~1~
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
************************************
1. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอานวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี นักศึกษาหญิงจะต้องเข้าพักในวิทยาลัย
2. สิ่งที่นักศึกษาต้องนามาในวันรายงานตัว (พร้อมสาเนา)
 บัตรประจาตัวประชาชน (เพื่อแสดงตัว)
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 หลักฐานแสดงผลการศึกษา
 หลักฐานประกอบโควต้าการเข้าศึกษา (กรณีได้รับโควตาพิเศษ)
 เอกสารแจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้าสถานศึกษา (นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องย้ายทะเบียนบ้านสถานศึกษา
โดยระบุสถานที่ คือ 77 หมู่ 4 ตาบล ทับตีเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี)
หมายเหตุ : นักศึกษาใหม่ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. ) ซึ่งเป็นผู้
กู้ยืมรายใหม่ที่ไม่เคยกู้ยืมมาก่อน ให้ทาการลงทะเบียนและรับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ก่อนการทาการย้ายทะเบียนบ้านมาที่วิทยาลัย โดยทาการลงทะเบียนได้ที่
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html
3. รายการเครื่องใช้ส่วนตัว
 ชุดนักศึกษา มีจาหน่ายที่วิทยาลัยในวันรายงานตัว (จะเริ่มใส่ในวันที่ 6 ส.ค. 2561 สามารถซื้อจาก
แหล่งภายนอกที่ถูกต้องตามระเบียบได้)
 ชุดพละ หรือชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (สามารถใช้ในช่วงปฐมนิเทศได้)
 ชุดลาลองสุภาพ เช่นเสื้อยืดคอกลม กางเกงขายาวทรงสุภาพ
 ชุดขาวสาหรับปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน
 เสื้อสีเหลือง (ใส่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561)
 อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว
4. รายการอุปกรณ์เครื่องใช้และระเบียบในหอพัก
 นักศึกษาหญิงทุกคนต้องเข้าพักในหอพักที่วิทยาลัยจัดให้
 ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในหอพัก ยกเว้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร พัดลม
 นักศึกษาจะต้องอยู่ภายในวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 19.00 น. และห้ามออกนอกเขตหอพัก ตั้งแต่เวลา 21.00 น.
5. การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 321 อาคารเรียนรวม เพื่อรับทราบนโยบายและ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ
 นักศึกษาทุกคนจะต้องรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561 โดยแต่งกาย
ชุดวอร์ม หรือชุดสุภาพ ดังนั้นขอให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาให้พร้อมในวันรายงานตัว
หมายเหตุ : ในวันรายงานตัวให้นักศึกษาสวมเครื่องแบบนักศึกษาหรือชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
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รูปแบบการแต่งกายสาหรับนักศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี
การแต่งกายในวิทยาลัย

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

ชุดนักศึกษาหญิงทุกหลักสูตร
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผ้าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป เนื้อผ้าหนาพอสมควร ผ่าหน้าตลอดติดกระดุมโลหะ 5
เม็ด ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกระโปรง
กระโปรงทรงเอสีดา ยาวคลุมเข่า แบบสุภาพเรียบร้อย ผ้าไม่มีลวดลาย ไม่มัน ไม่โปร่งบาง
เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
ป้ายชื่อ นามสกุล ประดับที่อกเสื้อด้านซ้ายหรือตามที่วิทยาลัยกาหนด
เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยประดับอกเสื้อด้านขวา
รองเท้าหนังสีดาหุ้มส้น ส้นสูงไม่ต่ากว่า 1 นิ้ว และสูงไม่เกิน 2นิ้ว
ทรงผมนักศึกษาหญิง และการใส่เครื่องประดับ

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ทรงผมสั้นห้ามซอย
ผมยาวสวมเน็ท
ห้ามทาสีผม
ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวาน ต่างหู ของมีค่า (ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ)
ถ้าแขวนพระ ให้ใส่กับสร้อยสแตนเลส ความยาวของสายสร้อยต้องไม่สั้นจนรัดคอ

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

ชุดนักศึกษาชายทุกหลักสูตร
เสื้อเชิ้ตสีขาว/ แขนยาว ผ้าไม่มีลวดลาย ใส่ไว้ในกางเกง
กางเกงขายาวแบบสากลทรงแสล็ค สีดา ไม่รัดรูป (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ และผ้ากึ่งยีนส์)
เข็มขัดสีดา ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
เนคไทสีกรมท่า ติดเข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
ป้ายชื่อ – นามสกุล ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย
รองเท้าหนังสีดาหุ้มส้น ถุงเท้าสีดาไม่มีลาย

การแต่งกายชุดพละ
(ก) ให้นักศึกษาใส่ชุดพละ และกางเกงกีฬาที่ทางวิทยาลัยกาหนด
(ข) รองเท้าผ้าใบสีขาวสะอาด สุภาพ เรียบร้อย ไม่มีลวดลาย ใส่ถุงเท้าสีขาว
หากมีข้อสงสัยติดต่อ
- กลุ่มกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 454 050 ต่อ 1101
- อ.ธนิฏฐา โทร 087 250 2005 , 080 616 0660
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กาหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่
วันจันทร์ 16 ก.ค. 2561

เวลา

กิจกรรม

8.30-12.00 น

รายงานตัวนักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอานวยการ
13.00-16.00 น. ประชุมผู้ปกครอง พบคณาจารย์ และชี้แจงระเบียบวิทยาลัย
ณ ห้อง 321 อาคารเรียนรวม

วันอังคารที่17 05.30-21.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดเรียน
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
- ปฏิบัติธรรมที่วัด 3 วัน 2 คืน
ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ
- ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์การแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อนุญาตให้นักศึกษากลับบ้านได้ในวันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 2561

กลับเข้าวิทยาลัยก่อนเวลา 19.00 น.

วันอังคาร 31 ก.ค. –
วันศุกร์ที่ 3 ส.ค.2561

05.30-21.00 น.

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดเรียน
อนุญาตให้นักศึกษากลับบ้านได้ในวันที่ 3 ส.ค.2561 เวลา 16.30 น.

