กํ าหนดการ
โครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติการการฝึ กทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์ -เคมี )
โรงเรี ยนศึ กษานารี
วั นอั งคารทีB C กุ มภาพั นธ์ HIJK เวลา M.3P – 16.3P น.
ณ ศู นย์ วิทยาศาสตร์ คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา
ระดั บชั\ นมั ธยมศึ กษาปี ทีB ] (จํ านวน _H คน)
เวลา
กิ จกรรม
PM.30 - P9.00 น. ลงทะเบี ยน ณ อาคาร 9 ชั\ น 8 ห้ อง cMI
เรืB อง แรงในชี วิตประจํ าวัน ณ ห้ อง 9cK
P9.00 - 12.00 น.
และ เรืB อง การเคลืB อนทีB อย่ างง่ าย ณ ห้ อง ccJ (ฟิ สิ กส์ )
12.00 – 13.00 น. พั กรั บประทานอาหารกลางวัน ห้ อง cMI
13.00 – 16.00 น. เรืB อง ทั กษะการใช้ อุปกรณ์ ทางเคมี ณ ห้ อง 9CC และ ห้ อง cCJ (เคมี )
16.00 - ]6.30 น. พิ ธีปิด และมอบเกี ยรติ บัตร ณ ห้ องประชุ ม อาคาร 9 ชั\ น M ห้ อง cMI
หมายเหตุ

]. รั บประทานอาหารว่ างเวลา 10.00-]P.]I น. และ 14.00-]C.1I น.
H. กํ าหนดการอาจมี การเปลีB ยนแปลงตามความเหมาะสม
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