วัน/เวลา

08.00 – 09.00 น.

09.00 – 10.00 น.

วิทยาลัยเซนต์ หลุยส์
กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อม นักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา 2561
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 –
13.00 – 14.00
13.00

จ. 23 เม.ย. 61

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 (หอประชุมฟรังซิส)

พฤ. 26 ก.ค.61

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 (หอประชุมฟรังซิส)

อ. 31 ก.ค. 61
(ผู้ปกครองและ
นักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 1)
พ. 1 ส.ค. 61

08.00 – 08.45 น.
ลงทะเบียน/รับป้ายชื่อ
08.45 – 08.55 น.
สวดภาวนา

-ชี ้แจงกิจกรรมเตรี ยม
ความพร้ อม (15 นาที)
-ระเบียบวินยั นักศึกษา
(30 นาที / พัก 15 นาที)

ฟั งบรรยาย เรื่ อง “ บทบาทของพ่อ
แม่ตอ่ ความสําเร็จในการศึกษาของ
ลูกอย่างมีความสุข”

รับฟัง ระเบียบ
การศึกษาและระบบ
บริ การการศึกษา
(กลุม่ 1/ห้ อง A44)
07.00 - 09.30 น.
เคารพอาจารย์ใหญ่
(ห้ อง 604)

รับฟัง ระเบียบ
การศึกษาและ
ระบบบริ การการศึกษา
(กลุม่ 2/ห้ อง A44)
9.30 - 10.00 น.
พัก อาหารว่าง

Edutainment English
10.00 – 10.30 น. (ห้ อง 601)

พฤ. 2 ส.ค.61
ศ.3 ส.ค. 61
ส. 4 ส.ค.61
จ. 6 ส.ค. 61
อ. 7 ส.ค. 61
พ.8 - ศ.10 ส.ค.

พัก

14.00 -15.00

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00 น.

การมอบตัวลงทะเบียน / การทําสัญญาเช่าหอพักนักศึกษา / สัมภาษณ์ทนุ กองทุนเงิน
ให้ ก้ ยู มื เพื่อการศึกษา / วัดตัวตัดชุดนักศึกษา เสื ้อสูท ชุดพละและชุด Freshy
การมอบตัวลงทะเบียน / การทําสัญญาเช่าหอพักนักศึกษา / สัมภาษณ์ทนุ กองทุนเงิน
ให้ ก้ ยู มื เพื่อการศึกษา / วัดตัวตัดชุดนักศึกษา เสื ้อสูท ชุดพละและชุด Freshy
ผู้ปกครองและ
ฟั งบรรยายเรื่ อง การสร้ างคุณค่าในตัวเองต่อการเรี ยน
นักศึกษาที่อยู่หอพัก
ในระดับอุดมศึกษา โดย อ.อรรจน์ สีหะอําไพ
วิทยาลัยฯ รับฟั งคํา
ชี ้แจง และเข้ าหอพัก

โดย อ.สุวลักษณ์ อัศดรเดชา
13.30 – 17.30 น. Edutainment English
(4 กลุ่ม) 405-408

10.30 – 12.30 น. (4 กลุ่ม) ห้ อง 405-408

12.30 - 13.30 น. พัก

Edutainment English
10.00 – 12.00 น. (4 กลุ่ม) 405-408
12.00 - 12.30น. (ห้ อง 601)

14.00 – 16.00 น. Academic English
(5 ห้ อง) 405-409

Academic English (5 กลุ่ม) 405-409
คณะวิ ชา ทัง้ 3 คณะ และอาจารย์ทีป่ รึ กษาพบนักศึกษา (พยบ.A44.จิ ต.405,กภบ.A24)
โครงการฝึ กสมาธิ พัฒนาจิต โดย พระครูปลัดสุวฒ
ั นวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดยานนาวา จาก วัดยานนาวา (หอประชุมฟรังซิส)
ลงทะเบียน /
สันทนาการ, แนะนําผู้นํานักศึกษา ชมรมและสถานที่
พี่พบน้ อง / สันทนาการ / ซ้ อมเพลง
แบ่งกลุม่ 12 กลุม่
(หอประชุมฟรังซิส)
Academic English (5 กลุ่ม) 405-409
Online Placement Test (4 กลุม่ ๆละ 1 ชัว่ โมง / ศูนย์คอมพิวเตอร์ ST.LUKE)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และ บ้ านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม
หมายเหตุ : การแต่ งกายของนักศึกษา เสื้อสีขาว กางเกงสีดํา/ สีกรมท่ า (ยกเว้ น วันที่ 8 – 10 ส.ค. 61 )

