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ค ำแนะน ำส ำร  ับน กศึกษำใรม่ ปัะจ ำปีกำัศึกษำ 2562 (ัอบเพิ่มเติม) 

วิทยำล ยกำัสำธำัณสุขสิัินธั จ งรว ดชลบุัี 
เลขที่ 29 หมู่ 4 ต าบลบ้านสวน อ าเออเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 

โทรศัพท ์0 3827 5663  โทรสาร 0 3827 4245 

***************** 

1. ว นัำยงำนต ว    
ว นอ งคำัที่ 30 กักฎำคม 2562  เวลำ 08.30 ณ กลุ่มงำนบัิกำักำัศึกษำ ตึกอ ำนวยกำัช ้น 1 

วิทยำล ยกำัสำธำัณสุขสิัินธั จ งรว ดชลบุัี  (นักศึกษาที่มีความประสงค์พักในหอพักวิทยาลัย กรุณาแจ้ง
ความจ านง ในวันที่มารายงานตัว และเตรียมของใช้ส่วนตัวมาให้พร้อมในวันรายงานตัว)   

2. เปิดภำคเัียนและเัิ่มเัียนภำคทฤษฎี    
ว นจ นทั์ที่ 5 สิงรำคม 2562   

3. รล กฐำนที่ใช้ในกำััำยงำนต ว      
1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ใช้รูปถ่ายชุดนักเรียนได ้เพ่ือท าระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่) 
2) หลักฐานการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา      
3) บัตรประจ าตัวประชาชน  พั้อมส ำเนำ      
4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี)   พั้อมส ำเนำ     
5) หลักฐานการศึกษาซึ่งแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร และระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา พั้อมส ำเนำ 

4. กำัปฐมนิเทศน กศึกษำใรม่และกำัเตัียมควำมพั้อม      
นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อม ในวันที่           

30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562  

5. เคัื่องใช้ปัะจ ำต ว (รายการเครื่องใช้ที่นักศึกษาต้องน ามาเอง)     

5.1 น กศึกษำรญิงทุกรล กสูตั      
1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป     3 - 5 ตัว 
2) กระโปรงทรง A ความยาวคลุมหัวเข่า (ห้ามใช้ผ้ายีนส์, ผ้ายืด หรือผ้าชีฟองมาตัด)  3 - 5   ตัว 
3) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า แบบเรียบ (ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว)   1  คู ่
4) รองเท้ากีฬาสีขาว  ไม่มีลวดลาย (ห้ามใส่สีอ่ืน) ,รองเท้าฟองน้ า อย่างละ 1  คู ่
5) ผ้าเช็ดตัว         
6) ผ้าห่มนอน         
7) ผ้าถุง          
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8) เสื้อคลุมอาบน้ า         
9) ผ้าปูที่นอน         
10)  หมอน          
11)  ปลอกหมอน         
12)  ชุดล าลอง (กางเกงวอร์ม+เสื้อยืด) 
13)  สบู่, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ไม้แขวนเสื้อ, ถังน้ า, สมุด-ปากกา, ดินสอ, กุญแจล็อคตู้   
14)  ที่นอนขนาด 3x6 ฟุต   

6. รอพ กน กศึกษำ      

วิทยาลัยได้จัดเตรียมหอพักส าหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน  แยกหอพักชาย -หญิง  โดยได้จัดเตรียม     

เตียงนอน  ตู้เก็บเสื้อผ้า  และโต๊ะเขียนหนังสือไว้ให้   

7. สิ่งของมีค่ำ      

- ห้ามนักศึกษาน าสิ่งของเครื่องประดับอันมีค่าไปใช้หรือเก็บไว้ในสถานศึกษา ถ้าหากเกิดการสูญหาย 
วิทยาลัย ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น      

- เครื่องใช้ไฟฟ้า  อนุญาตให้เฉพาะวิทยุขนาดเล็ก  โน๊ตบุ๊ค  และพัดลม  เท่านั้น   
- เงินติดตัวในระหว่างศึกษาไม่ควรเก็บไว้จ านวนมาก เนื่องจากเกิดการสูญหายเป็นประจ า  
- ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารในหอพัก   

8. ค ำแนะน ำเกี่ยวก บกำัั กษำพยำบำล ขณะศึกษำในวิทยำล ย      

นักศึกษาของวิทยาลัย หากเกิดการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล จะใช้บริการที่โรงพยาบาล
เมืองชลบุรีตามโครงการหลักประกันสุขอาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)  ขอให้นักศึกษาแจ้งความจ านงพร้อมน า
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล  น าส่งที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
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9. ค่ำใช้จ่ำย  นักศึกษาจะต้องเตรียมช าระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดังนี้ 

รมำยเรตุ  สบ.ทันต     หมายถึง  หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (4 ปี)   
    ทอก.        หมายถึง  หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคเอสัชกรรม (2 ปี)  

 ฉพ.          หมายถึง  หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง สาขาปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย์ (2 ปี) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำัศึกษำในล ำด บที่ 1-3  น กศึกษำได้โอนเข้ำบ ญชี "วิทยำล ยกำัสำธำัณสุขสิัินธั 

จ งรว ดชลบุัี" เัียบั้อยแล้วเพื่อยืนย นสิทธิ์กำัเข้ำศึกษำ และในส่วนค่ำธััมเนียมอ่ืนๆ ล ำด บที่ 4-11   

ใร้น ำเงินสดมำช ำัะในว นที่มำัำยงำนต ว (ัำยกำัค่ำใช้จ่ำยอำจมีกำัเปลี่ยนแปลง)  

 

สบ.ทันต ทภก. ฉพ.

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

1 ค่าหน่วยกิต เหมาจ่าย 9,000      6,700      6,700       

2 ค่าบ ารุงสถานศึกษา

   - ค่าบ ารุงห้องสมดุ 500        500         500         

   - ค่ากิจกรรมนักศึกษา 1,000      1,000      1,000       

   - ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและคอมพวิเตอร์ 1,000      1,000      1,000       

   - ค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 1,000      1,000      1,000       

3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

   - ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่(เฉพาะปีแรก) 1,000      1,000      1,000       

   - ค่าประกันของเสียหาย (เฉพาะปีแรก) 500        500         500         

   - ค่าประกันอุบัติเหตุ 200        200         200         

14,200    11,900    11,900     

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ

4 ค่าหอพกั (เฉพาะนักศึกษาที่อยู่หอพกัของวิทยาลัย) 2,500      2,500      2,500       

5 ค่าบ ารุงสโมสรนักศึกษา (ตลอดหลักสูตร) 600        300         300         

6 ค่าชุดกีฬา (ชุดวอร์ม และเส้ือกีฬา) 1,200      1,200      1,200       

7 ค่าเส้ือประจ าวิทยาลัย (สูท+เส้ือสี+เส้ือขาว) 1,800      1,800      1,800       

8 ค่าเคร่ืองหมายนักศึกษา 300        300         300         

9 ค่าซักรีด (1 ภาคการศึกษา) (เฉพาะนักศึกษาที่อยู่หอพกัของวิทยาลัย) 1,500      1,500      1,500       

10 ค่าบัตรนักศึกษา+สายคล้องคอ 100        100         100         

11 ค่าคู่มอืนักศึกษา 200        200         200         

8,200      7,900      7,900       

22,400    19,800    19,800     รวมค่าใช้จ่ายส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 ทั้งสิน้

ล าดับ รายการ
หลกัสตูร

รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษา

รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ
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10. กำัติดต่อก บวิทยำล ย ฯ      

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานตัวเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที ่ โทรศัพท ์0 3827 5663   

- สอบถามระเบียบการแต่งกาย, หอพัก, ทุนการศึกษา, กยศ. ได้ที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ต่อ 
113, 158  

- สอบถามการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  ได้ที ่ กลุ่มงานบริการการศึกษา ต่อ 161 
 
แผนที่แสดงท่ีต ้งวิทยำล ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผ งภำควิชำภำยในวิทยำล ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


