การเตรียมตัวในการเข้ามาอยู่หอพักสาหรับนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ประจาปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้จัดบริการหอพักสาหรับนักศึกษาหญิง 8 คนต่อห้ อง
ที่อาคาร 11 ชั้นและหอนอน 11 ชั้น สาหรับนักศึกษาชาย 2-4 คนต่อห้อง ที่อาคารบ้านพักระดับ 1-2 เป็น
ห้องนอนรวมมีพัดลม มีห้องน้ารวม
สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมตัวก่อนเข้ามาอยู่หอพัก
๑. การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
1.1 ให้นักศึกษาแจ้งย้ายเข้าทะเบียน บ้านเลขที่ 319/1 หมู่ 7 ตาบลนาจักร อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
54000 ในวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2562 และ นาใบแจ้งย้ายตัวจริงทั้ง 2 ใบ มาในวันรายงานตัว
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.
1.2 นักศึกษาที่อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ไม่ต้องทาเรื่องแจ้งย้าย
๒. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
• ดาวน์โหลดใบ สบช. 1,3 และใบยินยอมให้นักศึกษาทากิจกรรม/ฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลออก
นอกสถานที่ จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
• สาหรับนักศึกษาที่ต้องการนารถจักรยานยนต์มาใช้ที่วิทยาลัยฯ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจานง
ขออนุญาตใช้รถจักรยานยนต์ จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและนาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องมาด้วย
• ใบแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
• หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
• รูป 1 นิ้ว 3 ใบ (เขียนชื่อ-สกุล ติดหลังรูป)
๓. เตรียมชุดนักศึกษาหญิง ชุดนักศึกษาชาย และรองเท้าหุ้มส้น ที่ถูกตามระเบียบของสถาบันพระบรมราชชนก
สโมสรนักศึกษามีบริการจาหน่ายชุดนักศึกษาในวันรายงานตัว
๔. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จาเป็น เช่น เสื้อคลุมอาบน้า อุปกรณ์อาบน้า ร่ม นาฬิกาข้อมือที่มีเข็มวินาที ปลั๊กไฟพ่วง
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ฯลฯ และยาประจาตัวนักศึกษา
๕. เตรียมผ้าห่มนอน 1 ผืน (เครื่องนอนที่วิทยาลัยฯ เตรียมไว้ให้คือ ที่นอน หมอนและผ้าคลุม 1 ชุด
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 2 ชุด)
๖. เครื่องไฟฟ้าที่อนุญาตให้ใช้ได้ คือ โคมไฟ พัดลม คอมพิวเตอร์แบบพกพก โทรศัพท์มือถือพร้อมที่ชาร์ต
(ไม่ควรนาของมีค่าหรือเงินจานวนมาก มาเก็บไว้ที่หอพัก)
๗. การแต่งกายในช่วงปฐมนิเทศ ให้นักศึกษาใส่ เสื้อยืดโทนเข้ม เช่น สีดา สีกรมท่า สีขาว(สาหรับปฏิบัติธรรม)
และเสื้อเหลือง(ไม่เข้ารูป) กางกางวอร์มสีน้าเงินสีดา รองเท้าผ้าใบสีขาว รองเท้าแตะ
๘. ให้นักศึกษาเตรียมชุดขาวปฏิบัติธรรม 3 ชุด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาจิต เตรียมชีวิตให้พร้อมในการ
เรียน” ณ วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1. อาจารย์รัชนิตา เขียนโพธิ์ โทร. 086-184-5253

ระเบียบการแต่งกายของหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
(เทียบเท่าปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ มีระเบียบการแต่งกายตามระเบียบ สถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วย
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๗ การแต่งกายของนักศึกษา
ดังนี้
๑. เครื่องแบบปกติสาหรับนักศึกษา
๑.๑ การแต่งกายนักศึกษาหญิง แต่งกายเครื่องแบบปกติ เครื่องแบบปกติสาหรับนักศึกษา ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบทั่วไป
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผ้าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป เนื้อผ้าหนาพอสมควร ผ่า
หน้าตลอดติดกระดุมโลหะ ๕ เม็ด ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย ให้ชายเสื้อ
ไว้ในกระโปรง
(ข) กระโปรงสี ด าหรื อ สี ก รมท่ า ยาวคลุ ม เข่ า แบบสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย ผ้ า ไม่ มี
ลวดลาย ไม่มัน ไม่โปร่งบาง เช่น ทรงเอ หรือ ทรงตรง
(ค) เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
(ง) ป้ายชื่อ นามสกุล ประดับที่อกเสื้อด้านซ้ายหรือตามที่วิทยาลัยกาหนด
(จ) เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยประดับอกเสื้อด้านขวา
(ฉ) รองเท้าหนังสีดาหุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว

แบบที่ ๒ ชุดนักศึกษาหญิงแบบมีผ้าคลุมศีรษะ
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ปลายแขนจั๊ม ผ้าไม่มีลวดลาย กระดุม ๕ เม็ด ตรา
สัญลักษณ์ของวิทยาลัย
(ข) กระโปรงสี ด าหรื อ กรมท่ า ทรง A ยาวคลุ ม ตาตุ่ ม ไม่ ผ่ า ใช้ ซิ ป หลั ง ผ้ า ไม่ มี
ลวดลาย ไม่มัน ไม่โปร่งบาง
(ค) ผ้าคลุมศีรษะสีขาวไม่มีลวดลาย ปลายผ้าแหลมด้านหน้า คลุมอกประมาณ
กระดุมเม็ดที่ ๓
(ง) เข็ ม ขั ด สี ด าขนาดกว้ า ง ๓ เซนติ เ มตร หั ว เข็ ม ขั ด ตรารู ป สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
วิทยาลัย
(จ) เข็มเครื่องหมายสัญลักษณ์ของวิทยาลัยประดับที่ผ้าคลุมศีรษะด้านขวาบริเวณ
หน้าอก
(ฉ) ป้ายชื่อ – นามสกุล ประดับที่ผ้าคลุมศีรษะด้านซ้าย บริเวณหน้าอก
(ช) รองเท้าสีดาหุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว

๑.๒ การแต่งกายนักศึกษาชาย ดังนี้
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้น แขนยาวสีขาว ผ้าไม่มีลวดลาย ให้ใส่เสื้อไว้ในกางเกง
(ข) กางเกงขายาวแบบสุภาพ กางเกงสแลคสีดา
(ค) เข็ ม ขั ด หนั ง สี ด า ขนาดกว้ า ง ๓ เซนติ เ มตร หั ว เข็ ม ขั ด ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ของ
วิทยาลัย
(ง) เนคไทสีดา ติดตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
(จ) เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยประดับอกเสื้อด้านขวา
(ฉ) ป้ายชื่อ นามสกุล ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย
(ช) รองเท้าหนังสีดาหุ้มส้น ถุงเท้าสีดา

