
กําหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วันที่  12 - 14  มิถุนายน  2561  ณ  หอประชุม D - Hall (ศูนย์เทเวศร์)  
 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล   เขตดุสิต   กรุงเทพฯ  โทร.  0 2665 3777  ต่อ  6961 

รถประจําทางสายที่ผ่าน สาย  3 , 9 , 16, 23, 32 , 33 , 43 , 64 , 72 , 99 , 110 , ปอ. 505 , ปอ. 516 
 

 

กําหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
      วันอังคารท่ี  12  มิถุนายน   2561    เวลา  08.30 – 16.30 น.
       -  ภาคเช้า   เวลา 08.30 – 12.00 น.     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ,   คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  
       -  ภาคบ่าย  เวลา 13.00 – 16.30 น.      คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 
       วันพธุที ่ 13   มิถุนายน   2561    เวลา  08.30 – 16.30  น.
          คณะบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาตรี)
          -  ภาคเช้า  เวลา  08.30 – 12.00  น.   สาขาการบัญชี   ,   สาขาการเงิน   ,   สาขาการตลาด       
          -  ภาคบ่าย  เวลา  13.00 – 16.30 น.   สาขาการจัดการ   ,    สาขาระบบสารสนเทศ   ,   
                                                          สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ   ,    สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
 
        วันพฤหัสบดีที่  14  มิถุนายน   2561    เวลา  08.30 – 16.30  น. 
        -  ภาคเช้า   เวลา  08.30 – 12.00 น.     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ,     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
        -  ภาคบ่าย  เวลา  13.00 – 16.30 น.     คณะศิลปศาสตร์   , คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น   ,
                                                             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 
      วันเสาร์ที่  23  มิถุนายน   2561    เวลา  08.30 – 16.30 น.
       -  ภาคเช้า   เวลา 08.30 – 12.00 น.      ระดับปริญญาตร ีรอบรับตรงอิสระ(TCAS 3,TCAS 5,รับตรงรอบ 2) 
                                                            ระดับ ปวช. คณะบรหิารธุรกิจ 
       -  ภาคบ่าย  เวลา 13.00 – 16.30 น.       ระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 

หมายเหตุ   การแต่งกาย นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษามาเข้ารับการตรวจ 

 



ก ำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ระหว่ำงวันที่ 18 - 19 มิถุนำยน 2561 

ณ  คณะบริหำรธุรกิจ (ศูนย์พณิชยกำรพระนคร) 
  

วัน/เวลำ รำยละเอียดกิจกรรม 
วันที่ 18 มิ.ย. 61 

(รอบเช้ำ) 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน   

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
06.30 – 07.40 น. ลงทะเบียน ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
07.40 – 08.15 น. นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1  ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือเตรียมเข้าสู่พิธีเปิด 
08.15 – 08.50 น. ชมวิดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย ขับเสภา ขบวนเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  
09.00 – 10.30 น. 

 
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และพิธีมอบทุนการศึกษา 

10.30 – 11.40 น. เปิดตัวกิจกรรม “เลิกเพ่ือรักษ์” และการบรรยายเรื่อง “งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา” 
โดย  รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 
       ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
       ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
       ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

11.40 น. ประชาสัมพันธ์/แจ้งข่าวน้องใหม่ และเดินทางกลับบ้าน 

 
วันที่ 18 มิ.ย. 61 

(รอบบ่ำย) 
คณะบริหำรธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์ คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น    

และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 
11.00 – 12.15 น. ลงทะเบียน ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

12.30 น. นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1  ชั้น 3 เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่พิธีเปิด 
12.30 – 12.50 น. ชมวิดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย ขับเสภา ขบวนเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  13.00 – 14.30 น. 
 

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และพิธีมอบทุนการศึกษา 

14.30 – 15.40 น. เปิดตัวกิจกรรม “เลิกเพ่ือรักษ์” และการบรรยายเรื่อง “งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา” 
โดย  รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร   
       ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
       ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
       ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

15.40 น. ประชาสัมพันธ์/แจ้งข่าวน้องใหม่ และเดินทางกลับบ้าน 

 



 

ก ำหนดกำรกิจกรรม “ต้นกล้ำอินทนิล” 
โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

วันที่ 19 มิถุนำยน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอำภำ 1 ชั้น 3 อำคำรมงคลอำภำ คณะบริหำรธุรกิจ 
 

เวลำ รำยละเอียดกิจกรรม 
06.30 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล 

 

กิจกรรมที่ 1  “ก้ำวแรก” 
 

07.30 – 09.00 น. 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดย พระสงฆว์ัดเทวราชกุญชร วรวิหาร 9 รูป 
ถวายภัตตาหารเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โถงชั้น 1อาคารพร้อมมงคล 

09.00 – 10.30 น. นักศึกษาใหม่ลอดซุ้มดอกบัวฉลองขวัญ ซุ้มธงมหาวิทยาลัย ธงประจ าคณะ  
เพ่ือขึ้นห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 

 

กิจกรรมที่ 2  “ก้ำวใหม่” 
 

10.30 – 12.00 น. เทศนาธรรม “เรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิต”  
โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโตและทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ และถวายเครื่องไทยธรรม 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

กิจกรรมที่ 3  “ก้ำวไปกับรำชมงคลพระนคร” 
 

13.00 – 14.00 น. รู้จักมหาวิทยาลัย รู้จักรุ่นพี่ 
     - สภานักศึกษา 
     - องค์การนักศึกษา 
     - แนะน าระเบียบการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
     - แนะน านักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร 

14.00 -16.00 น. เติมใจให้กันสานสัมพันธ์พ่ีน้อง โดย ชมรมสันทนาการ 
กิจกรรมที่ 4 “ฉลองขวัญพระนคร” 

16.00 – 17.00 น. ขับร้องเพลงประสานเสียง 
กิจกรรมค ามั่นสัญญา  (น้องใหม่เขียนค ามั่นสัญญาต่อตนเองแล้วเอาไปติดไว้ที่ต้นกล้าอินทนิลจ าลอง) 

17.00 น. ส่งน้องกลับบ้าน 
 
*** หมำยเหตุ***  

1. นักศึกษาใหม่แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรในวันที่ 19 มิ.ย.61 
3. ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
4. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักศึกษา(ภาพรวม) เพ่ิมเติม งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

กองพัฒนานักศกึษา  โทรศัพท์ 02 665 3777   ต่อ 6964 


