




ภาค ๑ 
ระเบียบว่าด้วยหน้าที่ของนกัศกึษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผูบ้ังคบับญัชา 

 

๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยหน้าที่ของนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา” 

๒. การเรียกช่ือให้ใช้ว่า “นักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา” หรือ “ผู้ช่วย” Commander ค าว่า 

“Commander”  

๓. นักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาหมายถึง นักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๔ และ ๓ ที่ได้รับ   

การคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชาให้ท าหน้าที่ ช่วยปกครองบังคับบัญชานักศึกษาพยาบาลต ารวจ นักเรียน   ๒. 

ผู้ช่วยพยาบาล และผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร 

๔. ความมุ่งหมายของการมีนักเรียนพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา 

๔.๑ ฝึกฝนให้นักเรียนพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่            

๔.๒ เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการควบคุมดูแล และตรวจตรานักศึกษาพยาบาลต ารวจให้ปฏิบัติ

ตามระเบียบวินัยของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

๔.๓ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาพยาบาลต ารวจรู้จักการวางตัวที่เหมาะสมต่อการเป็น 

ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา 

๔.๔ มีความส านึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย 

๔.๕ ปลูกฝังให้นักเรียนพยาบาลต ารวจมีการรักษาระเบียบ วินัย อย่างเคร่งครัด 

๔.๖ เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้น าการเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพพยาบาล 

๕. คุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา 

๕.๑ มีบุคลิกลักษณะของผู้น าที่ดี 

๕.๒ มีกิริยา วาจา มารยาท สุภาพเรียบร้อย 

๕.๓ มีลักษณะที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 

๕.๔ มีความซื่อสัตย์สุจริตและเคร่งครัดต่อหน้าที่ 

๕.๕ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาพยาบาลต ารวจทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๕.๖ มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

๕.๗ สามารถอยู่รวมเป็นหมู่คณะกับผู้อื่นได้ดี 

/๕.๘ มีวินัย... 
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๕.๘ มีวินัย รู้ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และควบคุมการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

๕.๙ มีความเสียสละและขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ 

๖. หน้าที่ของนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา 

๖.๑ ช่วยเหลือและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ในการปกครองบังคับบัญชา 

๖.๒ เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนักศึกษาพยาบาลต ารวจในช้ันของตนต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

๖.๓ ควบคุมดูแลนักศึกษาพยาบาลต ารวจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามค าสั่งของตนและ     

ผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด 

๖.๔ ตรวจและดูแลนักศึกษาพยาบาลต ารวจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบและค าสั่งต่าง ๆ 

ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

๖.๕ ศึกษาอุปนิสัยใจคอและความประพฤติตลอดจนความเป็นอยู่ของนักศึกษาพยาบาลต ารวจทีอ่ยู่ใน

บังคับบัญชา 

๖.๖ อบรมแนะน านักศึกษาพยาบาลต ารวจในบังคับบัญชาทุกวัน 

๖.๗ ต้องทราบยอดจ านวนการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาพยาบาลต ารวจที่ได้รับมอบหมายถ้ามี      

การขาดหายมีการรายงานทันที 

๖.๘ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่เวรยามของนักศึกษาพยาบาลต ารวจอย่างเคร่งครัด 

๖.๙ รายงานยอดนักศึกษาพยาบาลต ารวจต่อผู้บัง คับบัญชาทุกวันภายในเวลา ๒๐.๐๐ น.            

เป็นลายลักษณ์อักษร 

๖.๑๐ ควบคุมการใช้และรายงานการช ารุดเสียหายของไฟฟูา ประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ในหอพักต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

๖.๑๑ ตรวจเครื่องแบบนักศึกษาพยาบาลต ารวจก่อนออกนอกบริเวณวิทยาลัยพยาบาลต ารวจอย่าง

เคร่งครัด 

 

 

/๖.๑๒ ดูแลความเรียบร้อย... 
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๖.๑๒ ดูแลความเรียบร้อยและมารยาทในการรับประทานอาหารและรายงานปัญหาขัดข้องต่อ     

ผู้บังคับบัญชา 

๖.๑๓ หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา 

๗. อ านาจของนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา 

๗.๑ อ านาจการลงทัณฑ์ 

๗.๑.๑ สั่งกักบริเวณได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ เสาร์ – อาทิตย์ ต่อความผิด ๑ ครั้ง หรือท าให้ 

ฑัณทกรรมแทนการกักบริเวณก็ได้สั่งกักบริเวณหรือท าทัณฑกรรมในช้ันของตนไปแล้วให้รายงานผลให้

ผู้บังคับบัญชาทราบในวันรุ่งข้ึน (การลงทัณฑ์ในข้อนี้ให้รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน) 

๗.๑.๒ สั่งกักเวรยามได้ไม่เกินครั้งละ ๒ ผลัด 

๗.๑.๓ สั่งท าทัณฑกรรมได้ไม่เกินครั้งละ ๒ ช่ัวโมง 

๗.๑.๔ ในกรณีท าความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษไม่ถึงจะต้องกักบริเวณหรือตัดคะแนนความ 

ประพฤติแต่เพื่อจะให้หลาบจ า นักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงทัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังนี ้

  ๗.๑.๔.๑ สั่งให้ว่ิงครั้งละไม่เกิน ๒๐๐ เมตร 

๗.๑.๔.๒ ดูแลความสะอาดห้องเรียน (การสั่งลงทัณฑ์ในข้อนี้ให้ใช้เฉพาะนอก    

เวลาเรียน) 

๗.๑.๔.๓ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๗.๑.๕ ความผิดอื่นที่นักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา ได้พิจารณาเห็นว่าการ    

ลงทัณฑ์เกินอ านาจที่มีอยู่ให้รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

๗.๒ อ านาจทั่วไป 

๗.๒.๑ เมื่อพบเห็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจกระท าความผิดต้องว่ากล่าวตักเตือนหรือ                 

ลงทัณฑ์ถ้าเกินอ านาจให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

๗.๒.๒ อ านาจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

/๘. การลงโทษ... 
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๘. การลงโทษจะต้องไม่เกินอ านาจของตนและห้ามลงโทษเป็นส่วนรวม จะลงโทษเฉพาะผู้กระท าความผิดให้         

การท าสอบสวนและว่ากล่าวตักเตือนเป็นส่วนรวม ถ้าบ่อยครั้งให้รายงานผู้บังคับบัญชาสั่งการแก้ไข 

๙. สิทธิของนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา 

๙.๑ มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

ก าหนด 

๙.๒ มีสิทธิประดับเครื่องหมาย นักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา 

๙.๓ มีสิทธิได้รับการบันทึกประวัติในใบรับรองการศึกษา 

๙.๔ มีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา 

๙.๕ ตื่นก่อนและนอนหลังเวลาได้ 

๙.๖ ไม่ต้องตั้งกองรับการตรวจแต่ช่วยเหลือในการตรวจ 

๙.๗ ฝึกฝนตนเองในห้องของตนเองได้ 

๙.๘ ไม่ต้องเข้าเวรตรวจการณ์ 

๑๐. สิ่งที่นักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาต้องมี 

๑๐.๑ สมุดช่วยบันทึกความจ าเป็นต้องมี 

๑๐.๑.๑ ท าเนียบผู้บังคับบัญชา 

๑๐.๑.๒ รายช่ือนักศึกษาพยาบาลต ารวจภายในช้ันของตน 

๑๐.๑.๓ บันทึกเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่จ าเป็น 

๑๑. การแต่งตั้งนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาให้งานปกครองนักเรียนและคณะอนุกรรมการที่ 

ปรึกษา และกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาออกค าสั่งแต่งตั้ง 

๑๒. จ านวนนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของงานปกครองนั กเรียนและ   

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 

๑๓. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา 

 

 

/๑๓.๑ พ้นสภาพ... 
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๑๓.๑ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วย

ระเบียบและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลับพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา        

การฝึกและอบรม บทที่ ๓๒ ระเบียบและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลับพยาบาลต ารวจ 

โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

๑๓.๒ ตามที่ผู้บังคับบัญชาให้พ้นสภาพ 

 

ระเบียบปฏบิตัิประจ าวัน 

๑. เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจประจ าวันของนักศึกษาพยาบาลต ารวจและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทุกหลักสูตร

เป็นไปอย่างมรีะเบียบและเป็นแนวทางเดียวกันหมด จงึก าหนดระเบียบปฏิบัติประจ าวันให้ยึดถือและปฏิบัติ

โดยเคร่งครัด 

๒. การปฏิบัติในรอบหนึ่งวัน เริม่ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. 

เวลา ๐๕.๓๐ น.    - ตื่นนอน จัดเตียงนอนให้เข้าระเบียบเรียบร้อย 

เวลา ๐๖.๓๐ น.   - ตรวจจ านวน ฝึกกายบริหาร 

เวลา ๐๖.๔๕ - ๐๗.๓๐ น. - ท าความสะอาดส่วนตัว – ส่วนรวม 

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๗.๕๐ น. - รับประทานอาหารเช้า 

เวลา ๐๗.๕๐ - ๐๘.๐๐ น.  - เข้าแถวเคารพธงชาติ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ศึกษาในห้องเรียน 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - ศึกษาในห้องเรียน 

เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. - ตรวจจ านวน-รับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๕๐ น.  - ศึกษาฝึกฝนตนเอง-กิจกรรมชมรมต่าง ๆ  

เวลา ๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐ น. - ตรวจจ านวน-เคารพธงชาติ 

 

/เวลา... 
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เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  - ท าความสะอาดส่วนตัว-ส่วนรวม 

เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๔๕ น.  - ศึกษาฝึกฝนตนเอง-กิจกรรมชมรมต่าง ๆ 

เวลา ๒๐.๔๕ - ๒๒.๐๐ น. - ตรวจจ านวน-สวดมนต์ 

เวลา ๒๒.๐๐ น.   - ปิดไฟนอน 

๓. ในกรณีจ าเป็นซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบประจ าวันนี้ได้ให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจ                 

ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับโดยด่วน 

 

ระเบียบว่าด้วยการเข้าออกนอกบรเิวณหอพัก 

๑. นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมที่อยู่ประจ าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เมื่อประสงค์จะออกนอกบริเวณ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ฝุายปกครอง และน าใบอนุญาตที่อาจารย์ฝุายพัฒนา ๒ 

ออกให้ติดตัวไปตลอดเวลา จนกว่าจะกลับเข้าหอพัก 

๒. เวลาการออกและกลับเข้าหอพัก มีดังนี ้

วันราชการ ออกได้ต้ังแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. กลับเข้าหอพัก ๑๘.๐๐ น. 

เวรเช้าออกเวลา      ๑๖.๓๐ น. กลับเข้าหอพัก     ๑๘.๐๐ น. 

เวรบ่ายออกเวลา ๐๘.๐๐ น. กลับเข้าหอพัก     ๑๔.๐๐ น. 

เวรดึกออกเวลา  ๑๒.๐๐ น. กลับเข้าหอพัก     ๑๘.๐๐ น. 

๓. นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับไปค้างที่บ้านในวันหยุดผู้ปกครองต้องมาเซ็นช่ือรับกลับบ้านที่วิทยาลัยพยาบาล

ต ารวจ 

๔. นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัด มีความประสงค์จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด ให้ผู้ปกครองมีหนังสือ   

ขออนุญาตแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน 

๕. กรณีได้ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ให้แต่งเครื่องแบบตามวิทยาลัยฯ ก าหนด 

๖. กรณีได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ แล้วหากจ าเป็นต้องเข้ามาติดต่อในวิทยาลัยฯ จะต้อง     

แต่งเครื่องแบบ ตามที่วิทยาลัยฯก าหนด 

/๗. กรณี... 



- ๗ - 

 

๗. กรณีที่ทางวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมให้นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมร่วมกิจกรรมฯ ต้องปฏิบัติภารกิจ        

ให้เสร็จก่อนจึงจะออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ได้ 

 

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบตัิภายในหอพกั 

๑. ผู้เข้ารับการอบรมที่อยู่ประจ าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ด้วยกลับเข้าหอพักภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. 

๒. ห้ามน าบุคคลภายนอกข้ึนไปบนหอพัก และพักอาศัยอยู่บนหอพักโดยเด็ดขาด 

๓. ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมาทุกชนิดในหอพักโดยเด็ดขาด 

๔. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 

๕. ห้ามประกอบอาหารในห้องนอน 

๖. ห้ามนอนเตียงเดียวกับบุคคลอื่น 

๗. ในเวลาราชการ ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ห้ามข้ึนไปบนห้องนอน เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากอาจารย์ปกครอง (ฝุายพัฒนา ๒) 

๘. ห้ามน าของมีค่ามาใช้หรือเก็บไว้ในหอพัก (หากเกิดสูญหายทางวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบ) 

๙. เครื่องใช้ส่วนตัวซึ่งจะน ามาใช้ในหอพัก ต้องน ามาเท่าที่วิทยาลัยฯ ก าหนดให้ 

๑๐. ห้าม ตากผ้า รองเท้า หรือ พาดผ้าบนราวเตียงนอน ตู้ โต๊ะ หน้าต่างระเบียง และหน้าต่างโดยเด็จขาด      

ให้ตากในที่ซึ่งจัดไว้ให้เท่านั้น 

๑๑. ห้ามแช่ผ้าหรือของใช้ทุกชนิดทิ้งไว้ในห้องน้ า , ห้องนอน หรือที่อื่น ๆ บริเวณหอพัก 

๑๒. ห้ามซักรีดเสื้อผ้าในหอพัก เว้นแต่ ชุดช้ันใน 

๑๓. ตูเ้สื้อผ้า จัดให้เป็นระเบียบห้ามวางวัสดุต่าง ๆ บนหลังตู้ 

๑๔. การจัดเรียงตู้ จะต้องอยู่ในระดับเดียวกัน เมื่อทางวิทยาลัยฯ ด าเนินการให้แล้วห้ามเคลื่อนย้าย 

๑๕. ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ต้องดูแลรักษาให้สะอาดและเป็นระเบียบตลอดเวลา 

๑๖. ห้ามใช้สก็อตเทป หรือตอกตะปูแขวนรูปภาพต่างๆ ตามผนังตึก ตู้ เตียง ฯลฯ ถ้าผู้ใดท าให้ฝาผนังเสียหาย

หรือช ารุด จะถูกหักเงินค่าประกัน ตามจ านวนเงินที่ทางวิทยาลัยฯ ต้องจ่ายไป 

 

/๑๗. ต้องรักษา... 



- ๘ - 

 

๑๗. ต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยของห้องนอน ห้องอ่านหนังสือ ห้องครัว ห้องน้ า และบริเวณใกล้เคียงให้

สะอาดอยู่เสมอ โดยการจัดเวรดูแล และท าความสะอาดทุกวัน 

๑๘. การไปอาบน้ า หรือพักผ่อนบริเวณรอบ ๆ หอพักให้แต่งกายให้สุภาพ ถ้าลงมาช้ัน ๑ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น

เหนือเข่า ต้องแต่งเครื่องแบบตามปกติ หรือชุดสุภาพ 

๑๙. เมื่อเข้าห้องน้ าให้เก็บสิ่งของสัมภาระทุกอย่างเข้าที่ให้เรียบร้อยไม่วางทิ้งไว้บนอ่างล้างหน้าหรือพื้นห้องน้ า 

๒๐. ห้ามเก็บขยะไว้ในห้องนอน ให้น าไปทิ้งถังขยะที่จัดไว้ให้เท่านั้น 

๒๑. รองเท้ามีได้เฉพาะที่ทางวิทยาลัยฯ ก าหนดและวางให้เป็นระเบียบในที่ซึ่งจัดให้ ต้องสะอาดตลอดเวลา 

๒๒. ผ้าเช็ดเท้าพับไว้ให้เรียบร้อยตลอดเวลา 

๒๓. ห้ามส่งเสียงดังภายในหอพัก 

๒๔. ในเวลากลางคืน ห้ามเปิดโทรทัศน์ วิทยุ ดังเกินขอบเขตเป็นที่น่าร าคาญผู้อื่น 

๒๕. ให้ปิดไฟไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. 

๒๖. ก่อนออกจากห้องทุกครั้งให้ส ารวจความเรียบร้อยในห้อง เช่น ปิดไฟ พัดลม ให้เรียบร้อย ห้ามเสียบปลั๊ก

ติดกับฝาผนังไว้ 

๒๗. การใช้ลิฟท์ครั้งละไม่เกิน ๘ คน การข้ึนลง ๑ - ๒ ช้ัน ให้ข้ึนลงบันได 

๒๘. บรรดาสิ่งของหลวงที่ทางวิทยาลัยฯ จ่ายให้ระหว่างศึกษาอบรม ทุกคนจะต้องใช้และเก็บรักษาไว้ให้       

คงสภาพเดิม หากช ารุดเสียหายต้องชดใช้เงินตามราคาที่เป็นจริงในปัจจุบัน 

๒๙. ใช้ห้องน้ าแล้วต้องปิดไฟทุกครั้ง 

 

ระเบียบว่าด้วยการเยีย่มญาตแิละผูเ้ข้ารับการศกึษาอบรมทกุหลกัสูตร 

๑. ผู้มาเยี่ยมจะต้องมาติดต่อ ที่ห้องงานฝุายพัฒนา ๒ และจะต้องลงช่ือในสมุดเยี่ยมทุกครั้ง 

๒. เวลาเยี่ยม ในเวลาราชการ  เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 

ในวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  

๓. นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมจะต้องต้อนรับผู้มาเยี่ยมภายในบริเวณที่จัดให้บริเวณวิทยาลัยฯเท่านั้น 

 

/๔. นักศึกษา... 



- ๙ - 

 

๔. นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมจะต้องแจ้งผู้มาเยี่ยมให้มีมารยาทเรียบร้อยทั้งกิริยาการสนทนาตลอดจนการ

แต่งกายต้องสุภาพ 

 

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบตัิเม่ือเจ็บป่วย 

๑. ถ้าเจ็บปุวยปัจจุบันทันด่วนไม่สามารถรายงานเองได้ให้หัวหน้าช้ันเป็นผู้รายงานและแจ้งอาจารย์ปกครอง

ทราบโดยเร็ว ผู้ที่ปุวยในห้องเรียนให้ขออนุญาตอาจารย์ที่บรรยายหรืออาจารย์ประจ าช้ันเพื่อเข้าพักใน        

ห้องสุขภาพจากนั้น 

๒. นักศึกษารายงานให้อาจารย์ปกครองทราบและลงบันทึกในสมุดสุขภาพทุกครั้งเมื่อเข้านอนพักใน          

ห้องสุขภาพ 

๓. เมื่อผู้ใดเจ็บปุวยให้นอนห้องสุขภาพห้ามนอนในห้องนอนหรือนอนรวมกับเพื่อนเพื่อปูองกันการติดต่อของโรค 

๔. เมื่อเจ็บปุวยไม่สามารถข้ึนปฏิบัติงานบนตึกผู้ปุวยหรือไม่เข้าในช้ันเรียนให้เขียนใบลาตามแบบฟอร์ม         

ที่ก าหนด 

๔.๑ ในกรณีไม่เข้าช้ันเรียนให้เขียนใบลา ๓ ฉบับ เสนออาจารย์ประจ าช้ัน ๑ ฉบับ และอาจารย์

ปกครอง ๑ ฉบับและอาจารย์ (สบ ๔) กลุ่มวิชาการที่เรียน ๑ ฉบับ 

๔.๒ ในกรณีข้ึนปฏิบัติงานบนตึกผู้ปุวยให้เขียนใบลา ๓ ฉบับ เสนออาจารย์ประจ าช้ัน ๑ ฉบับ และ

อาจารย์ประจ าตึกที่ข้ึนปฏิบัติงาน ๑ ฉบับ และอาจารย์ปกครอง ๑ ฉบับ 

๕. การลาปุวยขณะปฏิบัติงานบนตึกผู้ปุวย ให้ขออนุญาตหัวหน้าพยาบาลประจ าตึก หรืออาจารย์ประจ าตึก

และรายงานให้อาจารย์ปกครองทราบ เพื่อรับใบส่งตัวและตรวจรักษาต่อไป 

๖. การเจ็บปุวยห้ามพักบนตึกผู้ปุวย นอกจากแพทย์สั่งให้รับตัวไว้รักษาและ ผู้บัง คับการวิทยาลัยฯ             

จะท าใบส่งตัวให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต ารวจต่อไป 

๗. ถ้าปุวยขณะอยู่นอกวิทยาลัยฯ หรือมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ไม่สามารถกลับเข้าวิทยาลัยฯ ตามเวลาได้ให้ติดต่อ

แจ้งอาจารย์ปกครองโดยด่วน และให้ผู้ปกครองมาช้ีแจงด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับเหตุสุดวิสัยจะต้อง

พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

 

/๘. ผู้ที่ไมส่ามารถ... 



- ๑๐ - 

 

๘. ผู้ที่ไม่สามารถข้ึนปฏิบัติงานบนตึกผู้ปุวยเวร บ่าย-ดึก ให้รายงานนักศึกษาผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา ช้ันปีนั้น ๆ 

เพื่อรายงานให้อาจารย์ปกครองทราบก่อนข้ึนปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง ถ้าเวรเช้าให้รายงานอาจารย์ 

ปกครอง ก่อนเวลาปฏิบัติ อย่างน้อย ๑ ช่ัวโมงเช่นกัน 

๙. การไปตรวจที่โรงพยาบาลต ารวจ ทุกครั้งต้องน าสมุดสขุภาพและใบสง่ตัวจากวิทยาลยัฯ ไปติดต่อที่ห้องบัตร

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. เพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาและลงประวัติการเจ็บปุวย เมื่อเสร็จแล้วให้น าสมุดสุขภาพ

เก็บไว้ที่อาจารย์ปกครอง 

๑๐. ห้ามขอร้องแพทย์ให้เซ็นใบสั่งยาให้ตนเอง หรือญาติ โดยไม่มีสมุดสุขภาพไปขอรับการตรวจรักษา 

 

ระเบียบว่าด้วยการ รบั - ส่งธนาณัต ิ

๑. ธนาณัติให้สั่งจ่ายไปรษณีย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น 

๒. ผู้มีจดหมายลงทะเบียน พัสดุ ธนาณัติ ให้เซ็นรับสิ่งของดังกล่าวในสมุดที่ก าหนดไว้ทุกครั้งในเวลา ๑๒.๐๐ -

๑๓.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

๓. จดหมายที่ส่งถึงนักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม ทุกฉบับ หากอาจารย์ปกครองมีข้อสงสัยที่อาจท าให้เกิด

ความเสียหาย อาจารย์ปกครองมีสิทธิเปิดออกอ่านเพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

๔. อาจารย์ปกครองจะรับธนาณัติให้เฉพาะ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี                                                                                                     

 

ระเบียบว่าด้วยการใช้โทรศพัท์ 

๑. ห้ามใช้โทรศัพท์ประจ าหน่วยงานโดยเด็ดขาด 

๒. ห้ามใช้โทรศัพท์สาธารณะในเวลาราชการ ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

๒. ให้ใช้โทรศัพท์สาธารณะนอกเวลาราชการ ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. 

๓. การใช้โทรศัพท์นอกเวลาราชการให้แต่งชุดนักศึกษาหรือชุดวอร์มเท่านั้น 

๔. ใช้โทรศัพท์ครั้งละไม่เกิน ๕ นาที 

 

/๕. ห้ามออกไป... 



- ๑๑ - 

๕. ห้ามออกไปโทรศัพท์นอกบริเวณวิทยาลัยฯ หลัง ๑๘.๐๐ น. โดยเด็ดขาด 

๖. ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะเรียน  

๗ ห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างทางเดินภายในวิทยาลัยฯ  

๘. ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะอยู่ภายนอกวิทยาลัย หากมีเหตุจ าเป็นต้องใช้โทรศัพทใ์ห้หยุดเดินแล้วจงึรบัโทรศัพท์ได้ 

โดยขณะคุยโทรศัพท์ให้ใช้ภาษาที่สุภาพ อยู่ในกิริยาส ารวม ไม่เอะอะโวยวายเสียงดัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ภาค ๒... 



ภาค ๒ 

ความประพฤติและระเบียบวินัย 

 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ด้วยประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

ข้อ ๑ นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ วิทยาลัยพยาบาล

ต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ข้อ ๒ นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ฝุาฝืนไม่ประพฤติตามระเบียบแบบแผนของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะได้รับการพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบวิทยาลัยพยาบาล

ต ารวจ ภาค ๔ การตัดคะแนนความประพฤติ 

ข้อ ๓ ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจทุกคนมีคะแนนความประพฤติ  คนละ       

๑๐๐ คะแนน ถ้านักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติเหลือ 

ไม่ถึง ๘๐ คะแนน ในปีการศึกษาใด ๆ ให้ถือว่าตกคะแนนความประพฤติแต่ต้องเข้ารับการศึกษาตามปกติและ

เข้าท าการสอบ ในปีการศึกษาน้ันเพื่อเป็นการพยุงฐานะ โดยถือว่าการสอบได้เป็นการสอบตกซ้ าช้ัน หากสอบ

ตกให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจ 

นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติมากกว่า ๑๒๐ คะแนน ในระหว่างที่เป็น

นักศึกษาพยาบาลต ารวจ นักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้นั้นต้องถูกถอนทะเบียน 

การตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาพยาบาลต ารวจให้ตัดได้ตลอดปีการศึกษาโดยไม่ค านึงว่า

จะเป็นวันหยุดการศึกษาหรือไม่ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจประพฤติตามระเบียบแบบแผนของวิทยาลัย

พยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยเคร่งครัดตลอดเวลา 

ข้อ ๔ การสั่งลงโทษนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ผู้ละเมิดหรือบกพรอ่งต่อระเบียบวินัยใหผู้้สั่งลงโทษหรือ

ผู้พบการกระท าผิดเป็นผู้กล่าวโทษ และใช้รายงานกล่าวโทษตามแบบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยให้

ด าเนินการตามระเบียบการต ารวจไม่เกีย่วกับคดี ลักษณะที่ ๑ ความประพฤติและระเบียบวินัยโดยอนุโลม เมื่อ

สั่งตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษแล้วให้ผู้กล่าวโทษบันทึกการกระท าผิดหรือโทษที่ได้รับแล้ว           

ส่งหลักฐานทั้งหมดไปยังงานที่รับผิดชอบเพื่อเสนอผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจด าเนินการต่อไป 

 

 

/ข้อ ๕ ในกรณี... 



- ๑๓ - 

 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์ และหัวหน้าตึกสั่ง ตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา

พยาบาลต ารวจ ผู้ประพฤติตนไม่เรียบร้อยหรือบกพร่องตามข้อ ๒ ให้ผู้นั้นแจ้งการตัดคะแนนเป็นลายลักษณ์

อักษร ให้งานที่รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ ๖ การด าเนินการตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตาม ภาค ๔ ของระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจเสนอบัญชีแสดงความประพฤติ

ของนักศึกษาพยาบาลต ารวจที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามข้อ ๓ ถึง โรงพยาบาลต ารวจ ก่อนก าหนด    

วันสอบภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หลังจากนั้นถ้ามีนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ใดถูกตัดคะแนน

ความประพฤติจนถึงตกคะแนนความประพฤติในการศึกษาน้ันอีกให้รายงานเพิ่มเติมถึงโรงพยาบาลต ารวจ 

ข้อ ๘ นักศึกษาพยาบาลต ารวจที่ส าเร็จการศึกษาแล้วให้น าสิ่งของเครื่องใช้ที่ทางราชการจ่ายให้ส่งคืน

ตามระเบียบและต้องช าระหนี้สินที่มีอยู่กับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่

ส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๙ บรรดาสิ่งของที่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจจ่ายให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจ จะต้องใช้และเก็บ

รักษาไว้ด้วยความระมัดระวัง หากช ารุดหรือสูญหายต้องชดใช้เงินตามราคาที่เป็นจริงในปัจจุบัน  

นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ที่ฝุาฝืนไม่ประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของวิทยาลัยพยาบาล

ต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ นอกจากจะได้รับทัณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว อาจจะถูก

พิจารณา ส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ภาค ๓... 



ภาค ๓ 

การปกครองบงัคบับัญชา 

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา อ านวยการ

สอนและฝึกอบรมนักศึกษาพยาบาลต ารวจ โดยมีฝุายพัฒนา ๒ และวิทยาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ

เป็นผู้ช่วยเหลือในการปกครองบังคับบัญชา 

ข้อ ๒ ให้มีประธานนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ๑ คน และรองประธานนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ๒ คน 

มีหน้าที่ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยและระเบียบวินัยของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ 

ข้อ ๓ ช้ันเรียนแต่ละช้ันมีหัวหน้าช้ันและรองหัวหน้าช้ันดูแลบังคับบัญชานักศึกษาพยาบาลต ารวจให้

อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่ก าหนดไว้ 

หัวหน้าช้ันปีใด ให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจปีนั้น ๆ เป็นผู้เลือกตั้ง แล้วให้หัวหน้าช้ันเป็นผู้เลือกรอง

หัวหน้า 

ข้อ ๔ นักศึกษาพยาบาลต ารวจ จะต้องอยู่ประจ ากินนอน ในวิทยาลัยพยาบาล เว้นแต่ผู้บังคับการ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม ส่วนการออกนอกบริเวณวิทยาลัย 

พยาบาลต ารวจ ให้เป็นไปตามระเบียบภายในที่ทางวิทยาลัยพยาบาลต ารวจก าหนดไว้ 

ข้อ ๕ นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ต้องอยู่ในบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา และวิทยาจารย์ของวิทยาลยั

พยาบาลต ารวจ ในกรณีที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนตึกผู้ปุวยให้อยู่ในบังคับบัญชาของวิทยาจารย์พยาบาล หัวหน้า

ตึกและหัวหน้าเวร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ภาค ๔... 



ภาค ๔ 
การตดัคะแนนความประพฤต ิ

คู่มือและแนวทางการพิจารณาทณัฑ์ทางวินัยนักศกึษาพยาบาล 
 

ล าดับ ลักษณะความผิด 
ระดับทัณฑ์ 

ไม่เกิน 
เหตุลดหย่อน 

อ านาจการ 
ลงทัณฑ์ ตั้งแต่ระดับ 

กรรมการไตส่วน หมายเหต ุ

๑. บกพรอ่งหน้าที่ในความผิดเล็กนอ้ย ตัด ๑ คะแนน กรณีเป็นความผิดครัง้  ผบ.หมู่ ฝุายพัฒนา ๒ -  
   แรกหรือมเีหตุอันควร รอง สว. หรือ อาจารย ์   
   ปราณีให ้“บันทึก (สบ ๑)   
   รายงานไว้เป็นหลกัฐาน”    
       

๒. แสดงกริิยาไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูก ตัด ๒ คะแนน " " -  
 กาลเทศะ      
       

๓. ไม่รักษาความสะอาดในหอพัก ตัด ๒ คะแนน " " -  
       

๔. ไม่รักษาความสะอาดของร่างกายและ ตัด ๒ คะแนน " " -  
 ที่พัก เครื่องใช้      

๕. ก่อความร าคาญใหผู้้อื่น ตัด ๒ คะแนน " " -  
       

๖. ไม่ตักเตือนเพื่อนผูก้ระท าผิด ตัด ๒ คะแนน " " -  
       

๗. ผิดระเบียบในหอพักทั่วไป ตัด ๒ คะแนน " " -  
       

 



- ๑๖ - 
 

ล าดับ ลักษณะความผดิ 
ระดบัทณัฑ ์

ไม่เกิน 
เหตุลดหยอ่น 

อ านาจการ 
ลงทัณฑ์ ตั้งแต่ระดับ 

กรรมการไต่สวน หมายเหต ุ

๘. ละเมิดฝุาฝืนข้อห้ามหรือระเบียบของ ตัด ๒ คะแนน กรณีเป็นความผิดครัง้  ผบ.หมู่ ฝุายพัฒนา ๒ -  
 วิทยาลัยฯ ในเรื่องไม่ร้ายแรง  แรกหรือมเีหตุอันควร รอง สว. หรือ อาจารย ์   
   ปราณีให ้“บันทึก (สบ ๑)   
   รายงานไว้เป็นหลกัฐาน”    
       

๙. แต่งกายไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตาม ตัด ๓ คะแนน " สารวัตร หรือ อาจารย ์ -  
 ระเบียบของวิทยาลัยฯ   (สบ ๒) รองผู้ก ากบัการ   
    อาจารย์ (สบ ๓)   
       

๑๐. แต่งกายนอกเครื่องแบบจากที่ก าหนด ตัด ๕ คะแนน กรณีเป็นความผิดครัง้  " -  
 ไว้  แรกหรือมเีหตุอันควร    
   ปราณีให ้“บันทึก    

   รายงานไว้เป็นหลกัฐาน”    
       

๑๑. น าของมีค่า ของต้องห้าม เข้ามาใน ตัด ๕ คะแนน " " -  
 บริเวณวิทยาลัยฯ หรือสิ่งของผิด      

 ระเบียบอยู่ในครอบครอง      
       

๑๒. ออกนอกบรเิวณวิทยาลัยฯ โดยไม่ได้ ตัด ๕ คะแนน " " -  
 รับอนญุาต      
       



- ๑๗ - 
 

ล าดับ ลักษณะความผดิ 
ระดบัทณัฑ ์

ไม่เกิน 
เหตุลดหยอ่น 

อ านาจการ 
ลงทัณฑ์ ตั้งแต่ระดับ 

กรรมการไต่สวน หมายเหต ุ

๑๓. ขาดการสวดมนต์ไหว้พระประจ าวัน ตัด ๖ คะแนน กรณีเป็นความผิดครัง้  ผู้ก ากบัการ หรือ อาจารย ์ มีคณะกรรมการ  
 หรือกระท าผิดระเบียบในเวลา  แรกหรือมเีหตุอันควร (สบ ๔) ไต่สวนก่อนลงทัณฑ ์  
 สวดมนต์ไหว้พระ  ปราณีให ้“บันทึก    
   รายงานไว้เป็นหลกัฐาน”    
       

๑๔. แสดงกริิยาวาจาไม่สมควรต่ออาจารย ์ ตัด ๖ คะแนน " " "  
 ผู้ฝึกสอน ผู้บังคับบญัชา      
       

๑๕. ไม่รักษาระเบียบประเพณีและ ตัด ๖ คะแนน " " "  
 วัฒนธรรมอันดี      
       

๑๖. ไม่ท าความเคารพต่ออาจารย์และ ตัด ๖ คะแนน " " "  
 ผู้บังคับบญัชา      
       

๑๗. ไม่รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ตัด ๖ คะแนน " " "  
       

๑๘. ปกปิดหรือช่วยเหลอืผู้อื่นในทางทีผ่ิด ตัด ๗ คะแนน " " "  
       

๑๙. ไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของอาจารยห์รือผู ้ ตัด ๑๐ คะแนน " " "  
 บังคับบัญชา      
       



- ๑๘ - 
 

ล าดับ ลักษณะความผดิ 
ระดบัทณัฑ ์

ไม่เกิน 
เหตุลดหยอ่น 

อ านาจการ 
ลงทัณฑ์ ตั้งแต่ระดับ 

กรรมการไต่สวน หมายเหต ุ

๒๐. ละเมิด ฝุาฝืน ระเบียบ ข้อบงัคับอย่าง ตัด ๑๐ คะแนน กรณีเป็นความผิดครัง้  ผู้ก ากบัการ หรือ อาจารย ์ มีคณะกรรมการ  
 ร้ายแรงโดยเจตนา  แรกหรือมเีหตุอันควร (สบ ๔) ไต่สวนก่อนลงทัณฑ ์  
   ปราณีให ้“บันทึก    
   รายงานไว้เป็นหลกัฐาน”    
       

๒๑. วิวาทหรือก่อเหตุให้เกิดการทะเลาะ ตัด ๑๐ คะแนน " " "  
 วิวาท      
       

๒๒. เข้าไปในสถานที่อันไมเ่หมาะสมแก ่ ตัด ๑๐ คะแนน "  " "  
 ภาวะของนักเรียนหรือนกัศึกษา      
       

๒๓. หลบหลีกการประชุมของผู้บงัคับ ตัด ๑๐ คะแนน " " "  
 บัญชา      
       

๒๔. ค้างคืนนอกบรเิวณวิทยาลัยฯ โดยไม ่ ตัด ๑๐ คะแนน "  " "  
 ได้รับอนุญาต      

       
๒๕. กระท าให้เสื่อมเสียเกียรติของตนและ ตัด ๑๑ คะแนน - ผู้ก ากบัการ และ "  

 หมู่คณะ   รองผู้บงัคับการวิทยาลัยฯ   
       

 



- ๑๙ - 
 

ล าดับ ลักษณะความผดิ 
ระดบัทณัฑ ์

ไม่เกิน 
เหตุลดหยอ่น 

อ านาจการ 
ลงทัณฑ์ ตั้งแต่ระดับ 

กรรมการไต่สวน หมายเหต ุ

๒๖. บกพรอ่งต่อหน้าที่ซึง่ก่อให้เกิดความ ตัด ๑๕ คะแนน - ผู้ก ากบัการ และ มีคณะกรรมการ  
 เสียหายแก่วิทยาลัยฯ   รองผู้บงัคับการวิทยาลัยฯ ไต่สวนก่อนลงทัณฑ ์  
       

๒๗. ท าลายหรือลักขโมยของหลวงหรือ ตัด ๑๕ คะแนน - " "  
 สาธารณสมบัต ิ      
       

๒๘. เสพเครื่องดอง ของเมา และสิ่งเสพติด ตัด ๑๕ คะแนน - " "  
 ในหอพักวิทยาลัยฯ      
       

๒๙. แกล้งผู้อื่นจนท าใหเ้กิดความเสียหาย ตัด ๑๕ คะแนน - " "  
 ร้ายแรง      
       

๓๐. ปุวยเป็นกามโรค ตัด ๑๕ คะแนน - " "  
       

๓๑. รายงานเท็จต่อผู้บงัคับบัญชาหรือ ตัด ๑๕ คะแนน - " "  
 ปลอมลายเซ็น      

       
๓๒. กระท าการอันใดอันเป็นการใหร้้าย ตัด ๑๕ คะแนน - " "  

 ผู้บังคับบญัชา อาจารย์ หรือ      
 ข้าราชการต ารวจ      
       



- ๒๐ - 
 

ล าดับ ลักษณะความผดิ 
ระดบัทณัฑ ์

ไม่เกิน 
เหตุลดหยอ่น 

อ านาจการ 
ลงทัณฑ์ ตั้งแต่ระดับ 

กรรมการไต่สวน หมายเหต ุ

๓๓. หมิ่นประมาทหรือขู่เข็ญ ผู้บงัคับบญัชา ตัด ๒๐ คะแนน - ผู้บังคับการ และ  มีคณะกรรมการ  
 อาจารย์ หรือข้าราชการต ารวจ   รองผู้บงัคับการวิทยาลัยฯ ไต่สวนก่อนลงทัณฑ ์  
       

 
หมายเหต ุ ๑. หากตัดคะแนนต้ังแต่ ๑ คะแนนข้ึนไป ขอให้ผู้ที่มีอ านาจในการตัดคะแนนแจ้งให้ ฝุายพัฒนา ๒ วพ.รพ.ตร. ทราบ เพือ่ ฝุายพัฒนา ๒ วพ.รพ.ตร.   

    จักได้รายงานใหผู้้บงัคับบญัชาทราบตามล าดับ 
๒. หากตัดคะแนนต้ังแต่ ๕ คะแนนข้ึนไป จะต้องมีคณะกรรมการในการพิจารณาตัดคะแนนประกอบด้วย ดังนี้ 
    ๒.๑ ผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 
    ๒.๒ รองผูบ้ังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ (วช.) 
    ๒.๓ รองผูบ้ังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ (บร.) 
    ๒.๔ ผู้ก ากับการ ฝุายพฒันา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ  
    ๒.๕ สารวัตร ฝุายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ (ปค.) 
 

 
 
 
 
 
 

/ภาค ๕... 



ภาค ๕ 

เครื่องแบบนกัศึกษาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 

หมวด ๑ 
เครื่องแบบนกัศึกษาพยาบาลชาย 

ข้อ ๑ เครื่องแบบนักศึกษาพยาบาลต ารวจชาย มี ๔ ชนิด 

(๑) เครื่องแบบปกติขาว 

(๒) เครื่องแบบปกติเสื้อเช้ิต คอพับสีกากี 

(๓) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

(๔) เครื่องแบบล าลอง 

(๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย 

(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 

(ข) เสื้อนอกคอปิดสีขาว 

(ค) กางเกงขายาวสีขาว 

(ง) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด าชนิดยืดข้าง 

(จ) ถุงเท้าสีด าไม่มีลวดลาย 

(๒) เครื่องแบบปกติเสื้อเช้ิต คอพับสีกากี ประกอบด้วย 

(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี  

(ข) เสื้อเช้ิตคอพับสีกากีแขนยาว 

(ค) กางเกงขายาวสีกากี 

(ง) เข็มขัดหนังสีด า 

(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า หรือรองเท้าหุ้มข้อ หนังสีด า หรือรองเท้า หุ้มข้อหนังสีด าชนิดยืดข้าง 

(๓) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วย 

(ก) เสื้อฮาวายคอแบะแขนสั้นสีขาวหรือสีฟูาแกมขาว มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ตะเข็บกลาง

ด้านล่างผ่าบ้าน ข้ึนมายาวประมาณ ๘ นิ้ว ด้านหน้ามีตะเข็บเย็บข้างละ ๑ ตะเข็บ มีกระเป๋าเย็บเป็นตะเข็บ   

รูปตัวที ๓ กระเป๋า ที่หน้าอกซ้ายและด้านล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เสื้อผ่าหน้าตลอดติดกระดุมปั๊มหอ่ด้วยผ้าชนดิ                          

 

/เดียวกัน... 



- ๒๒ - 

 

เดียวกัน ๕ เม็ด ชายเสื้อตรง ปล่อยเอว ติดปูายช่ือ – ช่ือสกุล เหนือกระเป๋าหน้าอกด้านซ้ายและเข็มช้ันปีเหนือ

ปูายช่ือ ติดตราสัญลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่หน้าอกขวา 

(ข) กางเกงขายาวสีกากี 

(ค) เข็มขัดหนังสีด า 

(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด าชนิดยืดข้าง 

(จ) ถุงเท้าสีด าไม่มีลวดลาย 

(๔) เครื่องแบบล าลองประกอบด้วย                                                                                    

(ก) เสื้อเช้ิตคอพบัสีขาวแขนสั้น   มีกระเป๋าทีห่น้าอกด้านซ้าย ๑ ใบ ติดตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

พยาบาลต ารวจทีห่น้าอกขวา และผกูผ้าผูกคอไว้ในกางเกง                                                     

(ข) กางเกงขายาวสีกากี                                                                                             

(ค) เข็มขัดหนังสีด า                                                                                                   

(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า หรือรองเท้าหุม้ข้อหนงัสีด าชนิดยืดข้าง          

(จ) ถุงเท้าหนงัสีด าไมม่ีลวดลาย       

                                                                                       

หมวด ๒ 

เครื่องแบบนกัศึกษาพยาบาลต ารวจหญิง 

ข้อ ๒ เครื่องแบบนักศึกษาพยาบาลต ารวจหญิงมี ๔ ชนิด คือ 

(๑) เครื่องแบบปกติขาว 

(๒) เครื่องแบบปกติเสื้อเช้ิต คอพับสีขาว 

(๓) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

(๔) เครื่องแบบพยาบาลใช้ในงานพิธี 

(๑) เครื่องแบบปกติขาว 

(ก) หมวกหม้อตาลสีขาว 

 

/(ขา) เสื้อนอก... 



- ๒๓ - 

 

(ข) เสื้อนอกคอแบะสีขาว 

(ค) กระโปรงสีขาว 

(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

(จ) ถุงเท้ายาวสีน้ าตาลอ่อน 

(๒) เครื่องแบบปกติเสื้อเช้ิต คอพับสขีาว ประกอบด้วย 

(ก) หมวกหม้อตาลสีกากี 

(ข) เสื้อเช้ิตคอพับสีขาวแขนยาว หรือแขนสั้น 

(ค) กระโปรงสีกากี 

(ง) เข็มขัดหนังสีด า 

(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

(๓) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล มี ๒ ชนิด คือ 

(๓.๑) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการชุดติดกันสีขาว ประกอบด้วย 

(ก) หมวกพยาบาลสีขาวแบบสากล 

(ข) เสื้อและกระโปรงชุดติดกันสีขาว ประกอบด้วย 

 เสื้อคอกลมปกบัว ผ่าอกตลอด มีเกล็ดที่อกข้างละ ๓ เกล็ด ติดกระดุมโลหะสีเงินมีตรา

สัญลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่อกเสื้อ ๔ เม็ด แขนพองเหนือข้อศอกพอสมควร ปลายแขนพับตลบข้ึน 

กว้าง ๓ เซนติเมตร หน้าอกซ้ายติดปูายช่ือ – ช่ือสกุล และเข็มช้ันปีเหนือปูายช่ือ 

 กระโปรงเป็นผ้าช้ินเดียวกัน จีบด้านหน้าและด้านหลัง จีบออกไปทางด้านข้างๆ ละ ๑ จีบ 

รวม ๔ จีบ แต่ละจีบลึกพอจะเดินแล้วไม่แยกออกจากกัน มีกระเป๋าปะ ๒ ใบ กว้าง ๑๓.๕ เซนติเมตร ติดซิป

ตรงกลาง ยาว ๘ นิ้ว ส่วนล่างของกระโปรงยาวปิดเข่า ๒ นิว้ 

(ค) เข็มขัดฝูาช้ินเดียวกันเสื้อและกระโปรง ติดตรงรอยต่อด้านหลังของชุด ท าด้วยผ้าเย็บ ๒ ช้ัน 

เป็นแผ่นยาวรอบเอว กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มาจบกันตรงกลาง ด้านหน้ามีกระดุมโลหะสีเงินมีตราสัญลักษณ์

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ติดตรงปลาย ๑ เม็ด 

 

/(ง) รองเท้า... 



- ๒๔ - 

 

(ง) รองเท้าหุ้มส้นสีขาว ฟื้นยาง 

(จ) ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย 

(๓.๒) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุดติดกันสีฟูาแกมขาว ประกอบด้วย 

(ก) เสื้อและกระโปรงชุดติดกันสีฟูาแกมขาว ประกอบด้วย 

 เสื้อปกฮาวาย ผ่าอกตลอด ติดกระดุมโลหะสีเงินมีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ              

๓ เม็ด ระยะห่างกันพอสมควร แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอกพองาม ปลายแขนพับตลบข้ึนเป็นรูปสามเหลื่ยม 

กว้าง ๓ เซนติเมตร หน้าอกซ้ายติดปูายช่ือ – ช่ือสกุล และที่ปกเสื้อด้านซ้ายติดตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

พยาบาลต ารวจ 

 กระโปรง เป็นผ้าช้ินเดียวกัน ด้านหน้า ๓ ช้ิน ด้านหลัง ๓ ช้ิน รวม ๖ ช้ิน ปลายล่างบานพอ

งาม ด้านหน้าช้ินซ้ายมือติดกับช้ินกลาง จากเอวลงมาติดซิปยาว ๘ นิ้ว มีกระเป๋าด้านซ้ายและด้านขวาข้างละ  

๑ ใบ ปากกระเป๋าเดินขอบสองช้ัน ส่วนล่างของกระโปรงยาวปิดเข่า ๒ นิ้ว 

(ข) เข็มขัดผ้าช้ินเดียวกับเสื้อและกระโปรง ติดตรงรอยต่อด้านหลังของชุด ท าด้วยผ้าเย็บ ๒ ช้ัน 

เป็นแผ่นยาวรอบเอว กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มาจบกันตรงกลาง ด้านหน้ามีกระดุมโลหะสีเงินมีตราสัญลักษณ์

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ติดตรงปลาย ๑ เม็ด 

(ค) รองเท้าหุ้มส้นสีด า 

 (๔) เครื่องแบบพยาบาลใช้งานพิธี ประกอบด้วย 

 (ก) หมวกพยาบาลสีขาวแบบสากล 

 (ข) เสื้อและกระโปรงชุดติดกันสีขาว ประกอบด้วย 

 เสื้อปกฮาวาย ผ่าอกตลอด ติดกระดุมโลหะสีเงิน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   

๓ เม็ด ระยะห่างกันพอสมควร แขนเสื้อยาวถึงข้อมือ ปลายแขนพับเป็นรูปสามเหลี่ยมตลบข้ึน ขนาดกว้าง                

๖ เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะ สัญลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ข้างละ ๑ เม็ด หน้าอกซ้ายติดปูายช่ือ –                

ช่ือสกุล และที่ปกเสื้อด้านซ้ายติดตราสัญลักษณ์วิทยาพยาบาลต ารวจ 

 

 

/กระโปรง... 



- ๒๕ - 

 

กระโปรงเป็นผ้าช้ินเดียวกัน ด้านหน้า ๓ ช้ิน ด้านหลัง ๓ ช้ิน รวม ๖ ช้ิน ปลายล่างบานพอ

งาม ด้านหน้าช้ินซ้ายมือติดกับช้ินกลาง ติดซิปยาว ๘ นิ้ว มีกระเป๋าปะด้านขวา ๑ ใบ ปากกระเป๋าพับเป็นชาย

สามเหลี่ยมตลบลงมา ๕ เซนติเมตร ก้นกระเป๋าเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดกระเป๋ากว้าง ๑๖ เซนติเมตร                   

ลกึ ๑๘ เซนติเมตร ส่วนล่างของกระโปรงยาวปิดเข่า ๒ นิ้ว 

(ค) เข็มขัดผ้าช้ินเดียวกันเสื้อกระโปรง ติดตรงรอยต่อด้านหลังของชุด ท าด้วยผ้าเย็บ ๒ ช้ัน เป็น

แผ่นยาวรอบเอว กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มาจบกันตรงกลาง ด้านหน้ามีกระดุมโลหะสีเงินมีตราสัญลักษณ์

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ติดตรงปลาย ๑ เม็ด 

(ง) รองเท้าหุ้มส้นสีขาว 

(จ) ถุงเท้ายาวสีขาว 

 

ส่วนที่ ๒ 

เครื่องแบบนกัเรียนผู้ช่วยพยาบาลต ารวจ 

หมวด ๑ 

เครื่องแบบนกัเรียนผู้ช่วยพยาบาลต ารวจชาย 

ข้อ ๓ เครื่องแบบนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลต ารวจชาย มี ๒ ชนิด 

(๑) เครื่องแบบปกติเสื้อเช้ิต คอพับสขีาวแขนสั้น 

(๒) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

(๑) เครื่องแบบปกติเสื้อเช้ิต คอพับสีขาวแขนสั้น ประกอบด้วย 

(ก) เสื้อเช้ิตคอพับสีขาวแขนสั้น มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย ๑ ใบ ติดตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

พยาบาลต ารวจที่หน้าอกขวา 

(ข) กางเกงขายาวสีกากี 

(ค) เข็มขัดหนังสีด า 

 

/(ง) รองเท้า... 



- ๒๖ - 

 

(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด าชนิดยืดข้าง 

(๒) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วย 

(ก) เสื้อคอกลมแขนสั้นสีขาว ไม่ผ่าอก ปล่อยเอว หน้าอกซ้ายติดปูายช่ือ สกุลที่บ่าด้านซ้ายมือติด

กระดุมเกลี้ยงสีขาวขนาดกลาง ๓ เม็ด 

(ข) กางเกงขายาวสีกากี 

(ค) เข็มขัดหนังสีด า 

(ง) รองเท้าหุ้มส้นหน้าสีด า หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด าชนิดยืดข้าง 

(จ) ถุงเท้าสีด าไม่มีลวดลาย 

 

หมวด ๒ 

เครื่องแบบนกัเรียนผู้ช่วยพยาบาลต ารวจหญิง 

ข้อ ๔ เครื่องแบบนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลต ารวจหญิงมี ๒ ชนิด 

(๑) เครื่องแบบปกติเสื้อเช้ิต คอพับสีขาว 

(๒) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

(๑) เครื่องแบบปกติเสื้อเช้ิตคอพับสีขาว ประกอบด้วย 

(ก) เสื้อเช้ิตคอพับสีขาวแขนสั้น มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย ๑ ใบ ติดตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

พยาบาลต ารวจที่หน้าอกขวา 

(ข) กระโปรงสีกากี 

(ค) เข็มขัดหนังสีด า 

(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

(๒) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วย 

(ก) เสื้อและกระโปรงชุดติดกันสีขาว ประกอบด้วย 

 

 

/เสื้อปกฮาวาย... 



- ๒๗ - 

 

เสื้อปกฮาวาย ผ่าอกตลอดติดกระดุมโลหะสีเงินมีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ     

๓ เม็ด ระยะห่างกันพอสมควร แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอกพองาม ปลายแขนพับตลบข้ึนเป็นรูปสามเหลี่ยม 

กว้าง ๓ เซนติเมตร หน้าอกซ้ายติดปูายช่ือ สกุล 

กระโปรงเป็นผ้าช้ินเดียวกันกับตัวเสื้อ ด้านหน้า ๒ ช้ิน ด้านหลัง ๒ ช้ิน ติดซิปยาว ๘ นิ้ว    

ตรงกลางกระโปรงด้านหน้ามีกระเป๋าปะด้านละ ๑ ใบ ปากกระเป๋าพับเป็นชายสามเหลี่ยมตลบลง ๕ 

เซนติเมตร ก้นกระเป๋าเป็นรูปสามเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑๖ เซนติเมตร ลึก ๑๘ เซนติเมตร กระโปรงยาวคลุม

เข่า ๒ นิ้ว 

(ข) เข็มขัดท าด้วยผ้าชนิดเดียวกับเสื้อและกระโปรง ติดตรงรอยต่อด้านหลังของชุดท าด้วยผ้าเย็บ 

๒ ช้ัน เป็นแผ่นยาวรอบเอว กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มาจบกันตรงกลางด้านหน้า มีกระดุมโลหะสีเงินมีตรา

สัญลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ติดตรงปลาย ๑ เม็ด 

(ค) รองเท้าหุ้มส้นสีขาว พื้นยาง 

(ง) ถุงเท้าขาวไม่มีลวดลาย 

 

ส่วนที่ ๓ 

อินทรธนแูละเครื่องหมายประดบั  

อินทรธนปูระกอบเครื่องแบบนักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ข้อ ๕ อินทรธนู มี ๒ ชนิด คือ 

(๑) อินทรธนูอ่อน ท าด้วยผ้าและสีเดียวกับเสื้อ ติดด้านไหล่ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจชาย 

กว้าง ๕ เซนติเมตร หญิงกว้าง ๔ เซนติเมตร เย็บติดกันตะเข็บเสื้อ ปลายอินทรธนูติดกระดุมโลหะสีเงิน                          

มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ขนาดเล็กข้างละ ๑ เม็ด 

(๒) อินทรธนูแข็ง เย็บเป็นแผ่นกว้าง ๕ เซนติเมตร ยาวตามขนาดของบ่า ด้านคอย่อมุมฟื้นสีเลือดหมู 

ตอนปลายติดกระดุมโลหะสีเงินเช่นเดียวกับ (๑) ๑ เม็ด สาบสีเงิน 

ข้อ ๖ เครื่องหมายประดับอินทรธนูทั้งสองข้าง มีดังนี้ 

 

/(๑) ตัวอักษร... 



- ๒๘ - 

 

(๑) ตัวอักษร “นศพต.” ขนาดสูง ๐.๖ เซนติเมตร ท าด้วยโลหะสีเงิน ติดที่กึ่งกลางอินทรธนู 

(๒) เลขประจ าช้ันปี ติดไปทางด้านไหล่ทั้งสองข้าง เป็นเลขไทยท าด้วยโลหะสีเงินสูง ๑ เซนติเมตร 

กว้าง ๑ เซนติเมตร 

(๓) พระมงกุฎไม่มีรัศมี ท าด้วยโลหะสีเงิน ติดเหนืออักษร “นศพต.” 

(๔) พระมหามงกุฎ มีรัศมี ท าด้วยโลหะสีเงิน ติดเหนืออักษร “นศพต.” 

(๕) พระมหามงกุฎ มีรัศมีท าด้วยโลหะสีเงิน ติดเหนืออักษร “นศพต.” 

 

ส่วนที่ ๔ 

เครื่องหมายประดบัปกเสือ้เครือ่งแบบนกัศึกษาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และ                                            

เครื่องหมายราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ข้อ ๗  เครื่องหมายราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประกอบด้วย 

   รูปโล่อาร์ม มีพระแสงดาบเขนและโล่ซ้อนอยู่ภายในวงรอบของโล่เขนและอาร์ม

เป็นเส้นคู่ด้านบนของรูปโล่เขนมีอักษรเป็นภาษาไทยว่า “วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ” ภายในโล่เขน

ประกอบด้วย พญานาค ๒ ตัว พันคบเพลิง โดยคบเพลิงด้านบนปีกนก ด้านล่างของโล่อาร์ม มีอักษร

ภาษาอังกฤษอยู่บนโล่เขนโค้ง ว่า “POLICE NURSING COLLEGE” ปลายของแถบโค้งทั้งสองข้างเป็นรูปลาย

กนก 

 

ข้อ ๘ อาร์ม ภายในประกอบด้วยสัญลักษณ์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประกอบด้วย 

           รูปอาร์มสองเส้นคู่ ภายในอาร์มมีรูปโล่เขน วงรอบโล่เขนเป็นเส้นคู่ ด้านบนของโล่มีอักษร

ภาษาไทยว่า  “วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ” ภายในโล่เขนประกอบด้วย พญานาค ๒ ตัว พันคบเพลิง โดย                 

คบเพลิง ด้านบนปีกนก ด้านล่างของคบเพลิงตั้งอยู่บนตะเกียงโบราณ (ไนติงเกล) ด้านล่างของโล่เขน  มีอักษร

ภาษาอังกฤษอยู่บนแถบโค้ง ว่า “POLICE NURSING COLLEGE” ปลายของแถบทั้งสองข้าง เป็นรูปลายกนก 

 /โอกาส... 



โอกาสในการแต่งเครื่องแบบนักศกึษาพยาบาลต ารวจ 

๑. เครื่องแบบปกติขาว                                                                                                         

ใช้ในโอกาสส าคัญต่างๆ ตามทีผู่้บงัคับบญัชาสั่งการเป็นครั้งคราว  

๒. เครื่องแบบฝึกต ารวจ หรอืชุดพละศึกษา (ชุดวอร์ม)                                                                   

ใช้ในโอกาสฝกึวิชาต ารวจและวิชาพละศึกษาและในโอกาสอืน่ๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชาสัง่การเปน็                     

ครั้งคราว 

๓. เครื่องแบบปกติเสื้อเช้ิตคอพับกากีแขนยาว ส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจชาย และเครื่องแบบปกติ

เสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาว ส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจหญิง   ใช้ในโอกาสแต่งเครื่องแบบต ารวจ                  

ทุกวันศุกร์ ในการเดินทางกลับบ้าน และในโอกาสอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการเป็นครั้งคราว  

๔. เครื่องแบบปกติเสื้อเช้ิตคอพับสีขาว (แขนสั้น) ส าหรับนกัศึกษาพยาบาลต ารวจหญงิ และเครื่องแบบ

ล าลองส าหรบันักศึกษาพยาบาลต ารวจชาย 

ใช้ในโอกาสแต่งเครื่องแบบเข้าช้ันเรียนทกุวันจันทร์ – พฤหัสบดี ทั้งในและนอกเวลาราชการ และ                

ในโอกาสอื่นๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชาสั่งการเป็นครัง้คราว    

๕. เครื่องแบบชุดปฏิบัตกิารพยาบาล                                                                                      

๕.๑ เครื่องแบบพยาบาลสีขาว แขนยาว ใช้ในงานพิธีต่างๆ และในโอกาสอื่นๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชา          

สั่งการเป็นครั้งคราว                                                                                                            

๕.๒ เครื่องแบบพยาบาลสีขาวแขนสั้นใช้ในโอกาสข้ึนไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปุ้วย                  

๕.๓ เครื่องแบบพยาบาลสีฟูา ใช้ในโอกาสออกเยี่ยมผูปุ้วยตามสถานที่ต่างๆ และฝึกปฏิบัตงิานด้าน

อนามัยชุมชน   

 

โอกาสในการแต่งเครื่องแบบหลกัสตูรผู้ช่วยพยาบาล 

๑. เครื่องแบบฝึกต ารวจ หรอืชุดพละศึกษา (ชุดวอร์ม)                                                                   

ใช้ในโอกาสฝกึวิชาต ารวจและวิชาพละศึกษาและในโอกาสอืน่ๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชาสัง่การ 

๒. เครื่องแบบปกติเสื้อเช้ิตคอพับสีขาว ใช้ในโอกาสเข้าช้ันเรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้งในและนอกเวลา

ราชการและในโอกาสอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

 

/๓. เครื่องแบบชุด... 



- ๓๐ - 

 

๓. เครื่องแบบชุดปฏิบัตกิารพยาบาล                                                                                                                                                                                       

ใช้ในโอกาสข้ึนไปฝกึปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ปุวย  

๔. เสื้อสูทสีน้ าเงินมีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจติดหน้าอกด้ายซ้าย ใส่คลุมในโอกาส         

แต่งเครื่องแบบชุดปฎิบัติการพยาบาลเดินทางไปฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลบนหอผู้ปุวย – กลับบ้าน และ

ออกนอกบริเวณโรงพยาบาลต ารวจทั้งในและนอกเวลาราชการ และในโอกาสอื่นๆ                                   

 

…………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


