วิทยาลัยเซนต์ หลุยส์
ขัน้ ตอนพิธีประสาทปริญญาบัตร
วันซ้ อมใหญ่ : วันศุกร์ 25 มกราคม 2562
วันพิธี : วันเสาร์ 26 มกราคม 2562/2019

----------------------------------------------------------------------ผู้สาเร็จการศึกษา จำนวน 210 คน
- มหำบัณฑิต 17 คน (กำรบริ หำรกำรพยำบำล ...9..... คน / จิตวิทยำประยุกต์ 8 คน)
- บัณฑิต ...193....... คน (พยบ. 117.... คน / วทบ. (จิต) ..28... คน /กำยภำพบำบัด ...48. คน)

วันซ้ อม : วันศุกร์ ท่ ี 25 มกราคม 2562
กาหนดการฝึ กซ้ อมย่ อย ที่ หอประชุมฟรั งซิส วิทยาลัยเซนต์ หลุยส์
08. 00 น.
08.30 - 11.00 น.
11.00 -12.00 น.
11.00 - 13.00 น.
12.00 - 12.30 น.
12.30 - 13.00 น.

ลงทะเบียนตรวจสอบรำยชื่อผู้รับปริ ญญำ และรับชุดครุย ที่ลำนหน้ ำสำนักทะเบียนฯ
ซ้ อมย่อย ครัง้ ที่ 1 (มหำบัณฑิตและบัณฑิต) ณ หอประชุมฟรังซิส
อำหำรกลำงวัน/ ตอบแบบสอบถำม (สำหรับบำงคนที่ยงั ไม่ได้ ตอบ)
นักขับร้ อง ซ้ อมเพลง ห้ องประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม
ลงทะเบียนและส่งแบบสอบถำม
ถ่ำยภำพหมูท่ ี่ลำนหน้ ำหอประชุมฟรังซิส
กลุม่ ที่ 1 มหำบัณฑิตและบัณฑิตคณะพยำบลศำสตร์
กลุม่ ที่ 2 มหำบัณฑิตและบัณฑิตคณะจิตวิทยำ
กลุม่ ที่ 3 บัณฑิตคณะกำยภำพบำบัด
13.00 - 14.30 น. ซ้ อมย่อย ครัง้ ที่ 2 ณ โบสถ์ เซนต์ หลุยส์ (มหำบัณฑิตและบัณฑิต)
14.30 - 16.00 น. ซ้ อมใหญ่ ณ โบสถ์ เซนต์ หลุยส์
รวมทุกฝ่ าย พร้ อมนักขับ + มหาบัณฑิตและบัณฑิต คณาจารย์ และนักศึกษาช่ วยงาน
(ผู้บริหาร/คณาจารย์ เข้ าร่ วมซ้ อมใหญ่ เวลา 14.00 น.)

หมายเหตุ ท่ านอธิการบดี และอธิการิณี มอบของทีร่ ะลึกแก่มหาบัณฑิ ตและบัณฑิ ต หลังพิธีซ้อมใหญ่

พิธีประสาทปริญญาบัตร
วันเสาร์ ท่ ี 26 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
- มหาบัณฑิต และบัณฑิต รำยงำนตัวกับฝ่ ำยฝึ กซ้ อม ทีศ่ ำลำหลุยส์มำรี ย์/ห้ องเรี ยนชัน้ 2 อำคำร
หว่ำนนำบุญ
- คณาจารย์ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง พร้ อมกันที่ด้ำนหน้ ำโบสถ์
- มหาบัณฑิต และบัณฑิต ตังขบวนเข้
้
ำนัง่ ประจำที่ในโบสถ์
- แขกผู้มีเกียรติเข้ ำนัง่ ในแถวทีจ่ ดั รับรองในโบสถ์เซนต์หลุยส์ (ข้ ำงตู้ศิล)
- ผู้บริหารและคณาจารย์ ตงั ้ แถวรับประธำนในพิธี (ฯพณฯ พระคำร์ ดินลั ไมเกิ ้ล มีชยั กิจบุญชู)
- ประธำนในพิธี มำถึงโบสถ์เซนต์หลุยส์ (เข้ ำพักทีห่ ้ องรับรองบ้ ำนพระสงฆ์)
- ผู้บริ หำร ตัง้ ขบวน ณ ลำนหน้ ำโบสถ์เซนต์หลุยส์
คณาจารย์ อยู่ประจาที่น่ ังในโบสถ์
- พระคำร์ ดินลั และพระสงฆ์ เคลือ่ นขบวนเข้ ำโบสถ์เซนต์หลุยส์
- พระคำร์ ดินลั และพระสงฆ์ คณำจำรย์ ถ่ำยภำพหมู่ หน้ ำโบสถ์เซนต์หลุยส์

08.00 น.
09.00 น.
09.40 น.
09.45 น.
09.45 น.
09.45 น.
09.50 น.
10.00 น.
12.00 น

สถานที่จอดรถ
- โรงเรี ยน ACC จำนวน 50 คัน ลำนสมำนฉันท์ จำนวน 30 คัน
และโรงพยำบำลเซนต์หลุยส์ (แสดงบัตรจอดรถ)

การแต่ งกาย - อำจำรย์สวมชุดครุยวิทยฐำนะ
- บุคลำกรสำยสนับสนุน สวมเสื ้อโปโลน ้ำเงิน กระโปรงหรื อกำงเกงสีกรมท่ำ
รองเท้ ำหุ้มส้ น และเสื ้อสูทสีเทำ
ห้องรับรองแขกผูม้ ีเกียรติ/คณาจารย์
จัดซุม้ แสดงความยินดี

- สโมสรผูส้ ู งอายุ
- สนามหน้าอำคำรเซนต์ไมเกิ ้ล

