สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่าง กาหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓
กิจกรรมนาเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปริญญาตรี รุ่นที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ เมษายน ๒๕๖๒
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
และ หาดแม่ราพึง จ.ระยอง
***************************
วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
๐๘.๓๐ น. - ๙.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓
ณ ห้องประชุม SC404 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เยาวชนเตรียมนาเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (นาเสนอปากเปล่า โดยใช้ PowerPoint)
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เยาวชน : ห้องประชุม CC404
กรรมการ : ห้องประชุม CC403
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. เยาวชนนาเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามสาขา
กลุ่มคณิตศาสตร์
ห้องประชุม CC404
กลุ่มชีววิทยา/เกษตร
ห้องประชุม CC403
กลุ่มฟิสิกส์
ห้องประชุม CC307
กลุ่มคอมพิวเตอร์
ห้องประชุม CC308
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ห้องประชุม CC306
กลุ่มเคมี
ห้องประชุม CC405
กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
ห้องประชุม CC406
๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. บรรยายพิเศษ โดย นายพัฒนนาวี นาเลาห์ รุ่นพี่ JSTP#13 ณ ห้องบรรยาย ๒
๒๑.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
๐๗.๓๐ น. - ๘.๓๐ น.
เก็บสัมภาระ/รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. เดินทางสู่ จ.ระยอง

๑

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น. - ๒๐.๓๐ น.
๒๐.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ “โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง”
ทัศนศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ไม้ดอกไม้ประดับ และการประมงน้าจืด
เดินทางเข้าที่พัก
เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
สันทนาการ
เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. เดินทางสู่ ชายหาดแหลมแม่พิมพ์
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม ทัศนศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม ทัศนศึกษา ระบบนิเวศชายฝั่ง ดาน้าดูปะการังน้าตื้น เกาะมันกลาง เกาะทะลุ
๑๖.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. กลับที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมการแสดงและงานพิธีปิดกิจกรรมรุ่นที่ ๒๑
๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและร่วมงานพิธีปิดกิจกรรม รุ่นที่ ๒๑
๑๙.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมการแสดงของเยาวชน รุ่นที่ ๒๑
๒๐.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพฤสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. เก็บสัมภาระ และออกเดินทางสู่สถาบันวิทยสิริเมธี
๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ทัศนศึกษา เยี่ยมชม “สถาบันวิทยสิริเมธี”
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับ สวทช.
๑๗.๐๐ น.
เยาวชนแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลาเนา
* หมายเหตุ : กาหนดการต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๒

