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โครงการ ความรวมมือ
ระหวาง
สํานักงานโครงการ “สานใจไทย สูใจใต” กับ มูลนิธิพัฒนาผูนําเยาวชน

ตารางกิจกรรม
วันเสารที่ 11 ตุลาคม 2551
09.00 น.
รวมพิธีเปดโครงการ “สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ ๑๐ ณ. หอประชุม กองทัพบก
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน หอประชุมกองทับบก
13.00 น.
ออกเดินทางเขาที่พักที่โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี
14.00 น.
เขาที่พัก และเก็บสัมภาระในหองพัก
14.30 น.
กิจกรรมกลุมสัมพันธ
โดย อาจารยจริยา เหลืองรังสรรค และทีมงานจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
16.00 น.
การบรรยายหัวขอ “เทคนิคการเจรจา”
โดย ดร.วงษภมู ิ วนาสิน
17.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
18.00 น.
ออกเดินทางไปสวนสัตวน้ําโอเชี่ยนเวิรล สยามพารากอน
19.00 น.
เยี่ยมชมสวนสัตวน้ําโอเชีย่ นเวิรล สยามพารากอน
20.00 น.
เดินทางกลับทีพ่ ักที่โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี
21.00 น.
พักผอน
วันอาทิตยที่ 12 ตุลาคม 2551
06.00 น.
ตื่นนอน
06.30 น.
อาบน้ํา แตงตัวและเก็บสัมภาระ
07.30 น.
รับประทานอาหารเชา
08.30 น.
การบรรยายและสัมนาเชิงปฏิบัติการ(WorkShop) หัวขอ “ภาวะการเปนผูนํา”
โดย ดร.อิทธิกร ขําเดช อดีตผูพิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศกลาง
10.00 น.
การบรรยาย “ทักษะการเปนผูนํา”
โดย นาวาอากาศเอก ดร.สมจิตร แกวนาค
อาจารยโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.
ออกเดินทางไปดูงานที่ ศูนยกสิกรรม มาบเอื้อง
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14.30 น.
16.00 น.
17.00 น.
17.30 น.
18.30 น.
19.00 น.
20.30 น.
21.00 น.
22.00 น.

เยี่ยมชมศูนยกสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง
ออกเดินทางเขาที่พักที่ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด จอมเทียน
เก็บของเขาทีพ่ ัก
รับประทานอาหารเย็น ทีห่ องอาหารติดทะเล
ออกเดินทางไปมินิสยาม เมืองพัทยา พรอมชมเมืองพัทยา
เยี่ยมชมมินิสยาม
เดินทางกลับทีพ่ ัก โรงแรมพินนาเคิล แกรนด จอมเทียน
แนะนําขอควรปฏิบัติระหวางการเขาคายกิจกรรม
พักผอน

วันจันทรที่ 13 ตุลาคม 2551
05.30 น.
ตื่นนอน
06.00 น.
อาบน้ํา แตงตัว
07.00 น.
รับประทานอาหารเชา
08.00 น.
พิธีเปด
09.00 น. ถึง 16.00 น. แยกยายเขาฐานทํากิจกรรม
เวลา
กลุมสีแดง
กลุมสีเขียว
กลุมสีน้ําเงิน
ฐาน 3
ฐาน 6
09.00 น.
แผนกตอนรับ
คุณรุงราตรี
ฐาน 1
แผนกเครื่องดืม่
ฐาน 4
ฐาน 7
11.00 น.
แผนกแมบาน
ภาษาตางประเทศ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 น.
ละหมาด / พักผอน
ฐาน 4
ฐาน 7
13.00 น.
แผนกแมบาน
ภาษาตางประเทศ
ฐาน 2
แผนกอาหาร
ฐาน 5
ฐาน 8
14.00 น.
กิจกรรมสันทนาการ
การแสดง
16.00 น.
18.00 น.
18.30 น.
19.30 น.
22.00 น.

แขงขันวอลเลยบอลชายหาด
พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ทีห่ องอาหารติดทะเล
รวมกลุมทํากิจกรรม
พักผอน
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วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2551
05.30 น.
ตื่นนอน
06.00 น.
ออกกําลังกาย / เก็บขยะที่ชายหาด
07.00 น.
อาบน้ํา แตงตัว
08.00 น.
รับประทานอาหารเชา
09.00 น. ถึง 16.00 น. แยกยายเขาฐานทํากิจกรรม
เวลา
กลุมสีเขียว
กลุมสีน้ําเงิน
ฐาน 3
09.00 น.
ฐาน 1
แผนกตอนรับ
แผนกเครื่องดืม่
ฐาน 4
11.00 น.
แผนกแมบาน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 น.
ละหมาด / พักผอน
ฐาน 4
13.00 น.
แผนกแมบาน
ฐาน 2
แผนกอาหาร
ฐาน 5
14.00 น.
กิจกรรมสันทนาการ
16.00 น.
18.00 น.
18.30 น.
19.30 น.
22.00 น.

แขงขันวอลเลยบอลชายหาด
พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ทีห่ องอาหารติดทะเล
รวมกลุมทํากิจกรรม
พักผอน

กลุมสีแดง
ฐาน 6
คุณรุงราตรี
ฐาน 7
ภาษาตางประเทศ

ฐาน 7
ภาษาตางประเทศ
ฐาน 8
การแสดง
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วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551
05.30 น.
ตื่นนอน
06.00 น.
ออกกําลังกาย / เก็บขยะที่ชายหาด
07.00 น.
อาบน้ํา แตงตัว
08.00 น.
รับประทานอาหารเชา
09.00 น. ถึง 16.00 น. แยกยายเขาฐานทํากิจกรรม
เวลา
กลุมสีน้ําเงิน
กลุมสีแดง
ฐาน 3
09.00 น.
ฐาน 1
แผนกตอนรับ
แผนกเครื่องดืม่
ฐาน 4
11.00 น.
แผนกแมบาน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 น.
ละหมาด / พักผอน
ฐาน 4
13.00 น.
แผนกแมบาน
ฐาน 2
แผนกอาหาร
ฐาน 5
14.00 น.
กิจกรรมสันทนาการ
16.00 น.
17.30 น.
18.00 น.
19.00 น.
22.00 น.

แขงขันวอลเลยบอลชายหาด
พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ทีห่ องอาหารติดทะเล
พิธีปด
พักผอน

กลุมสีเขียว
ฐาน 6
คุณรุงราตรี
ฐาน 7
ภาษาตางประเทศ

ฐาน 7
ภาษาตางประเทศ
ฐาน 8
การแสดง
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วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551
05.30 น.
ตื่นนอน
06.00 น.
อาบน้ํา แตงตัว
07.00 น.
รับประทานอาหารเชา
08.00 น.
ออกเดินทางไปอมตะนคร
09.00 น.
เยี่ยมชมอมตะนคร และโรงงานอุตสาหกรรม
11.00 น.
แวะซื้อของฝากกลับบาน
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางเขากรุงเทพฯ
14.30 น.
เดินทางถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง
15.10 น.
รถไฟออก และแยกยายกลับภูมิลําเนา
วันศุกรที่ 17 ตุลาคม 2551
กลับถึงภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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ขอควรปฎิบัติของเยาวชน
“ คายผูนําเยาวชน ครั้งที่ 3 ”
เยาวชนที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการ พึงภูมิใจวาตนเปนบุคคลหนึ่งที่มีโอกาศดีไดรับ
ประสบการณอันมีคุณคาแกชีวติ ดังนั้นควรเตรียมตนใหพรอมในเรื่องตางๆเพื่อใหผูเขาคายฯ ไดรวม
กิจกรรมอยางเต็มที่ ทางมูลนิธิฯ ขอความรวมมือ ดังนี้ :
1. ผูเขาคายฯ ทีน่ ําโทรศัพทมา หามคุยระหวางรวมทํากิจกรรม
2. ผูเขาคายตองทําความเขาใจกําหนดการใหชัดเจน
3. ทางคายจะจัดพี่เลี้ยงประจํากลุม@ ละ 2 ทาน หากมีปญหาทางดานสุขภาพ หรือ การรวม
กิจกรรมใหปรึกษาพี่เลี้ยง ใหแจงพี่เลี้ยงวามีโรคประจําตัว และแพอาหารประเภทใหน
4. เยาวชนที่เขาคายฯ จะตองเชี่อฟงพี่เลี้ยง
5. ระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินทางและในการปฏิบัติกิจกรรม ไมปฏิบัตินอกเหนือกิจกรรมที่
กําหดนโดยไมไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบ อันกิจกรรมนั้นอาจทําใหเกิดอันตราย เกิดความไม
ปลอดภัย หรือมีความไมเหมาะสม
6. รูจักเกรงใจและมีน้ําใจใหความชวยเหลือแกเพือนผูรวมโครงการและผูอ ื่นที่เกี่ยวของ
รวมทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จดวยดี
สิ่งที่ตองนํามา
) ยาประจําตัว (หามลืม..โดยเด็จขาด)
) ของใชสวนตัวที่จําเปน
) ชุดสําหรับใสออกกําลังกายตอนเชา และ รวมกิจกรรม
(เสื้อยืด T-SHIRT และกางเกงขาวยาว)
) ชุดนอน
) รองเทาผาใบ
) รองเทาแตะ
หมายเหตุ
- ทางคายฯ จะซักเสื้อและกางเกงใหวันละ 1 ชุด (ยกเวนชุดชัน้ ใน)
-ในหองพัก มีผาเช็ดตัว สบู แชมพู หมวกอาบน้ํา เตียมใหภายในหองพัก
ขอหาม
- สําหรับผูหญิง หามนุงกระโปรง หรือกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดียว หรือกลาม ระหวางรวม
กิจกรรม
- หามนําเครื่องประดับ หรือสิ่งของที่มีราคาแพงมาเขาคายฯ
หมายเหตุ : หากมีการฝาฝน และมีการสูญหาย ทางโครงการฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
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การประกันอุบัติเหตุ
ระหวางเขาคายทางมูลนิธฯิ ไดทําการประกันอุบัติเหตุใหกับผูเ ขาคายฯ ทุกคน ในวงเงิน 1 แสนบาท
อาหารสําหรับผูเขารวมคายฯ
ทางโครงการฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มใหฟรี ตลอดเวลาที่เขาคายฯ
หองพัก
ทางโครงการจัดใหผูเขาคายฯ พักหองละ 3 คน ซึ่งจะมีหองของพี่เลี้ยงประจําอยูในแตละชั้น
เพื่อสามารถติดตอไดสะดวก (ชายและหญิง จะพักคนละชั้น)
ความปลอดภัยและการดูแล
ในระหวางการทํากิจกรรม จะมีเจาหนาที่เปนพี่เลี้ยงคอยดูแลทานตลอดทั้งโครงการ และใน
ระหวางการ
บทลงโทษ
หากผูเขาคายฯ ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือฝาฝนคําสั่ง ที่อาจจะทําใหผูอื่นไดรับอันตราย
ทางโครงการฯ จะยกเลิกการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ และจะดําเนินการสงทานกลับทันที พรอมกันนี้
จะทําหนังสือแจงความประพฤติของทานมายังโรงเรียนของทาน
ผูเขาคายฯ คือ ผูนําเยาวชนไทยในอนาคต ทางมูลนิธิฯจะดูแล และเอาใจใสเปนอยางดี..
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เสนทางการเดินทางและการใชรถบัสสําหรับเยาวชนรวมโครงการระหวางวันที่ 11-16 ตุลาคม 2551
จํานวนเยาวชน 60 คน พี่เลี้ยง จํานวน 10 คน รวม 70 คน
วัน/เดือน/ป

เวลา

สถานที่

วันเสารที่ 10 ตุลาคม51

ออกเวลา 13:00 น.

สโมสร กองทับบก

ถึงเวลา 14:00 น.

โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี
ถ.พระราม 4 ซอยงามดูพลี
แขวงทุงมหาเมฆ กรุงเทพฯ

ออกเวลา 12:30 น.

โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี
ถ.พระราม 4 ซอยงามดูพลี
แขวงทุงมหาเมฆ กรุงเทพฯ

ถึงเวลา 14:30 น.

ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ มาบเอือ
้ ง
ต.หนองบอนแดง อ.บานบึง จ.ชลบุรี

ออกเวลา 16:00 น.

ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ มาบเอือ
้ ง

วันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 51

หมาย
เหตุ
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เสนทางการเดินรถ และ ตารางเวลา วันที่ 11-12 และ 16 ตุลาคม 2551
โครงการความรวมมือ "สานใจไทย สูใ จใต" กับ มูลนิธิพฒ
ั นาผูนําเยาวชน

เสารที่ 11 ตุลาคม 2551
เวลาถึงสถานที่
เวลาออกเดินจากสถานที่

อาทิตยที่ 12 ตุลาคม 2551
เวลาถึงสถานที่
เวลาออกเดินจากสถานที่

พฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551

สโมสรกองทับบก
0
เวลารถออก 13.00 น.

โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี ถ.พระราม 4
ถึงสถานที่เวลา 14.00 น.
0

โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี

ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ

โรงแรมพินนา
เคิล

ถ.พระราม 4

มาบเอื้อง

จอมเทียน

0
เวลารถออก 12.30 น.

โรงแรมพินนาเคิล จอม
เทียน

เวลาถึงสถานที่

0

เวลาออกเดินจากสถานที่

รถออกเวลา 08.00 น.

มินิสยาม
พัทยา

จอมเทียน

ถึงสถานที่เวลา

14.30 น.

ถึงสถานที่เวลา 17.00 น.

ถึงสถานที่เวลา 19.00 น.

เวลารถออก

16.15 น.

เวลารถออก 18.30 น.

ออกจากสถานที่เวลา 20.30 น.

แวะชื้อ
ของ

สถานีรถไฟหัวลําโพง

/รับประทานอาหาร

กรุงเทพฯ

ถึงเวลา 09.00 น.

ถึงเวลา -

ถึงเวลา 14.30 น.

ออกเวลา 11.15 น.

ออกเวลา 12.30 น.

อุตรสาหกรรมอมตะนคร

โรงแรมพินนาเคิล

น.

ถึงเวลา 21.00 น.
0
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สารบัญ

ตารางกิจกรรม
ขอควรปฎิบัติของเยาวชน
เสนทางการเดินทางและการใชรถบัสสําหรับเยาวชนรวมโครงการ
ระหวางวันที่ 11-16 ตุลาคม 2551
เสนทางการเดินรถ และ ตารางเวลา วันที่ 11-12 และ 16 ตุลาคม 2551

หนา
1
6
8
9

11

โครงการความรวมมือ
ระหวาง
สํานักงานโครงการ “สานใจไทย สูใจใต”
กับ มูลนิธิพัฒนาผูนาํ เยาวชน

สถานที่ติดตอ
สํานักงานโครงการ สานใจไทย สูใจใต
อาคารมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท เลขที่ ๘๔ ถนน อูทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท ๐-๒๖๒๘-๙๙๖๐-๑, โทรสาร ๐-๒๖๒๘-๙๙๖๒
มูลนิธิพัฒนาผูนําเยาวชน
เลขที่ ๑๔๒ ถนนพระราม ๙ หวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๑-๔๖๘๘ แฟกซ ๐-๖๔๑-๖๔๘๗

