กําหนดการคายเยาวชนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (Power Green Camp) รุนที่ 12
“เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สรางสมดุลอยางไรใหยั่งยืน ในยุคไทยแลนด 4.0”
วันที่ 6 - 13 ตุลาคม 2560
ณ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วัน-เวลา
กิจกรรม
วันศุกรที่ 6 ตุลาคม 2560
08.30 – 10.30 น เยาวชนลงทะเบียน พรอมตรวจสุขภาพ และรับอาหารวาง
10.30 – 11.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
โดย ทีมสันทนาการ

สถานที่
ลานวงกลม
อาคาร 4 ชั้น G
หองประชุมรองศาสตราจารย
(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคาร
4 ชั้น 2 (4218)

11.30 – 12.00 น. พาเยาวชนเก็บสัมภาระที่หอพักนักศึกษา
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

หองอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1

13.00 – 14.00 น. พิธีเปดคายฯ
หองเธียเตอร 4224 ชั้น 2
 ชมวีดิทัศนแนะนําคณะสิ่งแวดลอมฯ และบริษัทบานปู อาคาร 4
จํากัด (มหาชน)
 กลาวชี้แจงวัตถุประสงคการจัดคาย
โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน ไชยรัตน ประธานคายฯ
 กลาวตอนรับโดย คุณอุดมลักษณ โอฬาร ผู อํานวยการสาย
อาวุโสองคกรสัมพันธ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
 กล า วเป ด ค า ยฯ โดย คณบดี ค ณะสิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผูแทน)
 พิธีมอบหมวก
 ถายภาพหมู
14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารวาง
หนาหองเธียเตอร 4224 ชั้น 2
อาคาร 4
14.15 – 16.00 น. กิจกรรมวิชาการ
หอง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
หัวขอวิชาที่ 1 คุณคาและและการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน ไชยรัตน
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
16.00 – 17.00 น. แนะนําหัวขอที่จะใหนักเรียนทําโครงงาน
หอง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน ไชยรัตน ประธานคายฯ
17.00 – 17.30 น. แบงกลุมทํากิจกรรม (แบง 2 กลุมๆ ละ 35 คน คละสี)

2

วัน-เวลา

กิจกรรม
สถานที่
กลุมที่ 1 เรียนรูสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา (เดินทางโดยรถราง จํานวน 2 คัน รถจอดรับหนาอาคาร
4)
กลุ ม ที่ 2 เข า สั ก การะ รู ป ป น รศ.ดร.นาท ตั ณ ฑวิ รุ ฬ ห ,
พระพุทธรูปประจําคณะสิ่งแวดลอมฯ, ลานพระบิดา และองค
พระบริเวณหนาหอพักนักศึกษา
17.30 – 18.00 น. สลับกลุมทํากิจกรรม
กลุม ที่ 2 เรีย นรูสิ่ งแวดลอมของมหาวิท ยาลั ยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา (เดินทางโดยรถราง จํานวน 2 คัน รถจอดรับหนาอาคาร
4)
กลุ ม ที่ 1 เข า สั ก การะ รู ป ป น รศ.ดร.นาท ตั ณ ฑวิ รุ ฬ ห ,
พระพุทธรูปประจําคณะสิ่งแวดลอมฯ, ลานพระบิดา และ องค
พระบริเวณหนาหอพักนักศึกษา
18.00 – 18.30 น. Pre-Test ทดสอบกอนเรียน
หอง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 – 20.30 น. กิจกรรมสันทนาการ

20.30 น.

หองประชุมรองศาสตราจารย
(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคาร
4 ชั้น 2 (4218)

เขาที่พัก

วันเสารที่ 7 ตุลาคม 2560
08.00 – 09.00 น รับประทานอาหารเชา
หองอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
09.00 – 10.00 น. กิจกรรมวิชาการ
หอง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
หัวขอวิชาที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชน
พืชในพื้นที่ชายฝงทะเลและปาชายเลน
โดย ดร. ธรรมรัตน พุทธไทย
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารวาง
10.15 – 12.00 น. กิจกรรมภาคปฏิบัติ
หอง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
หัวขอวิชาที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชน
พืชในพื้นที่ชายฝงทะเลและปาชายเลน
โดย ดร. ธรรมรัตน พุทธไทย
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล

3

วัน-เวลา
กิจกรรม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่
หองอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1

13.00 – 14.00 น. กิจกรรมวิชาการ
หัวขอวิชาที่ 3 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชน
สัตวนา้ํ ในพื้นที่ชายฝงทะเลและปาชายเลน
โดย ดร. กมลาภรณ คนองเดช
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารวาง

หอง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1

14.15 – 16.00 น. กิจกรรมภาคปฏิบัติ
หัวขอวิชาที่ 3 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชน
สัตวนา้ํ ในพื้นที่ชายฝงทะเลและปาชายเลน
โดย ดร. กมลาภรณ คนองเดช
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
16.00 – 18.00 น. เตรียมโครงงานกลุมวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คนควาขอมูล และ
พบอาจารยพี่เลี้ยง (กลุมสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู 4116,
เขียว 4117, สีสม 4120, ฟา 4121, มวง 4122)
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

หอง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1

19.00 – 20.30 น. กิจกรรมสันทนาการ

หองประชุมรองศาสตราจารย
(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคาร
4 ชั้น 2 (4218)

20.30 น.
เขาที่พัก
วันอาทิตยที่ 8 ตุลาคม 2560
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเชา
09.00 – 10.00 น. กิจกรรมวิชาการ
หัวขอวิชาที่ 4 การประยุกตใชการสํารวจระยะไกลเพื่อการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
โดย ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารวาง
10.15 – 12.00 น. กิจกรรมภาคปฏิบัติ
หัวขอวิชาที่ 4 การประยุกตใชการสํารวจระยะไกลเพื่อการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
โดย ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

หอง 4114 – 4117, 4120 4122
อาคาร 4 ชั้น 1
หองอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1

หองอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
หอง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1

หอง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1

หองอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
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วัน-เวลา
13.00 – 14.00 น.

กิจกรรม
เวทีเสวนาพิเศษ หัวขอ ความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม
และชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมบนฐานการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
ผูรวมเสวนา โดย
 ดร.นณณ ผาณิตวงศ ผูเชี่ยวชาญดานปลาน้าํ จืดในประเทศ
ไทย
 คุณวุฒิกร คุมเจริญ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนา
ศูนยจัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ
 รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
 วิทยากรรับเชิญจากบานปู
 ผูดําเนินรายการโดย ดร. ธรรมรัตน พุทธไทย
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารวาง
14.15 – 16.00 น. เวทีเสวนาพิเศษ หัวขอ ความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม
และชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมบนฐานการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน (ตอ)
ผูรวมเสวนา โดย
 ดร.นณณ ผาณิตวงศ ผูเชี่ยวชาญดานปลาน้าํ จืดในประเทศ
ไทย
 คุณวุฒิกร คุมเจริญ นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนา
ศูนยจัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ
 รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
 วิทยากรรับเชิญจากบานปู
 ผูดําเนินรายการโดย ดร. ธรรมรัตน พุทธไทย
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล
16.00 – 17.00 น. การเตรียมการสําหรับการไปทัศนศึกษา
- แนะนําสถานที่
- แนะนําวิธีการศึกษา
- การเก็บขอมูล

สถานที่
หองเธียเตอร 4224 ชั้น 2
อาคาร 4

หองเธียเตอร 4224 ชั้น 2
อาคาร 4

หองเธียเตอร 4224 ชั้น 2
อาคาร 4

5

วัน-เวลา

กิจกรรม
- การเตรียมอุปกรณสําหรับใชในภาคสนาม
โดย ดร. ธรรมรัตน พุทธไทย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
17.00 – 18.00 น. เตรียมโครงงานกลุมวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คนควาขอมูล และ
พบอาจารยพี่เลี้ยง (กลุมสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู 4116,
เขียว 4117, สีสม 4120, ฟา 4121, มวง 4122)
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น. กิจกรรมสันทนาการ

20.30 น.
เขาที่พัก
วันจันทรที่ 9 ตุลาคม 2560
05.00 – 09.30 น. ออกเดินทางจากคณะสิ่งแวดลอมฯ ม.มหิดล ถึง ทุงโปรงทอง ปา
ชายเลนแสมภู ปากน้ําประแสร จ.ระยอง (รับประทานอาหารเชา
บนรถ)
09.30 – 12.00 น. แบงกลุมทํากิจกรรม แบงเปน 2 กลุม
กลุมแรก : เขาทางทุงโปรงทอง (4 ฐานกิจกรรม)
ฐานที่ 1 เรียนรูเรื่องความหลากชนิดของพืชปาชายเลน
(ดร. ธรรมรัตน พุทธไทย)
ฐานที่ 2 เรียนรูเรื่องความหลากชนิดของนกในปาชายเลน
(คุณอุเทน ภุมรินทร)
ฐานที่ 3 เรียนรูเรื่องความหลากชนิดของสัตวน้ําในปาชายเลน อ.
(ดร. กมลาภรณ คนองเดช)
ฐานที่ 4 เรียนรูเรื่องชุมชนกับการใชประโยชนทรัพยากรชายฝง
และปาชายเลน (ดร. สุกัญญา เสรีนนทชัย)
กลุมที่ 2 : เขาทางอนุสรณเรือรบหลวงประแส (4 ฐานกิจกรรม)
ฐานที่ 1 เรียนรูเรื่องประวัติเรือรบหลวงประแส
(รศ.ดร.รัตนวัฒน ไชยรัตน)
ฐานที่ 2 เรียนรูเรื่องระบบนิเวศปาชายเลน
(ดร. ปรมิตา พันธวงศ)
ฐานที่ 3 เรียนรูเรื่องการกัดเซาะชายฝงและการปองกัน
(ดร. มณฑิรา ยุติธรรม)
ฐานที่ 4 จุดพัก
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่

หอง 4114 – 4117, 4120 4122
อาคาร 4 ชั้น 1
หองอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
หองประชุมรองศาสตราจารย
(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคาร
4 ชั้น 2 (4218)

รถบัส 2 คัน และรถตู 1 คัน
จอดบริเวณสถานีรถราง
ทุงโปรงทอง ปาชายเลนแสมภู
ปากน้าํ ประแสร จ.ระยอง
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วัน-เวลา
กิจกรรม
13.00 – 15.00 น. ออกเดินทางถึง บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด – EGCO นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

สถานที่
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร
จํากัด – EGCO นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.
ระยอง
15.00 – 16.00 น. เขารับฟงขอมูลการดําเนินงานโรงไฟฟาบีแอลซีพี ที่ดาํ เนินธุรกิจ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร
ผลิตกระแสไฟฟา โดยใชอุปกรณและเทคโนโลยีการผลิตทีท่ ันสมัย จํากัด – EGCO นิคม
ควบคูกับการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.
อุตสาหกรรม และความรับผิดชอบตอชุมชน
ระยอง
16.00 – 19.00 น. ออกเดินทางจากโรงไฟฟาบีแอลซีพีไปสวนสัตวเปดเขาเขียว
จังหวัดชลบุรี ระหวางทางแวะชมชุมชนรอบๆ โรงไฟฟาบีแอลซีพี
เรียนรูการอยูรวมกันระหวางภาคธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดลอม
19.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น
สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัด
ชลบุรี
20.00 น.
เขาที่พัก
สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัด
ชลบุรี
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
07.00 – 08.00 น รับประทานอาหารเชา
สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัด
ชลบุรี
08.00 – 09.00 น. ออกเดินทางถึงสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต
(ศรีราชา) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
09.00 – 10.30 น. ศึกษาความกาวหนาดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการ สถานีควบคุมและรับสัญญาณ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (แบง
ดาวเทียมไทยโชต (ศรีราชา)
ออกเปน 3 กลุม)
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 น. เขาชมแหลงเรียนรูทางดานอวกาศ Space Inspirium (แบง
สถานีควบคุมและรับสัญญาณ
ออกเปน 3 กลุม)
ดาวเทียมไทยโชต (ศรีราชา)
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
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วัน-เวลา
กิจกรรม
13.00 – 16.00 น. เดินทางกลับคณะสิ่งแวดลอมฯ ม.มหิดล
16.00 – 18.00 น. เตรียมโครงงานกลุมวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คนควาขอมูล และ
พบอาจารยพี่เลี้ยง (กลุมสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู 4116,
เขียว 4117, สีสม 4120, ฟา 4121, มวง 4122)
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น. เตรียมโครงงานกลุมวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คนควาขอมูล และ
พบอาจารยพี่เลี้ยง (กลุมสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู 4116,
เขียว 4117, สีสม 4120, ฟา 4121, มวง 4122)
20.30 น.
เขาที่พัก
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
08.00 – 09.00 น รับประทานอาหารเชา
09.00 – 12.00 น. เตรียมโครงงานกลุมวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คนควาขอมูล และ
พบอาจารยพี่เลี้ยง (กลุมสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู 4116,
เขียว 4117, สีสม 4120, ฟา 4121, มวง 4122)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่
หอง 4114 – 4117, 4120 4122
อาคาร 4 ชั้น 1
หองอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
หอง 4114 – 4117, 4120 4122
อาคาร 4 ชั้น 1

หอง 4114 – 4117, 4120 4122
อาคาร 4 ชั้น 1
หองอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1

13.00 – 16.00 น. เตรียมโครงงานกลุมวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คนควาขอมูล และ หอง 4114 – 4117, 4120 พบอาจารยพี่เลี้ยง (กลุมสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู 4116, 4122
เขียว 4117, สีสม 4120, ฟา 4121, มวง 4122)
อาคาร 4 ชั้น 1
16.00 – 16.30 น. พักผอนตามอัธยาศัย
16.30 – 18.00 น. รวบรวม วิเคราะห และซักซอมการนําเสนอโครงงานกลุม
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คนควาขอมูล และพบอาจารยพี่เลี้ยง
(กลุมสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู 4116, เขียว 4117, สีสม
4120, ฟา 4121, มวง 4122)
18.00 – 18.30 น. Post-Test ทดสอบหลังเรียน
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 – 21.00 น. รวบรวม วิเคราะห และซักซอมการนําเสนอโครงงานกลุม
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คนควาขอมูล และพบอาจารยพี่เลี้ยง
(กลุมสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู 4116, เขียว 4117, สีสม
4120, ฟา 4121, มวง 4122)
21.00 น.
เขาที่พัก
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2559
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
08.00 – 11.00 น. ติดตั้งบอรด/โปสเตอร เพื่อแสดงนิทรรศการโครงงานกลุม

หอง 4114 – 4117, 4120 4122
อาคาร 4 ชั้น 1
หอง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
หองอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
หอง 4114 – 4117, 4120 4122
อาคาร 4 ชั้น 1

หองอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
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วัน-เวลา

กิจกรรม

สถานที่

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
11.00 – 12.00 น. เดินรณรงคสื่อสรางสรรคของโครงงานกลุมฯ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. พิธีเปดการแสดงนิทรรศการโครงงานกลุมวิทยาศาสตร
หองเธียเตอร 4224 อาคาร 4
สิ่งแวดลอม
ชั้น 2
 กล า วเป ด งานโดยผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และบริ ษั ท
บานปู จํากัด (มหาชน)
 การนําเสนอโครงงานกลุมฯ กลุมที่ 1 - 7 (กลุมละ 10 นาที
โดยนําเสนอ 7 นาที และถาม-ตอบ 3 นาที)
 กิจกรรมตอบคําถาม กิจกรรมการลงคะแนน Popular Vote
จากผูเยี่ยมชมนิทรรศการ
 มอบของรางวัล Popular Vote และโครงงานกลุมดีเดน
 ถายภาพหมูรว มกัน
16.00 – 18.00 น. เก็บโปสเตอรนิทรรศการ และเดินทางกลับคณะ
18.00 – 23.00 น.

กิจกรรม “สรางสรรคสายใย....รวมใจชาวคายฯ”

บริเวณชั้น G อาคาร 4

23.00 น.
เขาที่พัก
วันเสารที่ 13 ตุลาคม 2559
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเชา
หองอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
09.00 – 10.00 น. ทําแบบประเมินผลการจัดคายฯ
10.00 – 11.30 น. พิธีปดคายฯ
หองเธียเตอร 4224 อาคาร 4
 รศ.ดร.รัตนวัฒ น ไชยรัตน ประธานคณะกรรมการจัดค า ยฯ ชั้น 2
กลาวรายงานผลสําเร็จโครงการ
 ผูอํา นวยการสายอาวุโส-องคกรสัมพัน ธ บริษัท บา นปู จํา กัด
(มหาชน) กลาวแสดงความยินดีแกผูเขาคายฯ
 ตัวแทนนักเรียนกลาวขอบคุณ
 อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (หรื อ ผู แ ทน) คณบดี ค ณะ
สิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรศาสตร และผู อํ า นวยการสาย
อาวุโ ส-องคกรสัมพั นธ บริษั ท บา นปู จํากั ด (มหาชน) รว ม
มอบเกียรติบัตร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผูแทน) กลาวปดคายฯ
 ถายรูปหมู
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.
เยาวชนเดินทางกลับ

