กําหนดการนักศึกษาใหม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ประจําปการศึกษา 2562
วัน/เดือน/ป/เวลา

กิจกรรม

นักศึกษาใหมรายงานตัวเขาหอพัก
- ชําระเงินประกันหอพัก 500 บาท
วันเสารที่ 22 มิ.ย. 62
- คาสวัสดิการหอพักเทอมละ 200 บาท
- คามัดจํากุญแจ 50 บาท รวม 750 บาท
จําหนายเครื่องหมายชุดนักศึกษา
- นักศึกษาชายเครื่องหมายชุด ชุดละ 300 บ.
วันอาทิตยที่ 23 มิ.ย. 62
- นักศึกษาหญิงเครื่องหมายชุด ชุดละ 200 บ.
13.00 - 15.00 น.

ประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม

วันจันทรที่ 24 มิ.ย. 62
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะฯ ปการศึกษา 2562
07.30 – 17.30 น.
วันอังคารที่
25 มิ.ย. 62
07.30 – 17.30 น.
วันพุธที่
26 มิ.ย. 62
09.00 - 16.00 น.
11.00 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดีที่
27 มิ.ย. 62
09.00-16.00 น.

สถานที่

ติดตอสอบถาม

สํานักงานหอพัก

หนวยหอพัก

โรงอาหาร

หนวยสวัสดิการ
นักศึกษา

อาคารพันตรีเพียรฯ

ทุกหนวยงาน

อาคารพันตรีเพียรฯ

สํานักงานวิทยา
เขตตรัง

หองประชุมใหญ
นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
อาคารเฉลิมพระ
การประมงร ว มโครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ธ รรมะ
เกียรติ 80
กับการใชชีวิตคูคุณธรรม
พรรษาฯ
ฉ 202 , ฉ 203 ,
นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฉ 204 , ฉ 205
การประมง พบอาจารยที่ปรึกษา
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ
นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
อาคารวิทยบริการ
การประมง เรียนรูการใชระบบสารสนเทศนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระ
การประมง สั่งจองเสื้อพละ,กางเกง ชําระเงิน 500 บาท เกียรติ 80 พรรษาฯ
นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การประมง เรียนปรับพืน้ ฐาน

(ลานวัฒนธรรม)
ฉ 202 , ฉ203
อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ

นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ฉ 202 อ.เฉลิม
วันศุกรที่ 28 มิ.ย. 62
การประมง เรียนปรับพื้นฐาน
พระเกียรติ 80
09.00 - 12.00 น.
พรรษาฯ
นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี อาคารกีฬา
15.00 - 19.00 น. การประมง รวมพิธผี ูกไทด ประดับเข็ม
ราชมงคลตรัง

งานพัฒนา
นักศึกษา
คณะวิทยฯ
ประมง
- งานพัฒนา
นักศึกษาคณะ
วิทยฯ ประมง
- หนวยทะเบียน

หมายเหตุ

ชุดสุภาพ

ชุดนักศึกษา
ผูชาย เสื้อ
เหลือง/กางเกง
และ ผูหญิง เสือ้
เหลือง/กระโปรง
นักศึกษา

ชุดนักศึกษา
งานพัฒนา
นักศึกษาคณะ
วิทยฯ ประมง

งานวิชาการ
วิทยฯประมง

งานวิชาการ
วิทยฯประมง
สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยฯ
ประมง

ชุดนักศึกษา

ชุดนักศึกษา

วัน/เดือน/ป/เวลา

กิจกรรม

วันเสารที่ 29 มิ.ย. 62 นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
08.00 - 22.00 น. การประมง รวมโครงการกลุมสัมพันธ

วันจันทรที่
1 ก.ค. 62

สถานที่

อาคารกีฬา
ราชมงคลตรัง

เปดภาคเรียนที่ 1/2562

ติดตอสอบถาม
สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยฯ
ประมง

หนวย
ทะเบียน

หมายเหตุ บุคลากรทีส่ ามารถติดตอสอบ
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวพรรัตน ดําดวงโรม
นางเพชรรัตน ศิริไพศาล
นายชํานาญ ศรีสุด
นางวัชรี กกแกว
นางวลัยพร สงเสน

งานบริหารกิจการนักศึกษา
งานบริหารกิจการนักศึกษา
หอพักนักศึกษาชาย
งานทะเบียนและวัดผล
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง

081-5383574
094-1404339
095-4134762
0935802062
062-7202179

หมายเหตุ
เสื้อสีดํา
กางเกงวอรม

