กาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานที่ : หอประชุมใหญ่ และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทางจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไป ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยรถ ขสมก.
เวลา ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในฐานกิจกรรมแรก
ตารางฐานกิจกรรม
รายการในหอประชุมใหญ่
A/B/C/D
๐๑-๑๒
A/B/C/D
๑๓ – ๒๔
A/B/C/D
๒๕ – ๓๖

ฐานกิจกรรมที่ ๑
๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ทางสังคม (Social Awareness)
หอประชุมใหญ่
กิจกรรมจิตอาสา/ยั่งยืน
รอบ มธ.ท่าพระจันทร์/
สนามหลวง
กิจกรรมจิตอาสา/ยั่งยืน
มธ.ท่าพระจันทร์

ฐานกิจกรรมที่ ๒
๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.
กิจกรรมจิตอาสา/ยั่งยืน
มธ.ท่าพระจันทร์
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ทางสังคม (Social Awareness)
หอประชุมใหญ่
กิจกรรมจิตอาสา/ยั่งยืน
รอบ มธ.ท่าพระจันทร์/
สนามหลวง

ฐานกิจกรรมที่ ๓
๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น.
กิจกรรมจิตอาสา/ยั่งยืน
รอบ มธ.ท่าพระจันทร์/
สนามหลวง
กิจกรรมจิตอาสา/ยั่งยืน
มธ.ท่าพระจันทร์
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ทางสังคม (Social Awareness)
หอประชุมใหญ่

กาหนดการกิจกรรมการแสดงแสง – เสียงธรรมศาสตร์
รายการในสนามฟุตบอล
กน.ทุกคณะพานักศึกษาใหม่เข้าไปนั่งในสนามฟุตบอล
พิธีกรเริ่มเปิดเวทีสนามฟุตบอล
นักศึกษาใหม่รับประทานข้าวธรรมศาสตร์
นายกสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
มอบรางวัล
- นักกิจกรรม
- เสื้อสามารถ
- คณะที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง อมธ.สูงสุด
- โครงการการเรียนการสอนโดยบริการสังคมยอดเยี่ยม
- ทูตกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
- พิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกอมธ./ประธานสภานศ./ประธานกพน. กล่าวต้อนรับและแนะนาประธาน
กรรมการนศ.คณะต่าง ๆ
อธิการบดีกล่าวต้อนรับ
อธิการบดีแนะนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี
และร้องเพลงร่วมกัน (เพลงกาลังใจ-เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม)
ชมการแสดง แสง เสียง ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์
“ณ ดินแดนแห่งนี้มีตานาน ขอเธอจงสืบสานจิตวิญญาณธรรม”

กาหนดการในสนามฟุตบอล
๑๗.๑๕ น.
๑๗.๓๐ - ๑๗.๔๕ น.
๑๗.๔๕ - ๑๘.๑๐ น.
๑๘.๑๐ - ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕ - ๑๘.๓๕ น.

๑๕ นาที
๒๕ นาที
๕ นาที
๒๐ นาที

๑๘.๓๕ - ๑๘.๕๐ น.

๑๕ นาที

๑๘.๕๐ - ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ - ๑๙.๑๕ น.

๑๐ นาที
๑๕ นาที

๑๙.๑๕ - ๒๑.๑๕ น.

๒ ชั่วโมง

พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกข้อมือโดยบริหาร อาจารย์ และศิษย์เก่า
๒๑.๑๕ - ๒๑.๔๕ น.
ขอบคุณผู้สนับสนุน มอบช่อดอกไม้
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทอง และเพลงสรรเสริญพระบารมี
*** มีรถ ขสมก. เดินทางกลับ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หลังจบกิจกรรม (ประมาณ ๒๒.๐๐ น.)

๓๐ นาที

ตารางการเข้ าร่ วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ( 1-2 สิงหาคม 2560)
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลุ่ม
A

1 สิงหาคม 2560
ช่ วงเช้ า

1 สิ งหาคม 2560
ช่ วงบ่ าย

2 สิงหาคม 2560
ช่ วงเช้ า

2 สิงหาคม 2560
ช่ วงบ่ าย

ขึ้นทะเบียน-ตรวจร่ างกาย
09.00 - 12.00 น.

เปิ ดโลกกิจกรรม
13.00 - 16.00 น.
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์
ขึ้นทะเบียน-ตรวจร่ างกาย
13.00 - 16.00 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษาฯ (ห้องใหญ่)

ปฐมนิเทศนักศึกษาฯ (ห้องย่อย)

09.00 -12.00 น.
อาคาร SC

13.00 - 16.00 น.
อาคาร SC

ปฐมนิเทศนักศึกษาฯ (ห้องย่อย)

ปฐมนิเทศนักศึกษาฯ (ห้องใหญ่)

09.00 - 12.00 น.
อาคาร SC
ขึ้นทะเบียน-ตรวจร่ างกาย
09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.
อาคาร SC
เปิ ดโลกกิจกรรม
13.00 - 16.00 น.
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์
ขึ้นทะเบียน-ตรวจร่ างกาย
13.00 - 16.00 น.

อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวม (ปิ ยชาติ 2)

B

C

D

ทุกกลุ่ม

เปิ ดโลกกิจกรรม
09.00 - 12.00 น.
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวม (ปิ ยชาติ 2)

ปฐมนิเทศนักศึกษาฯ (ห้องใหญ่)

ปฐมนิ เทศนักศึกษาฯ (ห้องย่อย)

09.00 -12.00 น.
อาคาร SC

13.00 - 16.00 น.
อาคาร SC

ปฐมนิเทศนักศึกษาฯ (ห้องย่อย)

ปฐมนิ เทศนักศึกษาฯ (ห้องใหญ่)

09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
อาคาร SC
อาคาร SC
การแสดงรับเพือ่ นใหม่
17.00 - 23.00 น.
The Circle ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวม (ปิ ยชาติ 2)

เปิ ดโลกกิจกรรม
09.00 - 12.00 น.
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวม (ปิ ยชาติ 2)

ไม่มีกิจกรรม

* หมายเหตุ : สาหรับฐานขึน้ ทะเบียน - ตรวจร่ างกาย ให้ นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมตามเวลาในบัตรคิวที่ได้ รับ

ตารางการเข้ าร่ วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ( 3 สิงหาคม 2560)
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รหัส

3 สิงหาคม 2560
08.30 - 11.00 น.

A / B / C / D กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ทางสังคม
หอประชุมใหญ่
01 – 12
A / B / C / D กิจกรรมจิตอาสา/ยัง่ ยืน
13 - 24 รอบ มธ.ท่าพระจันทร์ / สนามหลวง
A / B / C / D กิจกรรมจิตอาสา/ยัง่ ยืน
25 - 36
มธ.ท่าพระจันทร์

3 สิ งหาคม 2560
12.00 - 14.30 น.

3 สิงหาคม 2560
14.30 - 17.00 น.

กิจกรรมจิตอาสา/ยัง่ ยืน
มธ.ท่าพระจันทร์

กิจกรรมจิตอาสา/ยัง่ ยืน

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ทางสังคม

รอบ มธ.ท่าพระจันทร์ / สนามหลวง

กิจกรรมจิตอาสา/ยัง่ ยืน
มธ.ท่าพระจันทร์

หอประชุมใหญ่
กิจกรรมจิตอาสา/ยัง่ ยืน

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ทางสังคม

รอบ มธ.ท่าพระจันทร์ / สนามหลวง

หอประชุมใหญ่

3 สิงหาคม 2560
17.00 - 22.00 น.
กิจกรรมการแสดง
แสง - สี
ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์

การแบ่ งกลุ่มกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(วันที่ 1-3 สิ งหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
กลุ่ม A

กลุ่ม B

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

รหัส
A01 – A17
A18 – A22
A23 – A24
A25 – A30
A31 – A34
A35
A36

คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน

รหัส
B01 – B13
B14 - B20
B21 – B23
B24
B25 – B31
B32 – B36

กลุ่ม D
กลุ่ม C
คณะ

รหัส
คณะศิลปศาสตร์
C01 – C15
คณะนิติศาสตร์
C16 – C24
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง C25 – C30
คณะพยาบาลศาสตร์
C31 – C33
คณะศิลปกรรมศาสตร์
C34 – C35
คณะเภสัชศาสตร์
C36

คณะ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
คณะทันตแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วิทยาลัยนวัตกรรม
คณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์

รหัส
D01 – D11
D12
D13 – D22
D23 – D28
D29 – D32
D33 – D35
D36

