กำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจำปี 2561
วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์
ลงทะเบียน 07.30 – 08.30 น.
กิจกรรมช่วงเช้ำ
 กิจกรรม มหำวิทยำลัยยั่งยืน
สถำนที่ : หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์
รอบที่ ๑
มหาวิทยาลัยยั่งยืน
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
หอประชุมใหญ่
(กลุ่ม A1,B1)
กลุ่ม A1
-คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
-วิทยาลัยนวัตกรรม
-คณะพยาบาลศาสตร์
-คณะวิทยาการเรียนรู้ ฯ
-วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
กลุ่ม B1
-คณะศิลปศาสตร์
-คณะวารสารศาสตร์ ฯ
-วิทยาลัยสหวิทยาการ
-วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติฯ
-คณะเภสัชศาสตร์

รอบที่ ๒
มหาวิทยาลัยยั่งยืน
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
หอประชุมใหญ่
(กลุ่ม C1,D1)
กลุ่ม C1
-คณะวิศวกรรมศาสตร์
-คณะสาธารณสุขศาสตร์
-วิทยาลัยนานาชาติปรีดี ฯ
-คณะแพทยศาสตร์
กลุ่ม D1
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
-สถาบันเทคโนโลยีฯสิรินธร
-คณะสังคมวิทยา ฯ
-คณะทันตแพทยศาสตร์

รอบที่ ๓
กิจกรรมกลางคืน
มหาวิทยาลัยยั่งยืน
การแสดงแสง –เสียง
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐น.
ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์
หอประชุมใหญ่
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
(กลุ่ม A2, B2, C2, D2) สนามฟุตบอล มธ.ท่าพระจันทร์
กลุ่ม A2
-คณะเศรษฐศาสตร์
ทุกกลุ่ม
-คณะสังคมสงเคราะห์ ฯ
กลุ่ม B2
-คณะรัฐศาสตร์
-คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่ม C2
-คณะนิติศาสตร์
-คณะศิลปกรรมศาสตร์
กลุ่ม D2
-คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
-วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยฯ

กิจกรรมช่วงเย็น

 กิจกรรม จิตวิญญำณธรรมศำสตร์ (แสง เสียง ประวัติศำสตร์ธรรมศำสตร์)
สถำนที่ : สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์

รำยกำรในสนำมฟุตบอล
กน. ทุกคณะพานักศึกษาใหม่เข้าไปนั่งในสนามฟุตบอล
พิธีกรเริ่มเปิดเวทีสนามฟุตบอล
นักศึกษาใหม่รับประทานข้าวธรรมศาสตร์ เปิดวิดีโอเรื่องข้าว
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ
มอบรางวัล
นายก อมธ./ ประธานสภา นศ./ ประธาน กพน. กล่าวต้อนรับ และแนะนาประธาน
กรรมการ นศ. คณะ
อธิการบดีกล่าวต้อนรับ
อธิการบดีแนะนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และร้องเพลงร่วมกัน
ชมการแสดงแสง เสียง ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์
“ณ ดินแดนแห่งนี้มีตานาน ขอเธอจงสืบสานจิตวิญญาณธรรม”
พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือโดยผู้บริหาร อาจารย์ รุ่นพี่และศิษย์เก่า บรรเลงเพลง
ขอบคุณผู้สนับสนุน มอบช่อดอกไม้
เพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทอง เพลงสรรเสริญพระบารมี

กำหนดกำรในสนำมฟุตบอล
๑๗.๑๕ น.
๑๗.๓๐-๑๗.๔๕ น. ๑๕ นาที
๑๗.๔๕-๑๘.๑๐ น. ๒๕ นาที
๑๘.๑๐-๑๘.๑๕ น. ๕ นาที
๑๘.๑๕-๑๘.๔๐ น. ๒๕ นาที
๑๘.๔๐-๑๙.๐๐ น. ๒๐ นาที
๑๙.๐๐-๑๙.๑๐ น. ๑๐ นาที
๑๙.๑๐-๑๙.๓๐ น. ๒๐ นาที
๑๙.๓๐-๒๑.๓๐ น. ๒ ชั่วโมง
๒๑.๓๐-๒๒.๐๐ น. ๓๐ นาที

ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ช่วงเวลา
เช้า

บ่าย

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(มธ. ท่าพระจันทร์)
ลงทะเบียน ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(มธ. ศูนย์รังสิต)
ลงทะเบียน ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น.

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
(มธ. ศูนย์รังสิต)
ลงทะเบียน ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น.

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
(มธ. ศูนย์รังสิต)
ลงทะเบียน ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น.

กิจกรรมวันแห่งความยั่งยืน
(หอประชุมใหญ่)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
(๓,๐๐๐ คน)
(กลุ่ม A 1 / B 1)

กิจกรรมขึน้ ทะเบียน-ตรวจร่างกาย
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
(กลุ่ม A 2 / กลุ่ม B 2)
บร.๑ และ SC

กิจกรรมขึน้ ทะเบียน-ตรวจร่างกาย
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
(กลุ่ม C 1) บร.๑ และ SC
กิจกรรมพรีธรรมศาสตร์ 1 (เรียนรู้)
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
(กลุ่ม A 1 / A 2) SC
กิจกรรมพรีธรรมศาสตร์ ๒ (จิตอาสา)
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
(กลุ่ม B 1 / B 2) SC
กิจกรรมขึน้ ทะเบียน-ตรวจร่างกาย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(กลุ่ม D 1) บร.๑ และ SC
กิจกรรมพรีธรรมศาสตร์ 1 (เรียนรู้)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(กลุ่ม B 1 / B 2) SC
กิจกรรมพรีธรรมศาสตร์ ๒ (จิตอาสา)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(กลุ่ม A 1 / A 2) SC

กิจกรรมขึน้ ทะเบียน-ตรวจร่างกาย
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
(กลุ่ม A 1) บร.๑ และ SC
กิจกรรมพรีธรรมศาสตร์ 1 (เรียนรู)้
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
(กลุ่ม C 1 / C 2) SC
กิจกรรมพรีธรรมศาสตร์ ๒ (จิตอาสา)
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
(กลุ่ม D 1 / D 2) SC
กิจกรรมขึน้ ทะเบียน-ตรวจร่างกาย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(กลุ่ม B 1) บร.๑ และ SC
กิจกรรมพรีธรรมศาสตร์ 1 (เรียนรู)้
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(กลุ่ม D 1 / D 2) SC
กิจกรรมพรีธรรมศาสตร์ ๒ (จิตอาสา)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(กลุ่ม C 1 / C 2) SC
กิจกรรมรับเพื่อนใหม่
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.
(ลงทะเบียนเข้าร่วม)
ยิม ๕

กิจกรรมวันแห่งความยั่งยืน
(หอประชุมใหญ่)
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
(๓,๐๐๐ คน)
(กลุ่ม C 1 / D 1)
กิจกรรมวันแห่งความยั่งยืน
(หอประชุมใหญ่)
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
(๓,๐๐๐ คน)
(กลุ่ม A 2 / B 2 / C 2 / D 2)

ค่า

กิจกรรมขึน้ ทะเบียน-ตรวจร่างกาย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(กลุ่ม C 2 / กลุ่ม D 2)
บร.๑ และ SC

การแสดงแสง –เสียง
ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์
สนามฟุตบอล มธ.ท่าพระจันทร์
ตั้งแต่ ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
(๙,๐๐๐ คน)

* หมายเหตุ : ๑. วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ ณ สถานที่ที่คณะกาหนด
๒. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปิดภาคเรียนที่ ๑

ตารางการแบ่ งกลุ่มกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และPre-Thammasat
กลุ่ม

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
A1
วิทยาลัยนวัตกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
กลุ่ม A 1 เข้าร่วมพรีธรรมศาสตร์ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตรวจร่างกาย ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (รอบเช้า)

กลุ่ม

คณะ
คณะศิลปศาสตร์
B1
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่ม B 1 เข้าร่วมพรีธรรมศาสตร์ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตรวจร่างกาย ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (รอบบ่าย)
กลุ่ม

คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
C1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่ม C 1 เข้าร่วมพรีธรรมศาสตร์ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตรวจร่างกาย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (รอบเช้า)
กลุ่ม

คณะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
D1
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
กลุ่ม D 1 เข้าร่วมพรีธรรมศาสตร์ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตรวจร่างกาย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (รอบบ่าย)

กลุ่ม
A2

คณะ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กลุ่ม A 2 เข้าร่วมพรีธรรมศาสตร์ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตรวจร่างกาย ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (รอบเช้า)

กลุ่ม
B2

คณะ
คณะรัฐศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่ม B 2 เข้าร่วมพรีธรรมศาสตร์ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตรวจร่างกาย ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (รอบเช้า)

กลุ่ม

คณะ
คณะนิติศาสตร์
C2
คณะศิลปกรรมศาสตร์
กลุ่ม C 2 เข้าร่วมพรีธรรมศาสตร์ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตรวจร่างกาย ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (รอบบ่าย)

กลุ่ม

คณะ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
D2
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
กลุ่ม D 2 เข้าร่วมพรีธรรมศาสตร์ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตรวจร่างกาย ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (รอบบ่าย)

