
ก ำหนดกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ รหัส 61 และกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย นักศึกษำชั้นปีท่ี 1 รหัส 61 ในมหำวิทยำลัย  
ระหว่ำงวันที่ 6 – 9 สิงหำคม 2561 

วันที ่ เวลำ กิจกรรม คณะ/หลักสูตร สถำนที ่
วันที่ 6 สิงหำคม 2561 

 
08:00 - 12:00 น. กิจกรรม เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง 

 
คณะพยาบาลศาสตร์  
โรงเรียนการเรือน 

ในมหาวิทยาลัย อาคารพลศึกษาช้ัน 2 

13.30 - 17.30 น. กิจกรรม เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง คณะวิทยาการจัดการ  
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 

ในมหาวิทยาลัย อาคารพลศึกษาช้ัน 2 

วันที่ 7 สิงหำคม 2561  
 

08.00 - 12.00 น. กิจกรรม เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โรงเรียนการท่องเที่ยว 
สาขาวิชา ประถมศึกษา 

ในมหาวิทยาลัย อาคารพลศึกษาช้ัน 2 

13.30 - 17.30 น. กิจกรรม เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

ในมหาวิทยาลัย อาคารพลศึกษาช้ัน 2 

วันที่ 8 สิงหำคม 2561  08.00 - 12.00 น. กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

คณะวิทยาการจัดการ  
คณะครุศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะพยาบาลศาสตร ์
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

ในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษฐช้ัน 2 

13.30 - 16.30 น. กิจกรรม ปฐมนิเทศแยกตามคณะ 
และหลักสตูร 

คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษฐช้ัน 2 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษฐช้ัน 1 
คณะครุศาสตร ์ ในมหาวิทยาลัย อาคาร11 ห้อง 11701 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ศูนย์วิทยาศาสตร์ Hall 2 
คณะพยาบาลศาสตร ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ Hall 3 

วันที่ 9 สิงหำคม 2561 08.00 - 12.00 น. กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร 
โรงเรียนการเรือน 

ในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษฐช้ัน 2 

13.30 - 16.30 น. กิจกรรม ปฐมนิเทศแยกตามคณะ 
และหลักสตูร 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ในมหาวิทยาลัย (แจ้งให้ทราบในวนัปฐมนิเทศ)  
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร ในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษฐช้ัน 1 
โรงเรียนการเรือน ในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษฐช้ัน 2 

หมำยเหตุ กำรแต่งกำยของนักศึกษำใหม่ ในมหำวิทยำลัย 
1. วันท่ี 6 – 7 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเทีย่วรอบรั้ว ทัวรร์อบวัง  แต่งกำยชุดกีฬำของมหำวิทยำลัย (เสื้อสนี้ ำเงิน มีตรำ มสด.) สวมกำงเกงวอร์มสีด ำ สีกรมท่ำ สีน้ ำเงิน

เข้ม รองเท้ำผ้ำใบ 
2. วันท่ี 8 – 9 สิงหาคม 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและแนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศแยกตามคณะ แต่งกำยชุดนักศกึษำตำมระเบียบมหำวิทยำลัย 



 

ก ำหนดกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ รหัส 61 และกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย นักศึกษำชั้นปีท่ี 1 วิทยำเขตสุพรรณบุรี และศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง  
ระหว่ำงวันที่ 31 กรกฎำคม ถึง 14 สิงหำคม 2561 

วันที ่ เวลำ กิจกรรม คณะ/หลักสูตร สถำนที ่
วิทยำเขตสุพรรณบุรี และศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง 
วันท่ี 31 ก.ค. 2561 08.00 – 16.00 น. กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาและแนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั ศูนย์หัวหิน ห้อง Mock up ศูนย์หัวหิน 
วันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2561 08.00 – 16.00 น. โครงกำร ก้าวแรก ศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายก 
วันท่ี 6 – 9 สิงหาคม 2561 08.00 – 16.00 น. โครงกำร เพชรสวนดุสิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมสูเ่พชรสวนดสุิต ศูนย์ล าปาง ศูนย์ล าปาง 
วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 08.30 – 16.30 น. กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ศูนย์ตรัง ห้องประชุม DP 11 ศูนย์ตรัง  
วันท่ี 14 สิงหาคม 2561  08.30 – 12.00 น. กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุร ี อาคารเรยีนปฏิบตัิการอาหารฮาลาล 

และ ศูนยฝ์ึกอบรมอาหาร วิทยาเขต
สุพรรณบุร ี

13.00 – 16.30 น.  กิจกรรม นักศึกษาพบอาจารยป์ระจ าหลักสูตร วิทยาเขตสุพรรณบุร ี อาคารเรยีนปฏิบตัิการอาหารฮาลาล 
และ ศูนยฝ์ึกอบรมอาหาร วิทยาเขต
สุพรรณบุร ี

 
หมำยเหตุ การแต่งกายของนักศึกษาใหม่ แตง่กายชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 


