ้ำใบสีขำวแบบ

สุภำพและสวมถุงเท้ำสีขำว ตำมท่ีวิทยำลัยที่เป็นสถำนศึกษำก ำหนด 
(3) นักศึกษาหญิง แบบมีผ้ำคลุมศีรษะ ให้ประกอบด้วย 
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนยำสีขำวปลำยแขนจั๊ม ผ้ำไม่มีลวดลำย ไม่รัดรูป เนื้อหนำพอสมควร ผ่ำหน้ำตลอด ติด

กระดุโลหะ ๕ เม็ด ตรำสัญลักษณ์ของสถำบัน ใส่ชำยเสื้อไว้ในกระโปรง 



(ข) กระโปรงสีด ำ ยำวคลุมตำตุ่ม แบบสุภำพเรียบร้อย ไม่ผ่ำ ใช้ซิปหลังผ้ำไม่มีลวดลำย ไม่มัน  
ไม่โปร่งบำง 

(ค) ผ้ำคลุมศีรษะสีขำว ไม่มีลวดลำย ปลำยผ้ำแหลม ด้ำนหน้ำคลุมอกประมำณกระดุมเม็ดที่ 3 
(ง) เข็มขัดหนังสีด ำ ขนำดกว้ำง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดตรำสัญลักษณ์ชองสถำบัน 
(จ) ป้ำยชื่อ นำมสกุล ประดับที่ผ้ำคลุมศีรษะดันชัยบริเวณหน้ำอก และติดเข็มตรำสัญลักษณ์ของวิทยำลัย

ที่เป็นสถำนศึกษำประดับที่ผ้ำคลุมศีรษะด้ำนขวำบริเวณหน้ำอก 
(ฉ) รองเท้ำหนังสีด ำหุ้มสัน ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 อำจใส่รองเท้ำผ้ำใบสีขำวแบบ

สุภำพและสวมถุงเท้ำสีขำว ตำมท่ีวิทยำลัยที่เป็นสถำนศึกษำก ำหนด 
สิ่งท่ีต้องเตรียมในการอยู่หอพัก  ได้แก่ 

- ของใช้ส่วนตัว  ได้แก่  สบู่ , ยำสีฟัน , แปรงสีฟัน,  ยำรักษำโรค (กรณีที่มีโรคประจ ำตัว), เสื้อผ้ำ, 
ผ้ำขนหนู , ไฟฉำยกรณีฉุกเฉิน เสื้อคลุมอำบน้ ำ รองเท้ำแตะ กุญแจคล้องตู้ 

- ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวเพ่ือซื้ออำหำรรับประทำนในโรงอำหำรของวิทยำลัย (ห้ำมปรุงอำหำรและห้ำมน ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำใดๆมำใช้ เช่น พัดลม เนื่องจำกภำยในห้องมีติดตั้งแล้ว) วิทยำลัยมีเตำรีดให้ที่หอพัก 

- นักศึกษาต้องชื้อชุดนักศึกษาเอง โดยวิทยาลัยให้ร้านค้ามาบริการในวันจันทร์ที่ 13  กรกฎาคม 
พ.ศ.  2563  เวลา 11.00 น – 16 .00 น ใต้หอพักนักศึกษา (ส่วนกระดุมเสื้อ เข็มขัด เข็มกลัด 
ทางวิทยาลัยจัดเตรียมให้) 

- อุปกรณ์ต่ำงๆที่ก ำหนดนักศึกษำสำมำรถจัดเตรียมได้ในข่วงสัปดำห์ปฐมนิเทศ เนื่องจำกวิทยำลัยอยู่
ใกล้ตลำด และร้ำนค้ำสะดวกซื้อ  สำมำรถจัดเตรียมของใช้ส่วนที่เหลือได้ภำยหลัง 

หมายเหตุ  
1. นักศึกษาทุกคน ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีหอพักอยู่ภายในวิทยาลัยฯ มีเตียง ทีน่อน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะและ

เก้าอ้ี ส่วนตัว ๑ ชุด ส่วนผ้าปูเตียง หมอนและปลอกหมอน ผ้าห่ม ทางวิทยาลัยฯจัดเตรียมให้  ทุกห้องมีพัดลม
ประจ าห้อง  

๒ มีข้อสงสัยในการมารายงานตัวและการช าระเงิน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
อาจารย์รุ่งฤดี อุสาหะ โทรศัพท์  089-6505907 ก่อนช าระเงิน 

๓. ให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทุกคน scan QR code …นักศึกษาและผู้ปกครอง 1/2563 เพื่อ
สอบถามข้อมูลและพบผู้อ านวยการและคณาอาจารย์ซ่ึงจะนัดพบในวันเวลาก่อนรายงานตัว และจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าทางไลน์ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 


