
ปฐมนิเทศ (รวม) 

วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

หอ้ง/อาคาร เวลา หอ้ง/อาคาร เวลา หอ้ง/อาคาร
๑. คณะแพทยศาสตร์ ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพ

๒. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

๓. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ห้อง KB ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระกัยรติ

๔. คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง BS ๔๑๐๑-๐๖ ,๔๒๐๑-๐๖ อาคารวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ อาคารธ ารง บัวศรี

๕. คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมแคแสด  อาคารคณะพยาบาล ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมแคแสด อาคารคณะพยาบาล

๖. วิทยาลัยนานาชาติ ห้อง IC ๒๐๓ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

๗. คณะดนตรีและการแสดง ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้อง KC ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

๘. โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง KC ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

๙. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง KC ๓๐๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง KC ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

๑๐. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง PH ๑๑๗,๓๐๑ อาคารคณะสาธารณสุขฯ ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. ห้อง KC ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

๑๑. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ห้อง ๒๐๑  อาคารธ ารง บัวศรี ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ , ๒๐๒ อาคารธ ารง บัวศรี

๑๒. คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ห้อง KB ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง N ๒๓๐๗ อาคารอนุรักษ์

๑๓. คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง QS ๒๐๑ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง QS ๒๐๑  อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑

๑๔. คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ห้อง ๒๐๑  อาคารธ ารง บัวศรี ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ อาคารธ ารง บัวศรี

๑๕. คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้อง KB ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ( ๗ ห้อง) ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. ห้อง KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

๑๖. คณะโลจิสติกส์ ห้อง ๑๐๑-๓ ๒๐๒ อาคารธ ารง บัวศรี ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

๑๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุมคณะ อาคารคณะวิศวกรรมฯ

๑๘. คณะเภสัชศาสตร์ ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา

๑๙. คณะสหเวชศาสตร์ ห้อง KC ๒๐๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้อง KC ๒๐๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

๒๐. คณะรัฐศาสตร์ฯ ห้อง KB ชั้น ๔,๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ , ๒๐๒ อาคารธ ารง บัวศรี

๒๑. คณะเทคโนโลยีทางทะเล ห้องประชุมประถม ใจจิตร (วข.จันทบุรี) ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง S ๕๐๙ ( วข.จันทบุรี)

๒๒. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปฯ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ (วข.จันทบุรี) ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ (วข.จันทบุรี)

๒๓. คณะอัญมณี ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ (วข.จันทบุรี) ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง L ๒๐๔ ( วข.จันทบุรี)

๒๔. วิทยาศาสตร์และสังคมฯ ห้องประชุมศานิตย์ ชั้น ๒ (วข.สระแก้ว) ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมศานิตย์ ชั้น ๒ (วข.สระแก้ว)

๒๕. คณะเทคโนโลยีทางการเกษตร ห้องประชุมศานิตย์  ชั้น ๒ (วข.สระแก้ว) ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมจรัล  ฉกรรจ์แดง (วข.สระแก้ว)

 หมายเหตุ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ ปฐมนิเทศคณะวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. สถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ

ตารางการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปรญิญาตร ีประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗

ปฐมนิเทศ (คณะ) 

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะ/วิทยาลัย

โปรดดูข้อมูลที่หมายเหตุ

โปรดดูข้อมูลที่หมายเหตุ



                การแต่งกาย ปฐมนิเทศ (ทั้งปฐมนิเทศรวมและปฐมนิเทศคณะ)  นิสิตแต่งกายชุดนิสิตปกติ (กางเกง/กระโปรงสีด า, เน็คไทสีเทา)


