กำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
ณ ค่ำยฝึกบุรฉัตร จังหวัดรำชบุรี (จำนวน ๙ รุ่น) รุ่นละ ๒ วัน ๑ คืน
ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘

................................................
วันที่ ๗, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๗, ๑๙, ๒๑ และ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๘ (วันแรกของแต่ละรุ่น)
๐๗.๐๐ น.
นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ ชานชาลากลาง สถานีรถไฟหัวลาโพง กรุงเทพฯ
- ตั้งแถว ตามป้ายกลุ่มสี ๖ สี (เหลือง ฟ้า ชมพู ม่วง แดง ส้ม)
- อำจำรย์ที่ปรึกษำสี / กรรมการองค์การนศ. เช็คชื่อนักศึกษาใหม่/แจกป้ายชื่อ/
อาหารว่าง-น้า /แจกเสื้อยืด (ให้นักศึกษาใหม่สวมทับเสื้อตัวเดิม)
๐๙.๐๐ น.
- กรรมกำรจัดแถว จัดนักศึกษาใหม่ขึ้นรถไฟ ๖ ตู้
- อำจำรย์ที่ปรึกษำสี นานักศึกษาใหม่เข้านั่งประจาที่บนรถไฟ
๑๐.๒๕ น.
กิจกรรม / เกมบนรถไฟ
๑๑.๓๐ น.
แจกอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ น.
ถึงสถานีรถไฟราชบุรี (อาจารย์ที่ปรึกษาสี/กรรมการองค์การนศ. เดินทางพร้อมกลุ่มสี)
- เที่ยวแรก นักศึกษา สีเหลือง สีฟ้ำ สีชมพู ขึ้นรถบัสค่ายบุรฉัตร
- เที่ยวทีส่ อง นักศึกษา สีม่วง สีแดง สีส้ม ขึ้นรถบัสค่ายบุรฉัตร
๑๓.๓๐ น.
พิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ ค่ายบุรฉัตร โดยอธิการบดี มทร.กรุงเทพ
(ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์) คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการและคณาจารย์
๑๔.๐๐ น.
กิจกรรม โดยวิทยากรจากค่ายบุรฉัตร
๑๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ น.
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
๒๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารรอบดึก
วันที่ ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๒ และ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘ (วันที่สองของแต่ละรุ่น)
๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ตื่นนอน/ออกกาลังกาย/ภารกิจส่วนตัว
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. กิจกรรมประจาฐาน
๐๙.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. Walk Rally และกิจกรรมทดสอบกาลังใจ
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. แนะนามหาวิทยาลัยและการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. พิธีปิดการอบรม/บายศรี
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยรถบัส
โปรดพลิก

กำรแบ่งกลุ่มนักศึกษำใหม่
รำยละเอียดกำรแบ่งกลุ่ม

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
รำยละเอียดนักศึกษำใหม่เข้ำรับกำรปฐมนิเทศ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
ณ ค่ำยฝึกบุรฉัตร จังหวัดรำชบุรี จำนวน ๙ รุ่น (รุ่นละ ๒ วัน ๑ คืน)
ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘
แบ่งคละทุกคณะ/สำขำ แบ่งเป็น ๙ รุ่น ๆละ ๔๕๐ คน จัดเป็น ๖ กลุ่มสี ได้แก่ เหลือง ฟ้ำ ชมพู ม่วง แดง ส้ม
-จัดรุ่นละ ๒ วัน ๑ คืน ดูรำยชื่อจำก website www.rmutk.ac.th และ www.dsa.rmutk.ac.th

กำรเดินทำงไป-กลับ
กำรแต่งกำยวันเดินทำงไป
และร่วมกิจกรรมวันแรก
กำรแต่งกำยชุดนอน
กำรแต่งกำยนักศึกษำร่วม
กิจกรรมวันที่สอง
กำรแต่งกำย
วันเดินทำงกลับ
สิ่งที่ต้องเตรียมมำในกำรเข้ำ
ฝึกอบรม
***สิ่งของที่ห้ำมนำเข้ำค่ำย
และจะมีกำรตรวจค้น
ฝ่ำยดำเนินกำรจัดกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบกำรจัดอบรม
ปฐมนิเทศ นักศึกษำใหม่

-บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ วันที่มามอบตัว
-รุ่นที่ ๑-๙ มีกาหนดวันดังนี้ ๗-๘, ๙-๑๐, ๑๑-๑๒, ๑๓-๑๔, ๑๕-๑๖, ๑๗-๑๘, ๑๙-๒๐, ๒๑-๒๒ และ ๒๓-๒๔ ก.ค. ๕๘
-เดินทางไปโดยรถไฟ จานวน ๖ ตูๆ้ ละ ๗๕ คน จากหัวลาโพง-ราชบุรี และเดินทางกลับโดยรถบัสปรับอากาศ
วันเดินทำงไป(ตำมรุ่นที่มีชื่อนศ.)นัดหมำย เวลำ ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณชำนชำลำกลำง สถำนีรถไฟหัวลำโพง
วันเดินทำงกลับโดยรถบัส ถึง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เวลำ ๑๙.๐๐ น.
-นักศึกษาใหม่ทุกคน สวมเสื้อยืด กางเกงขายาว ถุงเท้า ร้องเท้าผ้าใบ หมวก ที่เหมาะสมกับการเข้ารับการฝึกอบรม (มีเสื้อ
ยืดสีแจก นักศึกษาใหม่คนละ ๑ ตัวทุกคน) และในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์สวมชุดลาลอง รองเท้าผ้าใบ
-นักศึกษาชาย สวมชุดสุภาพ
-นักศึกษาหญิง สวมเสื้อมีแขน และกางเกงขายาว (ห้ำมสวมกำงเกงขำสั้นและกำงเกงเล)
-นักศึกษาใหม่ทุกคน สวมเสื้อยืด กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หมวก ที่เหมาะสมกับการเข้ารับการฝึกอบรม
(ที่เตรียมมำเอง)
-นักศึกษาใหม่ทุกคน สวมเสื้อยืดสีเขียว กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ แต่งกายสุภาพ พร้อมเดินทางกับ
๑.เครื่องนอน ได้แก่ ผ้าปูนอน ผ้าห่ม หมอน หรือถุงนอน
๒.เครื่องอาบน้า ได้แก่ สบู่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าถุงหรือผ้าขาวม้า ผ้าขนหนู รองเท้าแตะ
(ห้องพัก ๑ ห้อง พัก ๑๐ คน และมีห้องน้า-สุขา ๑ ห้อง ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว ๑ ห้อง)
๓.ยาแก้โรคประจาตัว ผ้าอนามัย ไฟฉาย และของใช้ส่วนตัว
๑. เหล้า บุหรี่ ยาเสพติดทุกชนิด
๒. ของมีคม
๓. เครื่องใช้ไฟฟ้า
๔. โทรศัพท์มือถือ
-บนรถไฟ คณะเจ้าภาพ คณาจารย์ผู้ควบคุม อ.ที่ปรึกษาสี และ กรรมการองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
-ค่ำยบุรฉัตร วิทยากรทหาร จากค่ายบุรฉัตร คณะฯ เจ้าภาพ และ อ.ที่ปรึกษาสี
-รองอธิการบดี (ผศ.บุญเชิญ ดิษสมาน) โทร. ๐๘๙ ๙๒๑ ๖๗๕๘
-รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายธรรมมา เจียรธราวานิช) โทร. ๐๘๖ ๓๒๓ ๖๕๑๖
-รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร) โทร. ๐๘๑ ๓๑๓ ๓๔๒๖
-รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ (นายมนูญ จิตต์ใจฉ่า) โทร. ๐๘๑ ๖๑๗ ๓๑๐๔
-รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (นายธนวิทย์ ลายิ้ม) โทร. ๐๘๕ ๘๑๔ ๙๙๑๓
-รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.เตือนใจ แดงศรี) โทร. ๐๘๑ ๙๓๒ ๙๗๒๔
-รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปคณะศิลปศาสตร์ (ผศ.ณัฐเสกข์ เรืองศิริ) โทร. ๐๘๙ ๑๒๗ ๗๒๕๓
-รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปคณะบริหารธุรกิจ (นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์) โทร. ๐๙๒ ๒๕๔ ๙๐๔๑
-ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (ผศ.ดร.ไพฑูรย์ พลเสน) โทร. ๐๘๙ ๘๘๗ ๒๘๘๗
-กองพัฒนานักศึกษา มทร.กรุงเทพ โทร. ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๑๕๙, ๒๑๖๐, ๒๑๖๑, ๒๑๖๒
-ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา (ผศ.โฉมฤดี สิริวันต์) โทร. ๐๘๑ ๖๒๐ ๐๔๕๓
-หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวฯ (อ.กัลยา เพชรเพริศ) โทร. ๐๘๙ ๑๑๑ ๒๓๐๙
-หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (ผศ.องอาจ โอ้โลม) โทร. ๐๘๓ ๒๙๘ ๐๒๑๖
- เว็บไซด์ www.rmutk.ac.th www.dsa.rmutk.ac.th

หมำยเหตุ : ห้ำมนักศึกษำนุ่งกำงเกงขำสั้นและกำงเกงเล เข้ำรับกำรอบรม

