
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที่ 
20 - 24 มิ.ย. 65 08.00 – 16.00 น. นิสิตรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ และลงทะเบียนเรียน https://enroll.tsu.ac.th/ 
จ. 27 มิ.ย. 65 08.00 – 14.00 น. นิสิตรายงานตัวเข้าหอพัก หอพัก 

 14.30 – 16.00 น. ประชุมผู้ปกครองทุกคณะ และ 
นิสิตชั้นปีที่ 1 พบรุ่นพี่สโมสรนิสิต 

 

  คณะวิทยาศาสตร์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
  คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง SC1346 
  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ห้อง วสก 4301 
  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ห้อง TCD 209 
  คณะนิติศาสตร์ ห้อง MF2200 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง ENG8 
  คณะพยาบาลศาสตร์ ห้อง MF3200 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ห้อง MF1200  
 16.00 – 18.00 น. นิสิตชั้นปีที่ 1 พบพี่สโมสรและพ่ีสี ลานเอนกประสงค์หอพักนิสิต 
 18.00 – 20.00 น. ประชุมหอพักนิสิต ลานเอนกประสงค์หอพักนิสิต 
อ. 28 มิ.ย. 65 08.30 – 08.50 น. นิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพาะกล้าปาริชาต  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

 09.00 – 10.00 น. กิจกรรม TSU Lib Seeds   
โดย... ส านักหอสมุด  

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

 10.00 – 11.00 น. กิจกรรมแนะน าให้ความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์ 
โดย... ส านักคอมพิวเตอร์ 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
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วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที่ 
 11.00 – 12.00 น. กิจกรรมแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียน 

โดย... กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

 13.00 – 16.00 น. กิจกรรม TSU Together 
โดย... คณะวิทยาศาสตร์ และฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

 17.00 – 20.00 น. กิจกรรม “ปาริชาตสานสายใย รับเพื่อนใหม่ TSU” คณะที่นิสิตสังกัด 
พ. 29 มิ.ย. 65 09.00 – 12.00 น. กิจกรรม TSU Healthy   

โดย... คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
        และคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะวิทยาการสุขภาพฯ 
อาคารเรียนรวม1-2 

 13.30 – 16.00 น. กิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร 
โดย... ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง และ 
        ฝ่ายกิจการนิสิตพัทลุง 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

 17.00 – 20.00 น. กิจกรรม “ปาริชาตสานสายใย รับเพื่อนใหม่ TSU” คณะที่นิสิตสังกัด 
พฤ. 30 มิ.ย. 65 09.00 – 12.00 น. กิจกรรม TSU Green Heart  

โดย... คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ, คณะ 
        วิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา 
        ชุมชน, ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 

อาคารเรียนรวม MF2200 
และ MF1200 

 13.30 – 14.30 น. 
 
 

กิจกรรม TSU Laws ว่าด้วยกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
และการใช้สิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย 
โดย... คณะนิติศาสตร์ 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

 14.45 – 16.00 น. กิจกรรม TSU Together 
โดย... คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์  

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

 17.00 – 20.00 น. กิจกรรม “ปาริชาตสานสายใย รับเพื่อนใหม่ TSU” คณะที่นิสิตสังกัด 
ศ. 1 ก.ค. 65 09.00 – 16.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศระดับคณะ คณะที่นิสิตสังกัด 

 17.00 – 20.00 น. กิจกรรม “ปาริชาตสานสายใย รับเพื่อนใหม่ TSU” คณะที่นิสิตสังกัด 
ส. 2 ก.ค. 65 09.00 – 17.00 น. กิจกรรมโดยองค์การนิสิตและสภานิสิต หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

 17.00 – 20.00 น. กิจกรรม “ปาริชาตสานสายใย รับเพื่อนใหม่ TSU” คณะที่นิสิตสังกัด 
อา. 3 ก.ค. 65 12.30 – 17.30 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย 

โดย..ฝ่ายกิจการนิสิต 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

จ. 4 ก.ค. 65 08.00 น. เป็นต้นไป เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
 

หมายเหตุ  1. เวลา และสถานทีอ่าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

              2. สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมที่ กลุ่มภารกจิทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตพัทลุง โทรศัพท์ 074-673206 

ช าระเงินเข้าโครงการ คนละ 1,000 บาท 
(อัตรานี้รวมค่าอาหารจ านวน 13 มื้อๆ ละ 60 บาท และกระบอกน้ าแล้ว) 


