กาหนดการ TO BE NUMBER ONE CAMP
"ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึง่ " รุ่นที่ 22
วันเสาร์ที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
เวลากิจกรรม

กิจกรรม

วิทยากร

8.00-12.00 ลงทะเบียน

สถานที่จัดกิจกรรม
ลานหน้า LOBBY

เก็บของที่สนามแบตมินตัน,เปลี่ยนชุด,ถ่ายรูปทาเนียบ
12.00

อาหารกลางวัน

13.30 -15.30 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา EQ (In Door)
15.30

ห้องทิวสนธารา
สถาบันฝึกอบรม TRAIN AND MEDIA
ห้อง To Be

อาหารว่าง

15.45 -16.45 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา EQ (In Door)
17.00

เรียนว่ายนา ว่ายเป็น

ทีมครูสอนว่ายนา ( ทีมนายวรวุฒิ )

เรียนว่ายนา ว่ายไม่เป็น

ทีมครูสอนว่ายนา

18.30

อาหารเย็น

19.30

HAPPY HOUR
แบตมินตัน
คาราโอเกะ
ฉายหนัง

21.00

อาหารรอบดึก

22.00

เข้านอน

ห้อง To Be
สระว่ายน้าโซน C
สปอร์ตคลับ
ห้องทิวสนธารา
คอร์ดแบต
ห้องซากุระ
ห้อง To Be
ห้องทิวสนธารา

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
เวลากิจกรรม

กิจกรรม

06.00

ตื่นนอน พร้อมออกกาลังกาย

06.30

ออกกาลังกาย

07.30

รับประทานอาหารเช้า

08.30

พิธีเปิด

9.00

การเป็นแกนนา TO BE NUMBER ONE

10.45

อาหารว่าง

11.00

เรียนภาษาอย่างมีความสุข

วิทยากร
ครูนยุ้ เกศริน

อาจารย์ใบตองและผู้ช่วย

ภาษาเกาหลี

คุณพัทธนันท์

ภาษาจีน

คุณหว่าหวา ไชน่ า ดอลส์

อาหารกลางวัน

13.30

กิจกรรมสร้างสุข (แบ่ง 6 กลุ่ม)

ห้องทิวสนธารา

เต้น

ครูล๊อต

ร้องเพลง

คุณดิว เดอะสตาร์

พิธีกร

คุณเอก เอกชัย

B-BOY

ครูกิ๊กและทีม

เทควันโด

ทีมครูฐา

ACTING

คุณบอล วิทวัส

15.00

อาหารว่าง

15.10

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา EQ (Out Door)

16.45

เรียนว่ายนา ว่ายเป็น

ทีมครูสอนว่ายนา ( ทีมนายวรวุฒิ )

เรียนว่ายนา ว่ายไม่เป็น

ทีมครูสอนว่ายนา

18.30

อาหารเย็น

19.30

HAPPY HOUR
แบตมินตัน
คาราโอเกะ
ฉายหนัง

21.00

อาหารรอบดึก

22.00

เข้านอน

สนามหญ้า
ห้องทิวสนธารา
ห้อง To Be

ห้อง To Be

ภาษาอังกฤษ

12.30

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้อง To Be
ห้องจันทร์จรัส
ห้องปาริ ชาต
หน้าห้องบุญฑริ ก
ห้องบัวหลวง
ห้องบุญฑริ ก
ฐานกิจกรรม
สระว่ายน้าโซน C
สปอร์ตคลับ
ห้องทิวสนธารา
คอร์ดแบต
ห้องซากุระ
ห้อง To Be
ห้องทิวสนธารา

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
เวลากิจกรรม

กิจกรรม

06.00

ตื่นนอน พร้อมออกกาลังกาย

06.30

ออกกาลังกาย

07.30

รับประทานอาหารเช้า

09.00

ปฐมนิเทศ โดย ม.ล.ยุพดี ศิริวรรณ

10.30

อาหารว่าง

10.45

เรียนภาษาอย่างมีความสุข

สถานที่จัดกิจกรรม

ครูนยุ้ เกศริน

สนามหญ้า
ห้องทิวสนธารา
ห้อง To Be

ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ใบตองและผู้ช่วย

ภาษาเกาหลี

คุณพัทธนันท์

ภาษาจีน

คุณหว่าหวา ไชน่ า ดอลส์

ห้อง To Be
ห้องบัวหลวง
ห้องบุญฑริ ก
ห้องทิวสนธารา

12.15

อาหารกลางวัน

13.30

กิจกรรมสร้างสุข (แบ่ง 6 กลุ่ม)
เต้น

แม็ก จิรายุทธ

ร้องเพลง

คุณกิ่ง เดอะสตาร์

พิธีกร

บลุค สืบสกุล

B-BOY

ครูกิ๊กและทีม

เทควันโด

ทีมครูฐา

ACTING

คุณตั๊ก นภัสกร

15.00

อาหารว่าง

15.15

การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับวัยรุ่น (แบ่งเป็น 3 กลุ่ม)

16.45

วิทยากร

กลุ่มที่ 1 ลีลาศ

ทีมครูจ๊อบ

กลุ่มที่ 2 รา

ทีมครูรัน

กลุ่มที่ 3 รา

ทีมครูรัน

เรียนว่ายนา ว่ายเป็น

ทีมครูสอนว่ายนา ( ทีมนายวรวุฒิ )

เรียนว่ายนา ว่ายไม่เป็น

ทีมครูสอนว่ายนา

18.30

อาหารเย็น

19.30

HAPPY HOUR
แบตมินตัน
คาราโอเกะ
ฉายหนัง

21.00

อาหารรอบดึก

22.00

เข้านอน

ห้อง To Be
ห้องจันทร์จรัส
ห้องปาริ ชาต
หน้าห้องบุญฑริ ก
ห้องบัวหลวง
ห้องบุญฑริ ก

ห้อง To Be
ห้องบัวหลวง
ห้องบุญฑริ ก
สระว่ายน้าโซน C
สปอร์ตคลับ
ห้องทิวสนธารา
คอร์ดแบต
ห้องซากุระ
ห้อง To Be
ห้องทิวสนธารา

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
เวลากิจกรรม

กิจกรรม

06.00

ตื่นนอน พร้อมออกกาลังกาย

06.30

ออกกาลังกาย

07.30

รับประทานอาหารเช้า

09.00

เรียนภาษาอย่างมีความสุข

วิทยากร
คุณนุย้ เกศริน

ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ใบตองและผู้ช่วย

ภาษาเกาหลี

คุณพัทธนันท์

ภาษาจีน

คุณหว่าหวา ไชน่ า ดอลส์

10.30

อาหารว่าง

10.45

ความรู้ EQ (แบ่ง 4 กลุ่ม)
กลุ่มที่ 1

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

กลุ่มที่ 2

สถาบันราชานุกูล

กลุ่มที่ 3

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

กลุ่มที่ 4

โรงพยาบาลศรีธัญญา

12.15

อาหารกลางวัน

13.30

กิจกรรมสร้างสุข (แบ่ง 6 กลุ่ม)
เต้น

คุณนุย้ เกศริน

ร้องเพลง

คุณเอ๊ะ จิรากร

พิธีกร

คุณบีม พุทธิดา

B-BOY

ครูกิ๊กและทีม

เทควันโด

ทีมครูฐา

ACTING

คุณบูม กิตตน์ก้อง

15.00

อาหารว่าง

15.15

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา EQ (Out Door)

16.45

เรียนว่ายนา ว่ายเป็น

ทีมครูสอนว่ายนา ( ทีมนายวรวุฒิ )

เรียนว่ายนา ว่ายไม่เป็น

ทีมครูสอนว่ายนา

18.30

อาหารเย็น

19.30

HAPPY HOUR
แบตมินตัน
คาราโอเกะ
ฉายหนัง

21.00

อาหารรอบดึก

22.00

เข้านอน

สถานที่จัดกิจกรรม

สนามหญ้า
ห้องทิวสนธารา
ห้อง To Be
ห้องบัวหลวง
ห้องบุญฑริ ก

ห้อง To Be
ห้องบัวหลวง
ห้องบุญฑริ ก
ห้องปาริ ชาต
ห้องทิวสนธารา
ห้อง To Be
ห้องจันทร์จรัส
ห้องปาริ ชาต
หน้าห้องบุญฑริ ก
ห้องบัวหลวง
ห้องบุญฑริ ก
ฐานกิจกรรม
สระว่ายน้าโซน C
สปอร์ตคลับ
ห้องทิวสนธารา
คอร์ดแบต
ห้องซากุระ
ห้อง To Be
ห้องทิวสนธารา

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
เวลากิจกรรม

กิจกรรม

06.00

ตื่นนอน พร้อมออกกาลังกาย

06.30

ออกกาลังกาย

07.30

รับประทานอาหารเช้า

09.00

การให้คาปรึกษา แบ่ง 4 กลุ่ม

วิทยากร
คุณนุย้ เกศริน

กลุ่มที่ 1

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

กลุ่มที่ 2

สถาบันราชานุกูล

กลุ่มที่ 3

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

กลุ่มที่ 4

โรงพยาบาลศรีธัญญา

10.30

อาหารว่าง

10.45

การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับวัยรุ่น (ยืน,เดิน,นัง่ )
กลุ่มที่ 1

คุณอันนา

กลุ่มที่ 2

คุณโจอี

กลุ่มที่ 3

คุณจีน่า

12.15

อาหารกลางวัน

13.30

การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับวัยรุ่น (แบ่งเป็น 3 กลุ่ม)
กลุ่มที่ 1 ลีลาศ

ทีมครูจ๊อบ

กลุ่มที่ 2 รา

ทีมครูรัน

กลุ่มที่ 3 รา

ทีมครูรัน

15.00

อาหารว่าง

15.15

ซ้อมการแสดงโชว์หน้าพระพักตร์
เต้น cover เพลงเกาหลี

ครูลอตและทีม

เพลงจีน

คุณหว่าหวา และเบล ไชน่ า ดอลส์

เพลงอังกฤษ

อาจารย์ใบตองและทีม

เพลงเกาหลี

คุณพัทธนันท์ และทีมครูลอต

B-BOY

ครูกิ๊กและทีม

เทควันโด

ทีมครูฐา

ACTING

ครูเอกลักษณ์

18.30

อาหารเย็น

19.30

ซ้อมการแสดงโชว์หน้าพระพักตร์

21.00

อาหารรอบดึก

สถานที่จัดกิจกรรม

สนามหญ้า
ห้องทิวสนธารา
ห้อง To Be
ห้องบัวหลวง
ห้องบุญฑริ ก
ห้องปาริ ชาต

ห้อง To Be
ห้องบัวหลวง
ห้องบุญฑริ ก
ห้องทิวสนธารา
ห้อง To Be
ห้องบัวหลวง
ห้องบุญฑริ ก

ห้อง To Be
ห้องซากุระ
ห้องบุญฑริ ก
ห้องจันทร์ดารา
หน้าห้องบุญฑริ ก
ห้องบัวหลวง
ห้องโกศล
ห้องทิวสนธารา
ห้องทิวสนธารา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
เวลากิจกรรม

กิจกรรม

08.45

ซ้อมการแสดงโชว์หน้าพระพักตร์

10.30

อาหารว่าง

10.45

ซ้อมการแสดงโชว์หน้าพระพักตร์

12.15

อาหารกลางวัน

13.30

ซ้อมการแสดงโชว์หน้าพระพักตร์

วิทยากร

ห้องทิวสนธารา

เต้น cover เพลงเกาหลี

ครูลอตและทีม

เพลงจีน

คุณหว่าหวา และเบล ไชน่ า ดอลส์

เพลงอังกฤษ

อาจารย์ใบตองและทีม

เพลงเกาหลี

คุณพัทธนันท์ และทีมครูลอต

B-BOY

ครูกิ๊กและทีม

เทควันโด

ทีมครูฐา

ACTING

ครูเอกลักษณ์

15.30

ซ้อมพิธีการรับเสด็จ

16.30

เตรียมพร้อมรับเสด็จ

17.00

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

20.30

รับประทานอาหารรอบดึกและงานเลียงส่ง
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องบัวหลวง
ห้องซากุระ
ห้องบุญฑริ ก
ห้องจันทร์ดารา
ห้องจันทร์จรัส
ยูคา
ห้องโกศล

ห้องทิวสนธารา

