
เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม
08.45- 9.00 น. ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับเอกสาร 08.45- 9.00 น. ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับเอกสาร

09.00 - 9.30 น. พธิีกล่าวเปดิโครงการฯ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 09.00 - 9.30 น. พธิีกล่าวเปดิโครงการฯ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

09.30 - 12.30 น. บรรยายวิชาคณิตศาสตร์ 09.30 - 12.30 น. บรรยายวิชาภาษาอังกฤษ

12.30 - 13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 12.30 - 13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.30 น. บรรยายวิชาคณิตศาสตร์ (ต่อ) 13.30 - 14.30 น. บรรยายวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ)

14.30 - 15.30 น. กิจกรรมของนิสิตทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์ 14.30 - 15.30 น. กิจกรรมของนิสิตทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์

08.30- 9.00 น. ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับเอกสาร 08.30- 9.00 น. ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับเอกสาร

09.00 - 12.00 น. บรรยายวิชาฟสิิกส์ 09.00 - 12.00 น. บรรยายวิชาชีววิทยา

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.30 น. บรรยายวิชาฟสิิกส์ (ต่อ) 13.30 - 14.30 น. บรรยายวิชาชีววิทยา (ต่อ)

14.30 - 15.30 น. กิจกรรมของนิสิตทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์ 14.30 - 15.30 น. กิจกรรมของนิสิตทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์

08.30- 9.00 น. ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับเอกสาร 08.30- 9.00 น. ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับเอกสาร

09.00 - 12.00 น. บรรยายวิชาเคมี 09.00 - 12.00 น. บรรยายวิชาฟสิิกส์

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.30 น. บรรยายวิชาเคมี (ต่อ) 13.30 - 14.30 น. บรรยายวิชาฟสิิกส์ (ต่อ)

14.30 - 15.30 น. กิจกรรมของนิสิตทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์ 14.30 - 15.30 น. กิจกรรมของนิสิตทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์

08.30- 9.00 น. ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับเอกสาร 08.30- 9.00 น. ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับเอกสาร

09.00 - 12.00 น. บรรยายวิชาชีววิทยา 09.00 - 12.00 น. บรรยายวิชาเคมี

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.30 น. บรรยายวิชาชีววิทยา (ต่อ) 13.30 - 14.30 น. บรรยายวิชาเคมี (ต่อ)

14.30 - 15.30 น. กิจกรรมของนิสิตทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์ 14.30 - 15.30 น. กิจกรรมของนิสิตทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์

08.30- 9.00 น. ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับเอกสาร 08.30- 9.00 น. ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับเอกสาร

09.00 - 12.00 น. บรรยายวิชาภาษาอังกฤษ 09.00 - 12.00 น. บรรยายวิชาคณิตศาสตร์

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.30 น. บรรยายวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) 13.30 - 14.30 น. บรรยายวิชาคณิตศาสตร์ (ต่อ)

14.30 - 15.30 น. กิจกรรมของนิสิตทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์ และปดิโครงการ 14.30 - 15.30 น. กิจกรรมของนิสิตทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์ และปดิโครงการ

หมายเหตุ                                                     เมื่อจบการอบรมในแต่ละวนัจะมแีบบประเมนิผลเพื่อให้นิสิตกรอก

                                                

31 กรกฎาคม 2560

1 สิงหาคม 2560

2 สิงหาคม 2560

3 สิงหาคม 2560

4 สิงหาคม 2560

ก าหนดการ
โครงการเตรียมความพร้อม วิทย์คณิตอังกฤษ ส าหรับนิสิตชัน้ปทีี่ 1 
วันที่ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

หอ้ง 19-403หอ้ง 19-402
วัน/เดือน/ปี


