วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕60
กําหนดวันรายงานตัว

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม ๒๕60

สถานที่

หอประชุม

เวลา

นักศึกษา
๐๘.3๐ - ๑0.3๐ น. รายงานตัว
13.00 – 15.00 น. ประเมินความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ผูป้ กครอง
13.00 – 15.30 น. ประชุมผูป้ กครอง
ขั้นตอนการรายงานตัว ลงชื่อรายงานตัว (สวมชุดนักเรียน/นักศึกษา สถาบันเดิม)
ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้าหอประชุม
ขั้นตอนการตรวจ
หลักฐาน

จัดเตรียมเอกสาร เข้าตรวจหลักฐาน โดยดาวน์โหลดและจัดเรียงตามลําดับดังนี้
๑.หลักฐานประวัติ และการมอบตัวเข้าศึกษา
๑.๑ แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
๑.๒ ใบมอบตัวนักศึกษา (สบช.๑)
๑.๓ ใบยินยอมให้แพทย์ทําการรักษา (สบช.๓)
๑.๔ ใบยินยอมให้นักศึกษาออกนอกสถานที่ด้วยตนเอง (สบช.๕)
๑.๕ ใบยินยอมให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลนอกสถานที่ (สบช.๖)
หมายเหตุ - เอกสารลําดับที่ 1.1 – 1.5 (ใช้กระดาษ A4 สีขาว พิมพ์ ขาวดํา)
- เอกสารลําดับที่ 1.2 – 1.5 กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ให้ บิดา มารดา
หรือผู้ปกครอง และพยาน เซ็นชื่อให้ครบถ้วน
1.6 ระเบียนสะสมแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (รบ.1) ตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ฉบับ
๒. ใบแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
2.๑ ให้นักศึกษาย้ายทะเบียนบ้าน เข้าบ้านเลขที่
๑๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ยกเว้น นักศึกษาที่มชี ื่อในทะเบียนบ้าน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่ต้องย้าย)
3. รูปถ่าย (เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา) หน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
แนวปฏิบตั ใิ นการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยกําหนดให้นักศึกษาทุกคน พัก ณ หอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โดย มีแนวทางปฏิบัติ และการเตรียม อุปกรณ์ ของใช้ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. ย้ายทะเบียนบ้าน มาอยู่ บ้านเลขที่ 11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ถนน
พัฒนาการคูขวาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เรียบร้อย (ยกเว้น นักศึกษาที่มีชื่อ
ในทะเบียนบ้าน อําเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช ไม่ต้องย้าย)
2. การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้
2.1 เข็มขัดหนังสีดํา เข็มเครื่องหมาย กระดุม (รับวันที่ 17 กรกฎาคม 2560)
2.2 ป้ายชื่อ (วิทยาลัยจัดทําให้ภายหลัง)
2.3 ชุดสูทวิทยาลัย ชุดวอร์ม ชุดฟ้าขาว (วิทยาลัยดําเนินการให้ภายหลัง)
2.4 เครื่องนอน (ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมเตียง) (รับวันที่ 17 กรกฎาคม 2560)
2.5 ผ้าห่ม ให้นํามาเอง
3. เตรียมเสื้อผ้า อุปกรณ์ ของใช้
3.1 ชุดนักศึกษา ตามระเบียบวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3.2 รองเท้า
- รองเท้าคัทชูหนัง สีดําหุ้มส้น แบบเรียบ หัวตัดไม่มันแวว ส้นสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว ส้นไม่แหลม
- รองเท้าผ้าใบสีขาว (รองเท้าพละ) ไม่มีลวดลาย ถุงเท้า
- รองเท้าแตะแบบสวมหรือรองเท้ารัดส้น
- รองเท้าสําหรับเข้าห้องน้ํา
3.3 ชุดไปรเวทสุขภาพ ได้แก่ กระโปรง กางเกงขายาว เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด คอปกหรือคอกลม
สีสุภาพ และสีขาว
3.4 กางเกงวอร์มสีสุภาพ (ดํา เทา น้ําเงิน กรมท่า)
3.5 เสื้อคลุม สําหรับใส่อาบน้ําหรือใส่คลุมชุดนอนเมื่อออกจากห้องนอน
3.6 ช้อนส้อม แก้วน้ํา
3.7 ขันอาบน้ํา กะละมัง ตะกร้าใส่ผ้า ไม้แขวนเสื้อ
3.8 เครื่องใช้ส่วนตัว
3.9 กุญแจล็อคตู้ 2 ตัว
4.0 อุปกรณ์ที่อาจเตรียมมาเพิ่ม พัดลม (วิทยาลัยเตรียมพัดลมเพดานให้ห้องละ 2 ตัว)

ระเบีบียบการแต่งกายชุดนักศึกษาเวลาเรียนปกติ
วิทยาลัยพยาาบาลบรมราชชชนนี นครศศรีธรรมราช ได้
ไ กําหนดเครืรื่องแต่งกายนันักศึกษาหญิงและชาย
ในการมาาเรียน เพื่อให้ห้เป็นระเบียบเเรียบร้อย เป็นเอกลั
น กษณ์ของวิ
อ ทยาลัย ดังนี้
เครื่องแต่งกาายนักศึกษาเววลาเรียนปกติติ

-

๑.๑ นักศึกษาหญิ
ญิง มี ๒ แบบ
แบบที่ ๑
ข เนื้อผ้าเรียบ
ย หนาพอสมมควร ไม่มีลวดดลาย ไม่รัดรูป แขนเสื้อ
- เสื้อเชิชิ้ตแขนสั้นสีขาว
ไ ตก ไม่มีสาบบด้านหลัง ผ่าหน้
า าตลอดติดกระดุมโลหะะตราสัญลักษณ์ ๕ เม็ด ใส่ชายเสื
ช ้อไว้
สั้นเหนือข้อศอก ไหล่ไม่
ในกระโปปรง
- กระโโปรงสีดําหรือสีสกรมท่า แบบบสุภาพเรียบร้ร้อย (ทรงเอ) มีขอบกระโปรรง มีซับใน
ไม่ผ่าหลัง ผ่าข้าง เนื้อผ้ผาไม่มัน ไม่มีลวดลาย
ล
หนาพพอสมควร ยาาวคลุมเข่าไม่เกิน ๕ นิ้ว
- เข็มขัดหนังสีดํา ขนาาดกว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็ข็มขัดตราสัญลักษณ์วิทยาลัลัย
- เข็มเครืรื่องหมายตราาสัญลักษณ์วทิ ยาลัยประดับอกเสื้อด้านขววา
- ป้ายชื่อ นามสกุล ติดที่อกเสื้อด้านขวา
- รองเท้้าคัทชูหนัง สีดําหุ้มส้น หัวตัด ไม่มันแวว ส้นสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว แบบเรียบ
สํ า หรัรั บ นั กศึ กษาชชั้ น ปี ที่ ๑รองงเท้ า ผ้ า ใบสีสี ข าว แบบธรร รมดา ไม่ มี ล วดลาย
ถุงเท้าขาาวพยาบาล
- ผมยาวว รวบเก็บเรียบร้อย
(ดังรูปภาาพที่ ๑)

รูปภาพทีที่ ๑ ชุดนักศึกษาหญิง

แบบที่ ๒
- เสื้อเชิ้ต แขนยาวสีขาว ปลายแขนจั๊ม ผ้าไม่มีลวดลาย ไม่มีสาบด้านหลัง ติดกระดุมตรา
สัญลักษณ์ของวิทยาลัย ๕ เม็ด ใส่ชายเสื้อไว้ในกระโปรง
- กระโปรงสีดําหรือกรมท่าทรง A มีขอบกระโปรง มีซับใน ไม่ผ่าหลัง ผ่าข้าง เนื้อผ้า ไม่มีลวดลาย
ไม่มัน ไม่โปร่งบาง ยาวถึงตาตุ่ม
- ผ้าคลุมศีรษะสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่โปร่งบาง ปลายผ้าแหลมด้านหน้า คลุมอกประมาณกระดุม
เม็ดที่ ๓
- เข็มขัดสีดําขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
- เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยประดับที่ผ้าคลุมศีรษะบริเวณหน้าอกด้านขวา
- ป้ายชื่อ - สกุล ประดับที่ผ้าคลุมศีรษะบริเวณหน้าอกด้านขวา
- รองเท้าหนังสีดําหุ้มส้น (คัทชู) แบบเรียบ ส้นสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว หัวตัดไม่มันแวว
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑รองเท้าผ้าใบสีขาว แบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าขาวพยาบาล
(ดังรูปภาพที่ ๒)

รูปภาพที่ ๒ ชุดนักศึกษาหญิงแบบมีผ้าคลุมศีรษะ

๑.๒ นักศึกษาชาย
- เสื้อเชิ้ตแขขนสั้น สีขาว ไม่มีสาบด้านหลัง เนื้อผ้าเรีียบ ไม่มีลวดดลาย ไม่มัน พอดีตัว ใส่
ชาายเสื้อไว้ในกางงเกง
- ผูกเนคไทสีดํา ยาวปิดกรระดุมเม็ดสุดท้้ายเหนือเข็มขัด ติดเข็มเครื่องหมายตราสัสัญลักษณ์
วิทยาลั
ท ย
- กางเกงขายาาวแบบสุภาพ เช่น ทรงสแลค สีดําหรือสีกรมท่า
- ป้ายชื่อ-สกุล ประทับที่อกเสื้อด้านขวา
- เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มตรราสัญลักษณ์วิวทิ ยาลัย
- รองเท้าหนังสีดํา หุ้มส้น ถุงเท้าสีดํา
- ทรงผมตัดสัน้ ไม่รุงรัง ยาววไม่เกิน ๕ เซนนติเมตร
(ดังรูปภาพที่ ๓)

รูปภาพที่ ๓ ชุดนักศึกษาชชาย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
กําหนดกิจกรรมรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันที่ 17-2๐ กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วัน เดือน ปี
เวลา
กิจกรรม
จ. 17 ก.ค.๖0 08.30 - 10.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว
และลงทะเบียนเข้าหอพัก
10.30 - 12.00 น. นักศึกษาเข้าหอพัก
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.30 น.

สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
อาคาร 9
คณะกรรมการ
ชั้น 1
รับรายงานตัวนักศึกษา
อาคารหอพัก 2 - คณะกรรมการหอพัก
- ตัวแทนนักศึกษา
พักรับประทานอาหาร
- ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ห้อง ๘๖๔
คณะกรรมการ
อาคาร ๘ ชั้น ๔ ดําเนินการ
ประชุมผู้ปกครอง
ห้องประชุม คณะกรรมการ
โดย ผู้อํานวยการวิทยาลัย
อาคาร 9 ชั้น 6 ดําเนินการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริม
วิชาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และบริหารคุณภาพ
อาจารย์ประจําชั้น
- ผู้ปกครองและนักศึกษา พบอาจารย์
ห้องประชุม คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา
อาคาร 9 ชั้น 6 ดําเนินการ

อ. 18 ก.ค.๖0 08.00 - 08.10 น. - ลงทะเบียน
ห้องประชุม
อาคาร 9 ชั้น 6
08.10 - 08.40 น. - ประเมินอัตลักษณ์นกั ศึกษา
- ประเมินสุขภาพ การปรับตัว
08.40 - 09.00 น. - พบอาจารย์ประจําชั้น
09.00 - 12.00 น. อบรมกระบวนการ “จิตตปัญญาศึกษา:
นักศึกษาใหม่”
โดย อาจารย์สิงห์ กาญจนอารี
วิทยากรกระบวนการ: พัฒนาศักยภาพ
บุคคลและองค์กร
พักรับประทานอาหาร
13.00 - 14.00 น. - ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก
ห้องประชุม

อ. จรรยา ศรีมีชัย
อ. นอลีสา โต๊ะยุ่โส๊ะ
อ. อุษา จันทร์แย้ม

อ. จรรยา ศรีมีชัย

วัน เดือน ปี

เวลา

14.00 - 16.30 น.

16.30 - 16.30 น.
16.30 - 19.30 น.
19.30 - 20.30 น.

กิจกรรม
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
- ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
อาคาร 9 ชั้น 6 อ. นอลีสา โต๊ะยุ่โส๊ะ
ชนนีนครศรีธรรมราช
อ. อุษา จันทร์แย้ม
และการจัดบริการฯ แก่นกั ศึกษา
โดย อาจารย์อษุ า จันทร์แย้ม
อาจารย์ขจิต บุญประดิษฐ
และอาจารย์สุธาสินี เจียประเสริฐ
งานสวัสดิการนักศึกษาและแนะแนว
- แบ่งกลุ่มเรียนรู้การใช้ชีวติ ในรัว้
อ. จรรยา ศรีมีชัย
วิทยาลัยฯ ตามฐานการเรียนรู้ ดังนี้
อ. นอลีสา โต๊ะยุ่โส๊ะ
๑. การติดต่อด้านธุรการ: การเงิน
อ. อุษา จันทร์แย้ม
พัสดุ
ตัวแทนนักศึกษา
๒. การเข้า-ออก นอกวิทยาลัย
รับผิดชอบฐาน 24คน
๓. การเจ็บป่วย
๔. การติดต่องานทะเบียน
๕. การใช้บริการห้องสมุด
- พัก
- ปฏิบัติกิจกรรมการเช็คชื่อ สวดมนต์ หอประชุม
- ถอดบทเรียนการเรียนรู้ การใช้ชีวิตใน
รั้ววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช

พ. 19 ก.ค.60 08.00 - 08.10 น. - ลงทะเบียน
08.10 - 08.45 น. - พบ ผู้อํานวยการวิทยาลัย
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริม
วิชาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และบริหารคุณภาพ
อาจารย์หวั หน้ากลุ่มวิชาและ
อาจารย์
08.45 - 10.45 น. - หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
โดย ดร.จามจุรี แซ่หลู่
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
ดร. ชุติมา รักษ์บางแหลม
ประธานหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
10.๔๕ - 1๑.๐0 น. - พัก

ห้องประชุม อ. มลิวัลย์ บุตรดํา
อาคาร 9 ชั้น 6 อ. จีรภา แก้วเขียว

วัน เดือน ปี
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
พ. 19 ก.ค.60 11.๐0 - 12.00 น. - การจัดการเรียนรู้ เพือ่ เสริมสร้าง
ห้องประชุม อ. มลิวัลย์ บุตรดํา
การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
อาคาร 9 ชั้น 6 อ. จีรภา แก้วเขียว
โดย อาจารย์นงรัตน์ โมปลอด
อาจารย์ประจําหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
1๒.๐0 - 1๓.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 - 14.๐0 น. - เรียนรู้การวัดและประเมินผล
ห้องประชุม
โดย อาจารย์วิลาสินี แผ้วชนะ
อาคาร 9 ชั้น 6
หัวหน้างานทะเบียนวัดและ
ประเมินผล
1๔.00 - 1๕.๐0 น. - กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์นกั ศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
และการเสริมสร้างการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
โดย อาจารย์สิงห์ กาญจนอารี
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาฯ
1๕.๐0 - 15.10 น.
พัก
1๕.10 - 1๖.๓0 น. - กิจกรรมภายใต้รวั้ ครอบครัวเดียวกัน
ห้องประชุม
อาคาร 9 ชั้น 6
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช
โดย อาจารย์นิศารัตน์ นรสิงห์ และคณะ
พฤ. ๒๐ ก.ค๖๐ 08.00 - 08.10 น. - ลงทะเบียน

08.๑0 - 08.๓0 น. - เกมส์ “รู้จักวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครศรีธรรมราช”
๐๘.30 - 1๒.00 น. - เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ
Active learning ,PBL,SBL, Project
Based Learning
โดย ดร.จามจุรี แซ่หลู่ และคณะ
1๒.๐0 - 1๓.00 น.
พักรับประทานอาหาร
1๓.๐0 - 1๖.00 น. - การจัดการเรียนการสอน ด้วยการ
สะท้อนคิด
โดย อาจารย์ภาวดี เหมทานนท์
- สะท้อนคิด การปฐมนิเทศนักศึกษา

ห้องประชุม อ. จรรยา ศรีมีชัย
อาคาร 9 ชั้น 6 อ. วิชชุตา มัคสิงห์
อ. อรุณรัตน์
โยธินวัฒนบํารุง

ห้องประชุม
อาคาร 9 ชั้น 6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
กําหนดกิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 2560
สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีที่ ๑ รุน่ ที่ ๒๙
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องเรียน ๔๓๑ อาคาร ๔ ชั้น ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
วัน เดือน ปี
เวลา
กิจกรรม
ศ. ๒1 ก.ค.๖0 08.00 - 0๘.30 น. อาจารย์ประจําชัน้ ชี้แจงตารางการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 2560
08.๓0 - 0๙.๑๕ น. วค. ๑๑๐๒ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
0๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น. วค. ๑๑๐๓ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.มลิวัลย์ บุตรดํา
อ.อรุณรัตน์ โยธินวัฒนบํารุง
อ.นอลีสา โต๊ะยุโส๊ะ
อ.วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี
อ.เกษรา วนโชติตระกูล
อ.สิงห์
กาญจนอารี
อ.สุธาสินี เจียประเสริฐ

๑0.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
พัก
๑0.๑๕ - ๑๑.๐๐ น. สม.๑๑๐๔ มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๕ น.
๑๑.๔๕ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓0 - ๑๕.๑๕ น.
๒๔ ก.ค.
– ๔ ส.ค.๖๐

๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ดร.รัถยานภิศ พละศึก
อ.วรัญญา จิตรบรรทัด
สม.๑๑๐๕ การพัฒนากระบวนการคิด
ดร.เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
อ.เบญจวรรณ ละหุการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สม.๑๑๐๖ ทักษะชีวิต
อ.ภาวดี
เหมทานนท์
อ.นอลิสา โต๊ะยุโส๊ะ
ภ.๑๑๐๘ ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
อ.มลิวัลย์ บุตรดํา
อ.ทัศนีย์ หนูนารถ
พ.๑๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์
อ.จิตฤดี รอดการทุกข์
อ.นภาวรรณ วิริยะศิริกุล
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษา
คณะกรรมการดําเนินการเตรียม
(พิจารณาตามผลการประเมินนักศึกษา)
ความพร้อม

หมายเหตุ : วันที่ ๑๗ – ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมระหว่างรุ่นพี่ ชัน้ ปีที่ ๒ และรุ่นน้อง
๑. วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมห่วงใย ใส่ใจ น้องพี่
๒. วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมแรกพบ: สายสัมพันธ์พี่น้อง
๓. วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรมกีฬาพืน้ บ้านเชื่อมสามัคคีรุ่นพี่รุ่นน้อง
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
กิจกรรมสันทนาการ “ประกวด freshy boy and girl”

