กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการ สานใจไทย สูใ จใต รุน ๑๐
วันจันทรที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ – วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ (รวมทั้งสิ้น ๒๓ วัน)
---------------------------------วันจันทรที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ (พิธีปฐมนิเทศเยาวชน)
๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเยาวชน
๑๐.๐๐ น. พิธีปฐมนิเทศเยาวชน ณ หองประชุมพิมพมาดา โรงแรมปารควิว จังหวัดยะลา
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. ปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยง
๑๔.๐๐ น. เสร็จพิธี คณะเยาวชนและครูพเี่ ลี้ยงเดินทางกลับภูมิลําเนา
วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ กรุงเทพมหานคร (พิธีปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ)
๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ ณ หองประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนทชั้น ๔
อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ กทม.
๑๐.๐๐ น. พิธีปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- เสร็จพิธี
วันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๔.๒๐ น. คณะเยาวชนจาก สพท.นธ. เขต ๒ จังหวัดนราธิวาสเดินทางจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก
๑๕.๐๓ น. คณะเยาวชนจาก สพท.นธ. เขต ๑, ๓ จังหวัดนราธิวาสเดินทางจากสถานีรถไฟตันหยงมัส
๑๖.๐๖ น. คณะเยาวชนจังหวัดยะลาเดินทางจากสถานีรถไฟยะลา
๑๖.๓๗ น. คณะเยาวชนจังหวัดปตตานีเดินทางจากสถานีรถไฟปตตานี
๑๗.๓๐ น. คณะเยาวชนจังหวัดสงขลาเดินทางจากสถานีรถไฟจะนะ
๑๘.๐๕ น. คณะเยาวชนจังหวัดสตูลเดินทางจากสถานีรถไฟหาดใหญ
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑
๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการพรอมกัน ณ บริเวณหองโถง สถานีรถไฟหัวลําโพง
๑๐.๓๐ น. คณะเยาวชนเดินทางถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง
๑๑.๓๐ น. เยี่ยมคารวะทานจุฬาราชมนตรี ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงประเทศไทย
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงประเทศไทย
- ละหมาด ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงประเทศไทย
- รับฟงบรรยายสรุปการดําเนินการของศูนยฯ
- ฯพณฯจุฬาราชมนตรี ใหโอวาทแกคณะเยาวชน
- ผูแทนคณะกรรมการโครงการฯ กลาวขอบคุณและมอบของที่ระลึก
- ถายภาพรวมกัน
๑๓.๓๐ น. ทัศนศึกษาระบบขนสงมวลชล B T S รถไฟลอยฟา (สถานีออ นนุช – อโศก)
ทัศนศึกษาระบบรถไฟฟาใตดิน B R T (สถานีอโศก – บางซื่อ)
๑๕.๐๐ น. ออกเดินทางไปทัศนศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๖.๐๐ น. ทัศนศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๖.๓๐ น. ทัศนศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอ ง ๓ / สถานี TNN๒
๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับ โรงแรม New World Lodge
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม New World Lodge
๒๐.๓๐ น. สรุปกิจกรรมประจําวัน
๒๑.๐๐ น. เขาที่พักโรงแรม New World Lodge

๒

วันศุกรที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก
๐๙.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางจากโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
๑๑.๓๐ น. เดินทางเยี่ยมคารวะทานอิหมามและเยี่ยมชมมัสยิดตนสน
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ มัสยิดตนสน
- ละหมาด ณ มัสยิดตนสน
๑๓.๓๐น. ออกเดินทางจากมัสยิดตนสน
๑๔.๓๐ น. ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ บริเวณใกลสถานีตํารวจพระราชวัง
๑๖.๓๐ น. เยี่ยมคารวะผูบัญชาการทหารบก ณ กองบัญชาการทหารบก
๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ กองบัญชาการทหารบก
๑๙.๐๐ น. ออกเดินทางกลับที่พักโรงแรม New World Lodge
๑๙.๓๐ น. สรุปกิจกรรมประจําวัน
๒๑.๐๐ น. เขาที่พักโรงแรม New World Lodge
วันเสารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
๐๘.๐๐ น. คณะเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ พรอมกัน ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี-รังสิต
๐๘.๓๐ น. คณะกรรมการบริหารโครงการและผูมีเกียรติพรอมกัน ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี-รังสิต
๑๐.๐๐ น. พิธีเปดโครงการ สานใจไทย สูใ จใต รุน ๑๐ ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี-รังสิต
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. พิธีสงมอบเยาวชนใหแกครอบครัวอุปถัมภ
วันอาทิตย ที่ ๑๒ ตุลาคม – วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
- เยาวชนเริ่มวิถีชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ ( ๑๑ วัน)
วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม – วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ (คณะกรรมการโครงการเดินทางเยีย่ มเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ)
วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ จังหวัด กทม. (๓๒ ครอบครัว) แบงเปน ๓ สาย
สายที่ ๑ เขต........................................ ประธานตรวจเยี่ยม............................
สายที่ ๒ เขต........................................ ประธานตรวจเยี่ยม............................
สายที่ ๓ เขต ....................................... ประธานตรวจเยี่ยม…………………
วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ,สระบุรี (จังหวัดละ๑๑ ครอบครัว)
สายที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานตรวจเยี่ยม…………………….
สายที่ ๒ จังหวัดสระบุรี
ประธานตรวจเยี่ยม…………………….
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา (๑๑ ครอบครัว)
ประธานตรวจเยี่ยม…………………….
วันศุกรที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ จังหวัดนครนายก (๑๑ ครอบครัว)
ประธานตรวจเยี่ยม…………………….
วันเสารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ จังหวัดนนทบุรี (๑๑ ครอบครัว)
ประธานตรวจเยี่ยม…………………….

๓

วันอาทิตยที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ จังหวัดปทุมธานี (๑๑ ครอบครัว)
ประธานตรวจเยี่ยม…………………….
วันจันทรที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ จังหวัดสมุทรปราการ, ชลบุรี (จังหวัดละ๑๑ ครอบครัว)
สายที่ ๑ จังหวัดสมุทรปราการ ประธานตรวจเยี่ยม…………………….
สายที่ ๒ จังหวัดชลบุรี
ประธานตรวจเยี่ยม…………………….
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
๐๘.๐๐ น. ผูแทนจังหวัดฯ สงเยาวชน ณ มูลนิธิฯ
๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางไปอุทยานแหงชาติเขาใหญ
๑๑.๓๐ น. คณะเดินทางถึงอุทยานแหงชาติเขาใหญ
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. กิจกรรมคายสิ่งแวดลอม
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น – ปฏิบัติศาสนกิจ
๑๙.๐๐ น. ทัศนศึกษา “สองสัตว” “ดูดาว”
๒๑.๐๐ น. เขาที่พัก
วันศุกรที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑
๐๖.๐๐ น. กิจกรรมดูนก
๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา
๐๙.๐๐ น. พิธีเปดคายสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเดินปาศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ปฏิบัติศาสนกิจ
๑๓.๓๐ น. กิจกรรมเยาวชนโครงการ สานใจไทย สูใจใต วาดภาพธรรมชาติเขาใหญ
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
- ปฏิบัติศาสนกิจ
๑๙.๐๐ น. กิจกรรมรวมใจ
๒๑.๐๐ น. เขาที่พัก
วันเสารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑
๐๘.๐๐ น. คณะเยาวชนออกเดินทางจากที่พักอุทยานแหงชาติเขาใหญ
๑๐.๓๐ น. คณะเยาวชนเดินทางถึง องคการพิพธิ ภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ปทุมธานี
๑๑.๓๐ น. พิธีเปดคายวิทยาศาสตร ณ อพวช.
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ปฏิบัติศาสนกิจ
๑๓.๓๐ น. - กิจกรรมคายวิทยาศาสตร
- พักคางคืน ณ อพวช. และหอพักโรงเรียนนายอําเภอ สังกัดกรมการปกครอง

๔

วันอาทิตยที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑
๐๙.๐๐ น. กิจกรรมคายวิทยาศาสตร
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. กิจกรรมคายวิทยาศาสตร
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
- พักคางคืน ณ อพวช. และหอพักโรงเรียนนายอําเภอ สังกัดกรมการปกครอง
วันจันทรที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑
๐๙.๐๐ น. ครอบครัวอุปถัมภพรอมกัน ณ หองประชุม อพวช.
๐๙.๓๐ น. กรรมการบริหารโครงการ พรอมกัน ณ หองประชุม อพวช.
๑๐.๓๐ น. พิธีปดโครงการ สานใจไทย สูใ จใต รุน ๑๐
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษา ณ ดรีมเวิลด
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
- พักคางคืน ณ อพวช. และหอพักโรงเรียนนายอําเภอ สังกัดกรมการปกครอง
วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
๐๗.๐๐ น. คณะเยาวชนออกเดินทางจาก อพวช.
๐๘.๐๐ น. ถึงสนามบินกองทัพอากาศดอนเมือง (บน.๖)
- รับฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการการบินของประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการโครงการฯ กลาวใหโอวาทและสงเยาวชนกลับภูมิลําเนา
๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางโดยเครื่องบิน c – ๑๓๐ จํานวน ๒ ลํา
๑๑.๔๕ น. ถึงสนามบินบานทอน จ.นราธิวาส และสนามบินกองบิน ๕๖ จ.สงขลา
๑๒.๐๐ น. สพท. ทั้ง ๑๑ เขต รับเยาวชนเดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ
- อาหารกลางวัน จัดใสกลองพรอมน้ําดื่ม
______________________
การแตงกาย เสื้อเบลเซอร สานใจไทย สูใ จใต
เบอรติดตอประสานงาน
๑. นายกมล รอดคลาย
๓. นายนิพนธ ชูชวยสุวรรณ
๕. นายสาวิตร ถมคาพาณิชย
๗. น.ส.ดารา เอี่ยมสงเสริม
๙. นายจิรพล ระวังการ

๐๘๑-๘๕๕-๔๓๙๘
๐๘๔-๑๕๔-๙๘๘๖
๐๘๑-๘๐๘-๒๙๑๙
๐๘๕-๘๓๒-๑๔๕๔
๐๘๑-๖๘๕-๖๘๖๐

๒. นายทินกร มีหิรัญ
๔. นายชนินทร วรรณวิจิตร
๖. นายนพธนินทร พุฒพิ รวรานนท
๘. น.ส.เมตตา นิรัตนตระกูล

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ยกเวนวันเปด-ปด
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