กิจกรรม

ตาราางกิจกรรมสําหรับนักศึ
ก กษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560

วัน/เวลา

สถานที่

การรายงานตัวเข้าหอพั
า ก เขตแม่คาว
(ยกเว้น นักศึกษาขของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์
แ
มิค และ
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ให้ดูกําหนดการเข้าหอฯ
ตามประกาศของคณะฯ/วิทยาลัยฯ)

ตั้งแแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กรกฎฎาคม 2560
เวลลา 08.00 - 17.00 น.

หอพักชายโอเมกา
ช
หอพักหญิงอัลฟา และ
บ้านพักนานาชาติ
ก
ภราดรภาพ

การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก เขตแม่คาว
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เววลา 16.00 น.
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เวลลา 08.00 - 16.00 น.

ห้องปรระชุม Assembly ของหออพักหญิงอัลฟา
อาคารสายธารธรรม
มหาวิทยาลั
ท ยพายัพ เขตแม่คาว

การประชุมผู้ปกครรอง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เวลลา 08.30 - 12.00 น.

กิจกรรมเตรียมคววามพร้อมสําหรับนักศึกษาใหม่
ษ
โครงการ Payap Freshy Preparation 2017
2
เปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การสมัครนักศึกษาาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 3, 4, 5

วันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 25560

ภาคเช้ช้า 08.30 – 12.00 น.
ณ หอปประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริริญ
อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายั
พ พ เขตแม่คาว
ภาคบ่าย
า 13.00 – 16.00 น. คณะที
ค ่นักศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลั
ท ยพายัพ เขตแม่คาว

การขอผ่อนผันการรเข้ารับราชการทหารกอองประจําการ
สําหรับนักศึกษาชชายที่เกิดปี พ.ศ. 2540

ตั้งแแต่เดือนตุลาคม 2560
จนถึถึงเดือนมกราคม 2561

วันที่ 1 สิงหาคม 2560
วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 25600

นักศึกษาเข้
ษ าไปตรวจสอบตารางงเรียน ของตนเอง
ได้ที่เว็บไซต์
บ
http://reg.payaap.ac.th
ติดต่อขอรั
ข บแบบรายงานตัวนศทท. (แบบ รด.2)
และส่งเอกสารที
ง
่ สํานักพัฒนานัักศึกษา
ห้อง PN 105 อาคารพันธกร
ติดต่อ คุณ วรวรรณ ขัติชีนะ
สํานักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN 105 อาคารพันธกร
ติดต่อ คุณ วรวรรณ ขัติชีนะ

เอกสารประกกอบ

1) สําเนาใบเสร็จรับเงินค่
น าหอพัก
3) สําเนาทะเบียนบ้าน
2) ใบเสร็จรับเงินค่าประะกันความเสียหาย 4) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว = 3 ใบ
ของใช้ที่จําเป็น หมอน,,ปลอกหมอน, ผ้าปูที่นอนน,ผ้ารองที่นอน, ผ้าห่ม, ราาวตากผ้า, อื่นๆ
ติดต่อสอบถามรายละเเอียด
- หอพักหญิงอัลฟา 0553-241255, 053-8514778 ต่อ 4605, 4606, 46008
- หอพักชายโอเมกา 053-241255,
0
053-851478 ต่อ 4610, 4612
- บ้านพักนานาชาติภราาดรภาพ 053-241255, 0053-851478 ต่อ 4600
การแต่งกาย ชุดพิธีการรของมหาวิทยาลัยพายัพ ( ซื้อได้ที่ Boonnak Shhop )
- นักศึกษาชาย เสื้อเชิต้ สีขาวแขนยาว
ข
กางเกงสีดําททรงสุภาพ เนคไทสีฟ้าขอองมหาวิทยาลัย
หัวเข็มขัด+เข็มขัดของมมหาวิทยาลัยพายัพ รองเท้ท้าหนังสีดํา
- นักศึกษาหญิง เสื้อเชิ้ตสขาวแขนสั
สี
้น ติดกระดุมแลละเข็มกลัดหน้าอกตรามหหาวิทยาลัย
กระโปรงสีฟ้า(คลุมเข่า)ขของมหาวิทยาลัยพายัพ หหัวเข็มขัด+เข็มขัดของมหหาวิทยาลัย
รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเทท้าสีขาว

การแต่งกายสําหรับทํากิจกรรม
กางเกงขายาวเสื้อเชิ้ต หรื
ห อเสื้อยืดสุภาพ รองเท้าผ้าใบ
1) แบบรายงานตัว นศศท. (แบบ รด.2)
2) รูปถ่ายนักศึกษาวิชาทหาร หรือเครื่องแบบนักกศึกษา ขนาด 3x4 ซ.ม. จํานวน 1 รูป
3) หนังสือรับรองการฝึกวิ
ก ชาทหาร จากศูนย์ฝึกเดิดิม และ
สําเนาบัตรประจําตัวนักศึ
ก กษาวิชาทหาร สําหรับ นศท. ที่ย้ายมาจากต่างจัจังหวัด
(ยกเว้น จังหวัดเชียงใหมม่, จังหวัดลําพูน และจังหหวัดแม่ฮ่องสอน)
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
เอกสารประกอบ
1) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ชุด
3) สด.35 จํานวน 2 ชุชด
2) สําเนาสด.9 = 2 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง) 4) รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิน้วครึ่ง = 2 ใบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่... ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายั
พ พ โทร. 053-241255, 053-851478 ต่ตอ 240, 241 สายตรง 053-245607 e-mail : pyu.thaiaadmissions@gmaiil.com

