
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 
การรายงานตัวเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ (ฉบับวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
วันจันทร์ที่   ๒๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

....................................................................... 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายงานตัวเข้าศึกษาในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา o๘.oo – ๑๐.oo น. 
ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง  โดยจะต้องเตรียมหลักฐานและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในวัน
รายงานตัว ดังต่อไปนี้ 

๑.  การรายงานตัว 
นักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียน ชุดนักศึกษาสถาบันเดิมหรือชุดสุภาพ ในการรายงานตัว ในวันจันทร์ที ่

๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้องประชุมศรีตรัง ตามก าหนดการดังนี้ 
  เวลา o๗.๓o – o๘.๐o  น.  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน และส่งผลการตรวจโควิด ATK (ตรวจก่อน
รายงานตัว ไม่เกิน ๑-๒ วัน ถา่ยภาพผลการตรวจคู่ตนเองและบัตรประชาชน และพิมพ์เอกสารมายื่น) 
  เวลา o๘.๐o – o๙.๐o  น.  ช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (เตรียมเงินสดตรงตามแจ้ง) 
  เวลา o๙.๐o – ๑๐.oo  น.  พิธีรับลูกเป็นศิษย์  

เวลา ๑๐.๐o – ๑๒.oo  น.  พบผู้อ านวยการ คณาจารย์ และเข้าหอพัก  
โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเขา้พักในหอพักหญิง หรือหอพักชายตามที่ก าหนดตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐  

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่วิทยาลัยก าหนด  
๒. หลักฐานการรายงานตัว(สง่เอกสารทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)(วงเล็บมุมซอง 

เอกสารรายงานตัวนักศึกษาพยาบาล) ส่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ โคกขัน ต ทับเที่ยง อ เมือง 
จ ตรัง (๙๒๐๐๐) ประกอบด้วย 

๑  ใบยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด 19  
๒  เอกสารแนบ (ชุดเอกสารแนบที่ ๑-๔) 
๓  ส าเนาบัตรประชาชน  ๑ ชุด พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน   ๑ ชุด พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง และทุกคนไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน 
๕  รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว   ๒ รปู (รูปนักเรียนที่มีอยู่เดิมได้ เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปทุกรูป ติดชุด

ประวัติ ๑ รูป) 
๖    เตรียมของใช้จ าเป็นส่วนตัวและยาประจ าตัวนักศึกษา (ถ้ามี)  เนื่องจากนักศึกษาต้องเข้าที่พัก 

ในหอพักตั้งแต่วันจันทร์ที่   ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหอพักทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
               ๗    ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง  ๑ ชุด พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

     ๘   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ๑ ชุด พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง (หากมี) 
               ๙    ส ำเนำหน้ำสมุดเปิดบัญชีธนำคำรกรุงไทยใดทุ้กสาขา (หากมี) 
ค่าใช้จ่ายวันรายงานตัว ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆตำมที่วิทยำลัยฯก ำหนด(ค่ำชุดกระดุมและเข็มขัด ตรำสถำบัน ค่ำกิจกรรม

นักศึกษำ) (จ านวนนักศึกษาหญิง  4,๑๓0   บาท  นักศึกษาชาย 3,7๘0 บาท) 
 



การแต่งกาย 
1. ระยะเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ  

1.1 วันจันทร์ที่   ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน  นักศึกษำ ชุดนักศึกษำ 
สถำบันเดิม หรือชุดสุภำพ   

1.2 วันจันทร์ที่   ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ -วันเสำร์ที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เสื้อยืดคอปก หรือ 
คอกลม กำงเกงวอร์มหรือกำงเกงขำยำว  รองเท้ำผ้ำใบ  

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 ใส่รองเท้ำผ้ำใบสีขำวแบบ

สุภำพและสวมถุงเท้ำสีขำว  
(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 ประดับที่ผ้ำคลุมศีรษะบริเวณหน้ำอก และติดเข็มตรำสัญลักษณ์ของวิทยำลัยที่เป็น

สถำนศึกษำประดับที่ผ้ำคลุมศีรษะด้ำนขวำบริเวณหน้ำอก 
(ฉ) รองเท้ำหนังสีด ำหุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 อำจใส่รองเท้ำผ้ำใบสีขำวแบบ

สุภำพและสวมถุงเท้ำสีขำว ในภำคกำรศึกษำท่ี 1 
สิ่งท่ีต้องเตรียมในการอยู่หอพัก  ได้แก่ 

1. ของใช้ส่วนตัว  ได้แก่  หมอน, ผ้ำปูที่นอนขนำด 3.5  ฟุต, ผ้ำห่ม, สบู่, ยำสีฟัน, แปรงสีฟัน,  ยำ 
รักษำโรค(กรณีท่ีมีโรคประจ ำตัว), เสื้อผ้ำ,ผ้ำขนหนู,ไฟฉำยกรณีฉุกเฉิน, เสื้อคลุมอำบน้ ำ,รองเท้ำแตะ, กุญแจคล้องตู้ 

๒ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวเพ่ือซื้ออำหำรรับประทำนในโรงอำหำรของวิทยำลัย (ห้ำมปรุงอำหำรและห้ำมน ำ 



เครื่องใช้ไฟฟ้ำใดๆมำใช้ เช่น พัดลม เนื่องจำกภำยในห้องมีติดตั้งแล้ว) วิทยำลัยมีเตำรีดให้ที่หอพัก 
๓ นักศึกษำต้องชื้อชุดนักศึกษำเอง โดยวิทยำลัยให้ร้ำนค้ำมำบริกำรให้นักศึกษำในวันที่ ๒๐  

มิถุนำยน พ.ศ.  256๕ เวลำ 15.00 น. (ส่วนกระดุมเสื้อ เข็มขัด เข็มกลัด ทำงวิทยำลัยฯจัดเตรียมให)้  
๔ อุปกรณ์ต่ำงๆที่ต้องใช้เพิ่มเติมในหอพัก นักศึกษำสำมำรถจัดเตรียมได้ในขณะที่อยู่ในวิทยำลัย  

เนื่องจำกวิทยำลัยอยู่ใกล้ตลำดและร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ นักศึกษำสำมำรถมำซื้อได้  
หมายเหตุ  

1. นักศึกษาทุกคน ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีหอพักอยู่ภายในวิทยาลัยฯ มีเตียง ทีน่อน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะและ
เก้าอ้ี ส่วนตัว ๑ ชุด ทุกห้องมีพัดลม  

๒ มีข้อสงสัยในการมารายงานตัวและการช าระเงิน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
อาจารย์รุ่งฤดี อุสาหะ โทรศัพท์  089-6505907  

๓. ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน scan QR code นศ ป 1 ปี6๕ เพื่อสอบถามข้อมูล 

                               
รายการค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่วิทยาลัยก าหนด นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ช าระวันรายงานตัว วันที่ ๒๐ มิถุนายน 256๕ (เงินสด เตรียมตามจ านวน) 
 

๑. ค่ำกระดุมและเข็ม เข็มขัด  500 

๒. ค่ำกิจกรรมนักศึกษำ 4 ปี 1,000 

๓. ถุงผ้ำส่งผ้ำซัก 2 ใบ และถุงผ้ำ   ๑๒0                  

๔. ค่ำซักผ้ำ 2,160 

๕. ค่ำผ้ำปูรองนอนส ำหรับผู้หญิง 3๕0 

รวมหญงิ(1-5) 4,๑๓0 

รวมชาย (1-4) 3,7๘0 

หมายเหตุ   
๑.  กำรช ำระเงินด้วยเงินสดในวันที่ 20 มิถุนำยน 2565 
๒.  ค่ำหอพัก (หอพัดลม 800 บำท/เดือนจ ำนวน 4 เดือน และค่ำเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำ 

ศึกษำ 1,000 บำท ) นักศึกษำต้องรอใบช ำระจำกคณะพยำบำล ประมำณเดือนกรกฎำคม 2565  
          ๓. ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองเข้ำในหอพักนักศึกษำ 

 ๔. อำจำรย์ผู้ประสำนงำน อ.รุ่งฤดี  089-6505907   



       
 
 
 


