กาหนดการจัดกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่น 3๒
ระหว่างวันเสาร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม - วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันเสาร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ (คณะเยาวชนรายงานตัว/ค่ายสานสัมพันธ์ฉันมิตร)
๐๙.๐๐ น.
ครูพี่เลี้ยงต้อนรับเยาวชนเข้าร่วมโครงการ/ลงทะเบียน ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรมฯ จ.สงขลา
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ น.
เดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรม BP แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๑๔.๓๐ น.
ชี้แจงกิจกรรมในส่วนของกรมการปกครอง/ชี้แจงกาหนดการ
- กิจกรรม “ข้อตกลงกฎกติกาการอยู่ร่วมกัน”
- กิจกรรมกลุ่ม “เพื่อนใหม่ที่แตกต่าง อยู่ร่วมกันไม่แตกแยก”
- กิจกรรม “ความคาดหวัง”
๑๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ น.
เยาวชนพบครูพี่เลี้ยงแบ่งตามกลุ่มจังหวัด/นัดหมาย
- พักผ่อน ณ โรงแรม BP แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันอาทิตย์ท่ี 2๙ ตุลาคม 2๕60 (ค่ายสานสัมพันธ์ฉันมิตร)
๐๖.0๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.00 น.
การบรรยาย/กิจกรรม “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
- รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (ระหว่างดาเนินกิจกรรม)
12.0๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน/ละหมาด
๑๔.0๐ น.
พิธีปฐมนิเทศ โดย ประธานคณะกรรมการดาเนินการโครงการฯ/รองประธานคณะกรรมการ
ดาเนินการโครงการฯ/คณะกรรมการฯ/ผู้แทน ณ โรงแรม BP แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๑๗.๐๐ น.
คณะเยาวชน พร้อมกัน ณ สถานีรถไฟหาดใหญ่
๑๘.๐๐ น.
เดินทางโดยรถไฟ เข้าสู่กรุงเทพฯ
วันจันทร์ท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เยาวชนเดินทางถึงสถานีรถไฟศาลายา)
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (บนรถไฟ)
- รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (บนรถไฟ)
๑1.0๐ น.
คณะเยาวชน โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เดินทางถึงสถานีรถไฟศาลายา จังหวัดนครปฐม
- ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
- เก็บสัมภาระ เข้าที่พัก
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน/ละหมาด
๑๔.๐๐ น.
เยาวชนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
๑๕.๐๐ น.
พิธีต้อนรับ โดย คณะผู้บริหาร มูลนิธิรัฐบุรุษฯ กองทัพบก กรมการปกครอง มหาวิทยาลัยกุงเทพธนบุรี
๑๖.๓๐ น.
กิจกรรมนักกีฬาและนันทนาการ โดย ผู้บริหารและคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
และพบปะกับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศที่กาลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
๑๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
20.30 น.
กิจกรรม Home Room
๒๑.๓๐ น.
เข้าที่พัก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

-2วันอังคารที่ 3๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ค่ายกองทัพบก)
๐๖.๓๐ น.
ออกเดินทางไปทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
๐๘.๐๐ น.
เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ.ปทุมธานี
๑๒.๐๐ น.
เยี่ยมคารวะ ท่านผู้บัญชาการทหารบก / รับประทานอาหารกลางวัน ณ กองบัญชาการกองทัพบก
๑๔.๐๐ น.
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
- พิพิธภัณฑ์เหรียญ
- พิพิธภัณฑ์บางลาพู
๑๗.๐๐ น.
เดินทางกลับที่พัก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ทัศนศึกษาชุมชนพหุวัฒนธรรม)
๐๗.๐๐ น.
ออกเดินทางไปทัศนศึกษา / รับประทานอาหารเช้า(บนรถ)
๐๘.๐๐ น.
ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนต่างศาสนิกที่อยู่ร่วมกัน ณ ชุมชนบางหลวง ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่
- มัสยิดกุฏีขาว โบสถ์ซางตาครู้ส วัดกัลยาณมิตร ชุมชนบางหลวง /วัดหงษ์รัตนาราม
๑๑.๐0 น.
คณะเข้าคารวะผู้นาศาสนา อิหม่ามมัสยิดต้นสน เจ้าอาวาสวัดหงษ์รัตนาราม และผู้นาคริสตจักร
1๒.๐0 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ มัสยิดต้นสน
๑3.๐๐ น.
เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS จากสถานีวงเวียนใหญ่ ไปยังสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
13.30 น.
เยี่ยมชม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรถบัส
1๖.00 น.
คณะเยาวชนและครูพี่เลี้ยงโครงการฯ ออกเดินทางไปยังมัสยิดนูรุ้ลมู่บีน
๑๗.๐๐ น.
เดินทางถึงมัสยิดนูรุ้ลมู่บีน เยี่ยมคารวะท่านอิหม่าม และศึกษาประวัติศาสตร์มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน รับฟังบรรยาย
จากนั้นผู้แทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก
- เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม เยี่ยมชมและปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด
- เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ เยี่ยมชมวัดจีน และกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัด
๑๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น ณ มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน(บ้านสมเด็จ) / ปฏิบัติศาสนกิจ
๑๙.๐๐ น.
ออกเดินทางจากมัสยิดนูรุ้ลมู่บีนไปมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
๑๙.๓๐ น.
เดินทางถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- เข้าห้องประชุมสรุปองค์ความรู้การไปทัศนศึกษาและนัดหมายกิจกรรมในวันต่อไป
๒๐.๐๐ น.
กิจกรรม HOME ROOM เยาวชนแต่ละจังหวัดโดยคณะครูพี่เลี้ยง/ชี้แจงนัดหมายโดยทีม อพวช.
๒๑.๐๐ น.
เข้าที่พัก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (พิธีเปิด ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี)
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.0๐ น.
พร้อมกัน ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี
๑๐.0๐ น.
พิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓2 โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.
พิธีส่งมอบเยาวชนให้แก่ครอบครัวอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีท่ี 2 ถึง วันเสาร์ท่ี 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (พานักบ้านครอบครัวอุปถัมภ์)
- เยาวชน จานวน ๓๒๐ คน เรียนรู้วิถีชีวิตครอบครัวอุปถัมภ์ (3 วัน ๒ คืน)
- คณะกรรมการโครงการฯ เดินทางเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์ 7 จังหวัด ประกอบด้วย
กทม. ฉะเชิงเทรา นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ

-3วันเสาร์ท่ี 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๐7.๐๐ น.
ครอบครัวอุปถัมภ์ส่งเยาวชน ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
๐๘.๓๐ น.
ต้อนรับเข้าสู่ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
- แนะนากิจกรรมและทีมวิทยากร-พี่เลี้ยง
- แบ่งกลุ่ม / กิจกรรมสัมพันธ์
๑๐.0๐ น.
พิธีเปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
- รับประทานอาหารว่าง
๑๑.๐๐ น.
ชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ
๑๓.๓๐ น.
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
๑๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น / ปฏิบัติศาสนกิจ
19.00 น.
กิจกรรม Home Room เยาวชนแต่ละจังหวัดโดยคณะครูพี่เลี้ยง
๑๙.3๐ น.
กิจกรรม “ศึกษาเทหวัตถุบนฟากฟ้า ณ อพวช.”
๒๑.๓๐ น.
พักผ่อน (เยาวชนชาย ณ วิทยาลัยการปกครอง / เยาวชนหญิง ณ หอพัก อพวช.)
วันอาทิตย์ท่ี 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ อพวช.)
๐๕.๐๐ น.
ตื่นนอน / ออกกาลังกาย / ภารกิจส่วนตัว
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น.
เคารพธงชาติ / ถ่ายภาพหมู่หน้าตึกลูกเต๋า
๐๙.๐๐ น.
ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ
๑๓.๓๐ น.
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
๑๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น / ปฏิบัติศาสนกิจ
๑๙.๐๐ น.
พิธีปิด ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
๒0.๓๐ น.
พักผ่อน (เยาวชนชาย ณ วิทยาลัยการปกครอง / เยาวชนหญิง ณ หอพัก อพวช.)
วันจันทร์ท่ี 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ค่ายประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา)
๐๘.๐๐ น.
คณะเยาวชน ครูพี่เลี้ยงออกเดินทางจาก อพวช. ไปสานักบริหารกิจการศาสนาอิสลาม ประจาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (มัสยิดโดมทอง) / รับประทานอาหารว่าง
09.3๐ น.
ชี้แจงกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
10.00 น.
การเสวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- เปิดการเสวนา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ
๑๓.๓๐ น.
ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก
๑๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น / ปฏิบัติศาสนกิจ
20.00 น.
พักผ่อน (เยาวชนชาย ณ วิทยาลัยการปกครอง / เยาวชนหญิง ณ หอพัก อพวช.)

-4วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕60 (พิธีปิดโครงการฯ ณ อพวช.)
๐๕.๐๐ น.
ตื่นนอน / ภารกิจส่วนตัว
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๓๐ น.
ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
๑๑.30 น.
เดินทางกลับ อพวช. เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี
รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ
๑๕.00 น.
คณะเยาวชนพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี
1๖.๐0 น.
พิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32
โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดาเนินการโครงการฯ
17.30 น.
รับประทานอาหารเย็น / ปฏิบัติศาสนกิจ
19.00 น.
ชี้แจงการปฏิบัติการเดินทางกลับภูมิลาเนา
๒0.๐๐ น.
เดินทางกลับที่พัก / เตรียมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับภูมิลาเนา
- พักผ่อน (เยาวชนชาย ณ วิทยาลัยการปกครอง / เยาวชนหญิง ณ หอพัก อพวช.)
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕60 (เดินทางกลับภูมิลาเนา)
๐๕.๓๐ น.
คณะเยาวชนเดินทางออกจากที่พัก
๐๗.๐๐ น.
คณะเยาวชนออกเดินทางถึงยังสนามบินกองทัพอากาศดอนเมือง (บน.๖)
๐๘.๓๐ น.
ส่งคณะเยาวชนเดินทางโดย เครื่องบิน c – ๑๓๐ จานวน ๓ เที่ยว
๑๒.๐๐ น.
เยาวชนเดินทางถึงสนามบิน หาดใหญ่ จ.สงขลา และ สนามบินบ้านทอน จ.นราธิวาส
- หน่วยงานในพื้นที่รับเยาวชนเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ
------------------------------เบอร์ติดต่อประสานงาน
๑. นายทินกร มีหิรัญ
081-870-4579 ๒. นายอารี ดิเรกกิจ
๐๘๑-๕๔๓-๒๕๑๓
๓. นายอดิเรก ทวีแก้ว
089-351-1555 ๔. นายชนินทร วรรณวิจิตร
๐๘๑-๖๔๖-๔๑๘๗
๕. นายสาวิตร ถมค้าพาณิชย์ ๐๘๕-๔๘๔-๒๐๒๒ ๖. นายนพธนินทร์ พุฒิพรวรานนท์ ๐๘๙-๖๗๘-๘๓๕๒
๗. น.ส.เมตตา นิรัตน์ตระกูล ๐๘๑-๓๑๑-๓๙๐๐ 8. นายจิรพล ระวังการ
๐๘๑-๖๘๕-๖๘๖๐
9. น.ส.จินดา คุ้มประดิษฐ์ ๐๘๖-๕๒๖-๕๗๐๖ 10.นายประจักษ์ เจิมจันทร์
081-480-0035
11.พ.จ.อ.ธนภัทร ป้อมลอย 084-719-3066 12.พ.จ.อ.พรสวรรค์ จันสม
081-703-4150
สานักงานโครงการฯ
โทร.๐๒-๖๒๘-๙๙๖๐
โทรสาร.๐๒-๖๒๘-๙๙๖๒
การแต่งกาย : เยาวชนแต่งชุดสุภาพ โดยคานึงถึงการสวรรคตของ รัชกาลที่ 9 (เยาวชนหญิง ฮิญาบเน้นสีดา)

