
 
 

ก ำหนดกำรรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ ชั้นปีที่ 1    ปีกำรศึกษำ 2561 
วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี 

รอบรับตรงอิสระ 
วันที่ : วันศุกร์ที่  17 สิงหำคม 2561 
เวลำ : 9.00 – 12.00 น. 

       สถำนที่ : บริเวณชั้น 1  อำคำรเรียนและหอนอน  10 ชั้น  

กิจกรรม 

  นศ.ใหม่รำยงำนตัว (แต่งชุดนักเรียน ม.ปลาย หรือชุด นศ. ก็ได้)  
     กรอกเอกสาร/ทะเบียนประวัติ เตรียมเอกสารที่ใช้ อย่างละ 1 ชุด  
   1. รูปถ่ำย (นักเรียน/นศ.ก็ได้)  
   2. ส ำเนำบัตรประชำชน   
   3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

         ช ำระเงิน..ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 
 สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขชุมชน  : 17,585 บำท 
 สำธำรณสุขศำสตร์ ทันตสำธำรณสุข  : 17,585 บำท 
 ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม    : 19,455 บำท  
 ปวส. ปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์  : 19,005 บำท 

   เข้ำห้องพักจัดเก็บของใช้ต่ำงๆ 
  13.00 – 15.00 น. :  ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงระเบียบและ
จัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติตนระหว่างการศึกษา 
                  (ตัวแทนผู้ปกครอง 1 ท่าน + นักศึกษา) 
         สถำนที ่: ห้องเรียน ชั้น 5   อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น 



 สิ่งที่นักศึกษำต้องจัดเตรียมมำเอง คือ ชุดนักศึกษำตำมระเบียบและของใช้ส่วนตัวอื่นๆ 
หอพัก : 

- นักศึกษาใหม่ทุกคนพักหอพักภายในวทิยาลัยฯ จะระบหุ้องให้ในวันรายงานตัว 
- ระเบียบหอพัก ไม่อนญุาตให้น าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดมาใช้ภายในหอพกั ยกเว้น            

เครื่องคอมพิวเตอร์และ Printer 
- ไม่อนญุาตให้ประกอบอาหารภายในหอพัก 

 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ที่ต้องเตรียมมำช ำระในวันรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่  ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
 

รำยกำร 
 

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 
ปวส. 

เทคนิคเภสัชกรรม 
ปวส.  

ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

1  ชุดกีฬา (เส้ือวอร์ม+กางเกง+เส้ือโปโล) 850 850 850 
2  เส้ือกาวน์สั้น  จ านวน 2 ตัว 850 850 850 
3  เส้ือกาวน์ยาว จ านวน 1 ตัว 480 450 0 
4  เส้ือสูท 1,350 1,350 1,350 
5  อุปกรณ์เคร่ืองแต่งกาย นศ. 480 480 480 
6  อุปกรณ์เคร่ืองนอน 1,400 1,400 1,400 
7  ค่าซักผ้า 1 ปีการศึกษา  4,275 5,175 5,175 
8  ค่ากระเป๋า 400 400 400 
9  ค่าสมุด   250 250 250 
10  ค่าบ ารุงสโมสรนักศึกษา 1,000 1,000 1,000 
11  ค่าคู่มือนักศึกษา 200 200 200 
12  ค่าบัตรนักศึกษา  100 100 100 
13  ค่าห้องเรียนปรับอากาศ (1,200 บาท/ภาคการเรียน) 1,200 1,200 1,200 
14  ค่าหอพัก (500 บาท/เดือน)** 4,750 5,750 5,750 

รวมทั้งสิ้น 17,585 19,455 19,005 
หมำยเหตุ :   
-   ค่าซักผ้าและค่าหอพัก   

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต           เรียน 2 ภาคการเรียน : 10 เดือน                    
         ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม & ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ   เรียน 3 ภาคการเรียน : 12 เดือน 
 (ในส่วนนี้ กรณีมารายงานตัววันท่ี 17 สค. จะคิดครึ่งเดือนส าหรับเดือน สิงหาคม) 



-   อุปกรณ์เครื่องนอนท่ีมีไว้ให้ในชุด ประกอบด้วย 
         หมอน 1 ใบ, ชุดผ้าปูท่ีนอน-ปลอกหมอน 2 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน, ถุงผ้า (ส าหรับส่งผ้าซัก)  2  ใบ 
-   ทุกรายการท่ีเรียกเก็บแล้วจะไม่มีการคืน ไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนแรก ท่ีนักศึกษาได้โอนผ่านธนาคารมาแล้วนั้น เป็น  

ค่ำหน่วยกิตเหมำจ่ำยต่อภำคกำรศึกษำ  ค่ำบ ำรุงสถำนศึกษำ (ค่าบ ารุงห้องสมุด, ค่ากิจกรรมนักศึกษา, ค่าบริการ

อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์, ค่าบ ารุงสาธารณูปโภค) ต่อภาคการศึกษา  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (ค่าขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่(เฉพาะปีแรก), ค่าประกันของเสียหาย(เฉพาะปีแรก), ค่าประกันอุบัติเหตุ                                  

                       [จะมอบใบเสร็จรับเงิน ให้ในวันรายงานตัว] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุดนักศึกษำทุกหลักสูตร 

  

1. เส้ือเชิ้ตแขนสั้น/แขนยาว สีขาว ผ้าไม่มีลวดลาย
ให้ใส่ชายเส้ือไว้ในกางเกง 

2. กางเกงขายาวแบบสุภาพ เช่น ทรงสแลค สีด า 
3. เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ 
4. เนคไทสีด าหรือสีกรมท่า ติดตราสัญลักษณ์ของ

วิทยาลัย 
5. ป้ายชื่อ-นามสกุล ประดับท่ีหน้าอกเสื้อด้านซ้าย

(จัดท าภายหลังเมื่อเข้าเรียนแล้ว) 
6. รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้น ถุงเท้าสีด า 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  เข็มขัด-หัวเข็มขัด-เนคไท-ตราสัญลักษณ์
รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย นศ.อยู่แล้ว 

1. เส้ือเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผ้าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป       
เนื้อผ้าหนาพอควร ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม
โลหะ ๕ เม็ด ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย  

2. กระโปรงสีด า  ยาวคลุม เข่ า  แบบสุภาพ
เรียบร้อย ผ้าไม่มีลวดลาย ไม่มัน ไม่โปร่งบาง 

3. เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์วิทยาลัย 
4. เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย 

ประดับที่หน้าอกเส้ือด้านขวา 
5. ป้ายชื่อ-นามสกุล ประดับท่ีอกเสื้อด้านซ้าย

(จัดท าภายหลังเมื่อเข้าเรียนแล้ว) 
6. รองเท้าหนังสีด าหุม้ส้น ส้นสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว 

 

หมำยเหตุ  เข็มขัด-หัวเข็มขัด-กระดุม-ตราสัญลักษณ ์
-ตุ้งติ้ง รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย นศ.อยู่แล้ว 
 

 


