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กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
เวลา 11.00-20.00 น.
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน (โครงการ วมว.) เดินทางเข้าที่พัก
ณ จังหวัดพะเยา พร้อมลงทะเบียนรับเสื้อและป้ายชื่อ
เวลา 18.00-20.00 น.

งานเลี้ยงรับรอง ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ณ ร้านอาหารถ้วยก๋าไก่

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีเปิดและกิจกรรมวิชาการ ณ ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (UB003) อาคาร 99 ปี
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)
เวลา 06.00–07.30 น
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
เวลา 07.30–08.30 น.

ออกเดินทางจากที่พัก ไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา

เวลา 08.30–08.40 น.

ชมวีดิทัศน์แนะนำโครงการ วมว. – ม.พะเยา/ แนะนำมหาวิทยาลัยพะเยา

เวลา 08.40–09.40 น.

พิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉนั ท์ วมว. ครั้งที่ 12
โดย รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เวลา 09.00-09.15 น.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธีและวิทยากร

เวลา 09.15-09.30 น.

ผู้บริหารหรือผู้แทนทั้ง 19 คู่ศูนย์ ยืนตามลำดับบนเวทีและถ่ายรูปร่วมกัน

เวลา 09.30-09.40 น.

การแสดงพิธีเปิด (กลองสะบัดชัย)

เวลา 09.40–10.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
โดย รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เวลา 10.00–11.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “นักรบนวัตกรรม” ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ไทยไปลุยตลาดญี่ปุ่น
โดย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

เวลา 11.00–12.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง แรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์
หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เวลา 12.00–13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
* นักเรียน รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 99 ปีฯ
* ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ณ อาคารเรียนรวม CE

เวลา 13.00-14.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
โดย ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลา 14.30–15.00 น.

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.00–16.00 น.

นักเรียนนำเสนอนวัตกรรมหรือรูปแบบการแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและ PM 2.5
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกกลุ่ม Best idea จำนวน 5 กลุ่ม
ณ ห้อง UB001-UB005
โดยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(นำเสนอศูนย์ฯ ละ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที)

เวลา 16.00-17.00 น.

นำเสนอกลุ่ม Best idea พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล ณ ห้อง UB003

เวลา 17.00–21.00 น.

งานเลี้ยงตอนเย็น “กาดหมั้วครัวแลง” ณ บริเวณถนนประตูศรีโคมคำ

เวลา 21.00 น.

เดินทางกลับที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา
เวลา 06.30–07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
เวลา 07.30–08.00 น.

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนรวมพล ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา
(ถนนชายกว๊าน)

เวลา 08.00–12.00 น.

เดินทางไปยังฐานการเรียนรู้ จำนวน 15 ฐาน ประกอบด้วย
1. ในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะยา มี 6 ฐาน
ฐานที่ 1 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง (จำนวนนักเรียน 50 คน)
โดย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ : เทคโนโลยีเกษตรก้าวไกลนำชาติไทยพัฒนา
ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ
Academic staff: 1. ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู คณะเกษตรศาสตร์ฯ
2. ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ
Staff สาธิต: 1. อาจารย์พัชรินทร์ คัสเตศรี
2. อาจารย์ศรัญญา วงศ์ประสิทธิ์
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ฐานที่ 2 โภชนาอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ (จำนวนนักเรียน 50 คน)
โดย คณะพยาบาลศาสตร์ : อาหารไทยลื้อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
Academic staff: ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์
Staff สาธิต: 1. อาจารย์ขวัญชนก ขำตั้ง
2. อาจารย์ธนวัฒน์ วีระแสง
ฐานที่ 3 สีย้อมธรรมชาติ (จำนวนนักเรียน 50 คน)
โดย คณะวิทยาศาสตร์: สีสนั ลายผ้า ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
Academic staff: 1. ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง คณะวิทยาศาสตร์
2. ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี คณะวิทยาศาสตร์
Staff สาธิต: 1. ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์
2. ณัฐณิชา เมืองคำ
ฐานที่ 4 สมดุลแห่งกายและใจ (จำนวนนักเรียน 100 คน)
โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์: สมดุลแห่งกายและใจ
ณ อาคารสงวนเสริมศรี (Indoor stadium)
Academic staff: คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
Staff สาธิต: 1. อาจารย์ณัฐภูมิ จันทราช
2. อาจารย์สุริยนต์ เหลืองตรงกิจ
ฐานที่ 5 สิ่งแวดล้อมแห่งศตวรรษที่ 21 (จำนวนนักเรียน 50 คน)
โดย คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม: สิ่งแวดล้อมแห่งศตวรรษที่ 21
ณ คณะพลังงานและสิง่ แวดล้อม
Academic staff: 1. ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ดร.มนตรี แสนวังสี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Staff สาธิต: 1. อาจารย์อภิสิทธิ์ เมืองมา
2. อาจารย์ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สริ ิพงศ์
ฐานที่ 6 กราฟิกดีไซน์เพื่องานวิทยาศาสตร์ (จำนวนนักเรียน 30 คน)
โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Academic staff: 1. ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
2. ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด คณะวิทยาศาสตร์
Staff สาธิต: 1. อาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ
2. นายธนกร เทียมสอน
หมายเหตุ : ฐาน 1-6 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ม.พะเยา
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2. พื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มี 9 ฐาน
ฐานที่ 7 วิถีล้านนา พาชมกว๊าน (จำนวนนักเรียน 170 คน)
โดย สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ณ ลานข่วงวัฒนธรรม (อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง)
⚫ การประดิษฐ์โคมและตุงล้านนา ณ แหล่งเรียนรู้การทำโคมและตุงล้านนา
(จำนวนนักเรียน 100 คน)
⚫ ประมงพื้นบ้าน ณ ชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านสันแกลบดำ (จำนวนนักเรียน 35 คน)
⚫ ขนมล้านนา (จำนวนนักเรียน 35 คน)
Academic staff: 1. คุณจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
2. ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์
Staff สาธิต: 1. อาจารย์อรรถพล คณิตชรางกูร
2. อาจารย์จาตุรงค์ สอนมา
3. อาจารย์ณัฐวุฒิ พลอาสา
4. อาจารย์สุภาวดี สาตรจีนพงษ์
หมายเหตุ : ฐานที่ 7 รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดศรีโคมคำ โดยชุมชนวัดศรีโคมคำ
ฐานที่ 8 บ้านบัว (จำนวนนักเรียน 100 คน)
โดย ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัว : วิถีชุมชนกับคนอนุรักษ์
ณ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบัว
⚫ ฐานการเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์ (จำนวนนักเรียน 25 คน)
⚫ ฐานการเรียนรู้ เตาชีวมวล (จำนวนนักเรียน 25 คน)
⚫ ฐานการเรียนรู้ การสานเข่ง (จำนวนนักเรียน 25 คน)
⚫ ฐานการเรียนรู้ การสานสุ่ม (จำนวนนักเรียน 25 คน)
⚫ แข่งขันทำข้าวหลามและห่อนึง่ ไก่ โดย กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านบัว
Academic staff: ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
Staff สาธิต: 1. อาจารย์พิทยา ดวงตาดำ
2. อาจารย์เตชิต เมืองคำ
3. อาจารย์ธีรวัฒน์ กุลต๊ะ
4. อาจารย์พิมพ์พร ธรรมสนธิ
5. ดร.สุทธาสินี กตัญญู
หมายเหตุ : ฐานที่ 8 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชุมชนบ้านบัว
ฐานที่ 9 สานเส้นศิลป์ ถิ่นล้านนา ชวาวาด (จำนวนนักเรียน 50 คน)
โดย นางวาด ยาเย็น: ชวาวาด ณ บ้านศิลปินเมืองพะเยา สาขาทัศนศิลป์
Academic staff: ดร.ศุลีพร คำชมพู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Staff สาธิต: 1. อาจารย์ทักษอร จอมมานพ
2. อาจารย์พิมลพรรณ วรรณคำ
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ฐานที่ 10 ภูกลองฮิลล์ ทิวเขางาม ฟาร์มแสนสุข (จำนวนนักเรียน 100 คน)
โดย บ.กุ๊กยิ้มจำกัด: การเพาะปลูกองุ่น และผักสลัด
ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ (แข่งขันทำน้ำองุ่นและการทำสลัดผัก)
Academic staff: ดร.บุญช่วง บุญสุข
Staff สาธิต: 1. อาจารย์พรประภา แสนหลวง
2. อาจารย์เกวลิน สุรินทชัย
3. อาจารย์นิภาวรรณ นฤเปรมปรีดิ์
4. อาจารย์รัตนา ฤทธิแสง
ฐานที่ 11 ปลาส้มแม่ทองปอน (จำนวนนักเรียน 50 คน)
โดย แม่ทองปอน: ปลาส้มร้อยล้าน ณ บ้านสันเวียงใหม่
Academic staff: 1. อาจารย์วิทวัส สัจจาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ สันพา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. อาจารย์ชมนาด สิงห์หันต์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
Staff สาธิต: 1. อาจารย์วนิดา คนซื่อ
2. อาจารย์อังคณา ธิสา
ฐานที่ 12 ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านร่องไฮ (จำนวนนักเรียน 25 คน)
⚫ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา กว๊านพะเยา
⚫ แหล่งโบราณสถาน บ้านร่องไฮ
⚫ มีดร่องไฮ ณ ชุมชนบ้านร่องไฮ โดย สล่าเดช และสล่ายุทธ
Academic staff: ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
Staff สาธิต: 1. อาจารย์กฤษดา เหลืองทองคำ
2. ดร.ชญาน์นนั ท์ จิตมณี
หมายเหตุ : ฐานที่ 9-12 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ไร่ภูกลองฮิลล์
ฐานที่ 13 เครื่องปั้นดินเผา (จำนวนนักเรียน 50 คน)
โดย สุนนั ทา เครื่องปั้นดินเผา : ปั้นดินให้เป็นดาว ณ โรงปัน้ เครื่องดินเผา สุนันทา
Academic staff: ผศ.ดร.วิจิตรา มีเหลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
Staff สาธิต: นางสาวแววดาว วงค์เรือน
ฐานที่ 14 บ้านดินคำปู้จู้ (จำนวนนักเรียน 50 คน)
โดย นายศักดิ์ชยั เวยื่อ (ครูโชะ) และนางชลดา เวยื่อ (ครูจุ้ย): อุน่ ไอรักบ้านดิน ณ บ้านดินคำปู้จู้
Academic staff: รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Staff สาธิต: 1. ดร.ศุภชัย วันประโคน
2. นางสาวธิดาพร ใสคำน้อย
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ฐานที่ 15 จักสาน บ้านสันจกปก (จำนวนนักเรียน 25 คน)
โดย กลุ่มจักสานบ้านสันจกปก ณ วัดดอนไชย บ้านสันจกปก
Academic staff: ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
Staff สาธิต: 1. อาจารย์นรินทร์ บัวนาค
2. นายอัคเดช สุนทรวรรณ
หมายเหตุ : ฐานที่ 13-15 รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านดินคำปู้จู้
เวลา 11.00-13.00 น.

คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. และคณาจารย์ เดินทางกลับ
และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวอันเจริญ

เวลา 13.30-16.00 น.

คณะกรรมการบริหารงานโครงการ วมว. และคณาจารย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “STEM สำหรับ วมว.”
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

เวลา 13.00–15.00 น.

เดินทางกลับที่พัก/ เตรียมพร้อมการแต่งกายชุดประจำท้องถิ่นของแต่ละศูนย์
(เนื่องจากอากาศหนาวขอให้แต่งกายมิดชิดและสุภาพเรียบร้อย)

เวลา 15.00–16.00น.

ทุกศูนย์พร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสงวนเสริมศรี (Indoor Stadium)

เวลา 16.00-20.00 น.

กิจกรรมขันโตกดินเนอร์
- การประกวดอี่นาย-บ่าวน้อย (ดาว-เดือน) โดยให้ผู้เข้าประกวดอี่นาย-บ่าวน้อย
แต่ละศูนย์นำเสนอความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ (Science show)
การแสดงไม่เกิน 10 นาที/ศูนย์
- การแสดงดนตรีสด

เวลา 22.00 น.

เดินทางกลับที่พัก

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และพิธีปดิ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
เวลา 06.30–07.30 น.
รับประทานอาหาร ณ ทีพ่ ัก

เวลา 07.30–08.00 น.

ออกเดินทางจากที่พัก ไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา

เวลา 08.00–08.30 น.

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ถ่ายรูปร่วมกัน
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา
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เวลา 08.30–15.30 น.

กิจกรรมนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมกีฬาและนันทนาการ โดย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารสงวนเสริมศรี (Indoor Stadium)

เวลา 08.30–12.00 น.

กิจกรรมอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา
2. กิจกรรม Drama In Science
โดย คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง LA306 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3. กิจกรรมการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด คณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้อง Fabrication Laboratory โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
4. กิจกรรมออกกำลังกาย ณ หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) อาคารสงวนเสริมศรี (Indoor Stadium)

เวลา 12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-16.00 น.

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เรื่อง ศาสตร์แห่งการเข้าใจนักเรียนตามตัวตนที่แตกต่าง
โดย อาจารย์อดิศัย วิริยะประสพโชค สถาบันฝึกอบรมแห่งเอเชีย
ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

เวลา 16.00–16.30 น.

เดินทางไปยัง อาคารสงวนเสริมศรี (Indoor Stadium) เพื่อเข้าร่วมพิธีปิด

เวลา 16.30–18.30 น.

งานเลี้ยงตอนเย็น (โต๊ะจีน) พร้อมรับชมการแสดง

เวลา 18.30–20.00 น.

ประกาศและมอบรางวัลคะแนนรวมกีฬาและนันทนาการ
- ประมวลภาพกิจกรรมและความประทับใจค่าย วมว. ครั้งที่ 12
- กล่าวรายงานสรุปผลการจัดค่าย โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
- กล่าวปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
- ม.พะเยา มอบธง วมว. คืนให้กระทรวงฯ และกระทรวงฯ มอบต่อให้ ม.ธรรมศาสตร์
- ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวรับธงเจ้าภาพค่ายสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 13
- รับชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ SCiUS Forum ครั้งที่ 11

เวลา 20.00–22.30 น.

การแสดงดนตรีสด จากวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา

เวลา 22.30 น.

เดินทางกลับที่พัก

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.00–11.00 น.
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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หมายเหตุ การแต่งกาย
วันที่
วันเสาร์ ที่ 1 ก.พ. 2563

บุคลากร
แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด

นักเรียน
แต่งกายด้วยชุดพละของแต่ละศูนย์

ช่วงเช้า: แต่งกายด้วยเสื้อม่อห้อม

ช่วงเช้า: แต่งกายด้วยเสื้อม่อห้อม

วันอาทิตย์ ที่ 2 ก.พ. 2563 ช่วงเย็น: แต่งกายด้วยชุดประจำท้องถิ่น
ของแต่ละศูนย์
วันจันทร์ ที่ 3 ก.พ. 2563 แต่งกายด้วยเสื้อค่ายคอโปโล

ช่วงเย็น: แต่งกายด้วยชุดประจำท้องถิ่น
ของแต่ละศูนย์
แต่งกายด้วยเสื้อค่ายคอกลมสีเหลือง

