
 

 

 

 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีราชบรุ ี 

ก าหนดการรายงานตวัเขา้ศกึษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  รุน่  35   ประจ าปกีารศกึษา  2560 

 

…………….. 

วนัจนัทร์ที ่ 17  กรกฎาคม  2560 

 เวลา 08.30 – 12.00 น. - รายงานตัวเข้าศึกษา ตรวจสอบ

เอกสาร 

      ณ อาคารเอนกประสงค์  หลังใหม่ 

     - ช าระเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น

ส าหรับการศึกษา 

      จับฉลากหอพัก  ณ อาคาร

เอนกประสงค์ (1) 

 เวลา 13.00 – 16.00 น. - พบงานกิจการนักศึกษา 

ณ อาคารอเนกประสงค์ (1) 

- เตรียมความพร้อมเพ่ือการศึกษา 
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2.    เตรยีมเอกสารเพื่อไปรายงานตวัเข้าศกึษา ณ สถานศกึษา  

      (โดยเรียงล าดับตามหมายเลขด้านล่าง) 

2.1  ใบแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี ราชบุรี เลขท่ี 84/21           ถนนคฑาธร  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอ

เมือง  จังหวัดราชบุรี  โดยด าเนินการติดต่อขอย้ายทะเบียนบ้าน               

ณ ท่ีว่าการอ าเภอ/เทศบาล  โดยเริ่มด าเนินการต้ังแต่วันท่ี  3  กรกฎาคม  

2560 (ห้ามด าเนินการ           ก่อนวันท่ีก าหนดเนื่องจากอาจมีค่าปรับ)  

          2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมส าเนา  และรับรองส าเนา

ถูกต้อง     จ านวน 1  ฉบับ  



2.3 ระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา (ปพ.1) ท่ี

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

(GPAX)  และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร มัธยมศึกษาตอน

ปลาย  (GPA)  5   กลุ่มสาระ  คือ  ภาษาไทย   สังคม  ภาษาต่างประเทศ  

คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์   

           2.4  บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา  และรับรองส าเนา

ถูกต้อง     จ านวน 1  ฉบับ  

 2.5   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  พร้อมส าเนา และ

รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  

1 ฉบับ 

2.6   ผลการสอบความถนัดท่ัวไป (GAT รหัสวิชา 85)   ผลการ

สอบความถนัดทาง  

       วิทยาศาสตร์  (PAT 2  รหัสวิชา 72)  และผลการทดสอบทาง

การศึกษา               

       แห่งชาติ  (O-NET) (ถ้ามี)  

2.7   หนังสือรับรองความประพฤติ (ถ้ามี)   

2.8   ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ปกครองท่ีน านักศึกษามารายงานตัว 

และรับรองส าเนาถูกต้อง   

       จ านวน  1  ฉบับ  

 

หมายเหต ุ      1.   ในวนัรายงานตัวเขา้ศึกษา วนัจนัทร์ที่ 17  

กรกฎาคม  2560   ใหผู้ป้กครองมา 

    พร้อมนักศกึษาดว้ย  

          2.  ส าเนาหลกัฐานใช้ขนาด   A  4  เทา่นัน้ 

                   3.  สัปดาห์ปฐมนิเทศ วันที่  17  กรกฎาคม  2560 – 4  

สิงหาคม 2560     นักศึกษาใหม่ พักค้างที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี ราชบุรี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศตามก าหนดการที่แนบมา



ท้ายนี้   และตลอดช่วงระยะเวลาในการท ากิจกรรม และปฐมนิเทศ 

นักศึกษา แต่งกายด้วยเสื้อยึด และ กางเกงวอร์ม โดยนักศึกษาสามารถ

เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นเพื่อมาอยู่ที่หอพักของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่

วันที่ 17 กรกฏาคม  2560  

                   4.  เปดิภาคการศกึษาวนัที่  7  สงิหาคม   2560  
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ก าหนดกจิกรรมสปัดาหป์ฐมนเิทศนักศกึษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ รุน่ที ่35  ประจ าปกีารศกึษา  2560 

ระหวา่งวนัที ่ 17  กรกฎาคม  2560  -  4 สงิหาคม  2560 

 

17 กรกฎาคม   2560   - รายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา 

   - ตรวจสอบเอกสารรายงานตัว 

18 - 21 กรกฎาคม 2560  - เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

   - การต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

   - วิทยาลัยพยาบาลของเรา 

   - กลุ่มสัมพันธ์ รุ่นพี่ – รุ่นน้อง 

   - การเตรียมตัวเป็นนักศึกษาพยาบาล 



   - การใช้ห้องสมุด 

   - การอยู่ในหอพัก 

   - การพบอาจารย์ประจ าชั้น อาจารย์ท่ีปรึกษา 

24 – 28  กรกฎาคม 2560 - ศึกษาวัฒนธรรม พ้ืนถิ่น จังหวัดราชบุรี 

   - พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 - ปรับความรู้พ้ืนฐานเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการเรียน 

     วิชาชีพพยาบาล 
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