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โครงการส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. โครงการช่อเสลาบานสานสายใยรักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์’๖๑  

(น้องพ่ีปาริฉัตรสัมพันธ์)  
วันที่  ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

และค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ถนนริมทะเล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
- เวลา ๐๗.๐๐ น. พร้อมกัน ใต้อาคาร ๔/๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- วันแรกแต่งกายด้วยชุดพละโรงเรียนเดิม 
- เตรียม ผ้าห่ม ของใช้ส่วนตัว (ผ้าถุง,สบู่,แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพู,ยาทากันยุง) 
- ชุดส าหรับท ากิจกรรม (๓ วัน ๒ คืน)  
- ยารักษาโรคประจ าตัว 
- เงินสด จ านวน ๑๕๐ บาท 
- ห้ามน าอาวุธและสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ามาในพ้ืนที่จัดกิจกรรมโดยเด็ดขาด 
- ปริ้นแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  และน าส่งวันเข้าร่วมโครงการฯ  
หมายเหตุ  ห้ามน าสิ่งของมีค่าติดตัวไป และให้นักศึกษาแจ้งผู้ปกครองทราบด้วยว่า ไม่อนุญาตให้ใช้

โทรศัพท์ระหว่างการเข้าค่าย หากมข้ีอสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  
 ๑. นางสาวณับปราณ  เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐ – ๒๒๙๘๕๘๒  
 ๒. นายเอกชัย จันทร์เพ็ญ นักวิชาการศึกษา  
   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ – ๒๙๗๒๖๐๒  
 ๓. นางสาวศิริวรรณ ชุมนิรัตน ์ นายกสโมสรนักศึกษาฯ  
   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ – ๖๗๙๔๐๘๔ 

๒. โครงการประชุมผู้ปกครอง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. (ผู้ปกครอง) ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ฯ (นักศึกษา) ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แต่งกายด้วยชุดพละโรงเรียนเดิม) 

๓. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ (ปฐมนิเทศคณะ) วันที่ ๒๙ 
มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกษตรปาริฉัตร ชั้น ๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา) 

๔. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา  
๐๗. ๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระกียรติฯ (แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา) 
 

ฝากน้องๆ เข้าไปกดถูกใจ เพจ ๑. สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
         ๒. SKRU HUSO CLUB 
         ๓. Manud Mod          
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการรับทราบข่าวสารงานกิจกรรมของทางคณะฯ 
****************************************************************** 


