กำหนดกำรรำยงำนตัว กิจกรรมปรับพื้นฐำนและเตรียมควำมพร้อมก่อนเรียน
และกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
ที่
1.

วัน เดือน ปี

เวลำ

กิจกรรม

2.

จองห้องพักของมหาวิทยาลัย
ผ่านระบบออนไลน์
1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61 09.00 – 15.00 น. ชาระเงินค่าบารุงหอพัก

3.

12 มิ.ย.–18 ก.ค.61 ตลอด 24 ชั่วโมง

4.

5.

6.

1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐำน
และเตรียมควำมพร้อมก่อนเรียน
(โครงกำรเพำะกล้ำปำริชำต)
12 มิ.ย.–18 ก.ค.61 09.00 – 15.00 น. ชำระเงินค่ำกิจกรรมปรับพื้นฐำนและ
เตรียมควำมพร้อมก่อนเรียน
(โครงกำรเพำะกล้ำปำริชำต)
31 ก.ค. 61

31 ก.ค. 61

7.

1 – 5 ส.ค. 61
1 ส.ค. 61

8.

2 ส.ค. 61

เวลาตามกลุม่ คณะ รายงานตัวเป็นนิสิต รายงานตัวเข้าโครงการ
และรายงานตัวเข้าหอพัก
08.00 – 09.30 น. กลุ่มที่ 1
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
09.30 – 11.00 น. กลุ่มที่ 2
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
13.00 – 16.00 น. ประชุมผู้ปกครอง
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์

สถำนที่
ดูรายละเอียดจากลิงค์
https://dorm.tsu.ac.th/home/
ดูรายละเอียดจากลิงค์
https://dorm.tsu.ac.th/home/
ลงทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์
www.sc.sci.tsu.ac.th/register/seed
ผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด
ประเภทกระแสรำยวัน
สำขำเทสโก้โลตัส พัทลุง
เลขที่บัญชี 468-025290-8
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
** เอกสารที่ใช้สาหรับรายงานตัวเป็นนิสิต
และรายงานตัวเข้าหอพัก ให้ดูจาก
ประกาศ เรื่อง กาหนดวันรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัว
เข้าหอพัก สาหรับบุคคลที่
มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง
ปีการศึกษา 2561 ที่
http://www.tsu.ac.th
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
MF1201
MF1202
MF1303
MF2200
MF3200
MF1200

กิจกรรมปรับพื้นฐำนและเตรียมควำมพร้อมก่อนเรียน “เพำะกล้ำปำริชำต” ดังนี้
08.30 – 12.00 น. รวมใจเป็นหนึ่ง TSU
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
13.00 – 16.30 น. Walk Rally
อาคารเรียนรวม
08.30 – 16.30 น. นิสิตพบคณะ
17.30 – 20.00 น. นิสิตพบพี่สี

คณะที่นสิ ิตสังกัด
ลานกิจกรรมใต้หอพักนิสิต
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ที่

วัน เดือน ปี

9.

3 ส.ค. 61

08.30 – 16.30 น. English Camp
17.30 – 20.00 น. TSU Got Talent

อาคารเรียนรวม
อาคารเรียนรวม

10.

4 ส.ค. 61

08.30 – 12.00 น. TSU Greenheart
13.00 – 20.00 น. กีฬาสีสมั พันธ์

อาคารเรียนรวม
สนามกีฬา

11.

5 ส.ค. 61

08.30 – 16.30 น. นิสิตพบพี่ๆ องค์การ
17.30 – 20.00 น. กิจกรรม “ผูกไท–ใส่เข็ม”

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

12.

6 ส.ค. 61

08.00 – 17.00 น. กิจกรรมสแกนลายนิ้วมือ ถ่ายรูปนิสิตใหม่
อบรมการใช้ห้องสมุด อบรมการใช้บริการ
สานักคอมพิวเตอร์ และอบรมการลงทะเบียน
วิชาเรียนผ่านระบบเครือข่าย
17.00 – 20.00 น. กิจกรรมรับน้อง

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

08.00 – 17.00 น. วันปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ ปีการศึกษา 2561
(ระดับมหาวิทยาลัย)
17.00 – 20.00 น. กิจกรรมรับน้อง

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

08.00 – 17.00 น. วันปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ ปีการศึกษา 2561
(แยกตามคณะ)
17.00 – 20.00 น. กิจกรรมรับน้อง

คณะที่นสิ ิตสังกัด

14.

15.

7 – 8 ส.ค. 61

9 – 10 ส.ค. 61

เวลำ

กิจกรรม

สถำนที่

คณะที่นสิ ิตสังกัด

คณะที่นสิ ิตสังกัด

คณะที่นสิ ิตสังกัด

หมำยเหตุ 1. เวลำ และสถำนทีอ่ ำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
2. สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ งำนทะเบียนนิสิตและบริกำรกำรศึกษำ วิทยำเขตพัทลุง โทรศัพท์ 074-673206

เข้ำร่วมโครงกำรชำระเงินคนละ 1,580 บำท
(อัตรำนี้รวมค่ำอำหำรจำนวน 15 มื้อ ๆ ละ 50 บำท แล้ว)
สิ่งที่นิสิตจะได้รับในกำรเข้ำร่วมโครงกำร ได้แก่ กระเป๋ำเป้ กระบอกน้ำ เสื้อ เสื้อฝน และอำหำร 3 มื้อต่อวัน
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