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ตารางกกิจกรรม

ลงทะเบบียนทบีที่บรริษษัท กริบไทย จจจำกษัด อจำคจำรทรบีเออ็น โอลดริดิ้ง

รษับประทจำนอจำหจำรเยอ็นรร่วมกษัน และพษักผร่อนตจำมอษัธยจำศษัย 
ปปิดไฟ ผษักผร่อนนอนหลษับ

รษับประทจำนอจำหจำรเชช้จำเพริที่มพลษังในกจำรทจจำกริจกรรมตร่จำงๆ 

ถร่จำยภจำพหมมร่กษับอจำคจำรเรบียนรร่วมกษัน
โครงกจำรทษัดิ้งหมด เสรอ็จตจำมแผน ตรวจควจำมเรบียบรช้อย 
รษับประทจำนอจำหจำรเยอ็นรร่วมกษัน
ชมกจำรแสดงของเดอ็กนษักเรบียน มอบรจำงวษัลใหช้กษับเดอ็กๆ ทบีที่มจำแสดงควจำมสจำมจำรถ
งจำนเลริก ปปิดไฟ พษักผร่อนนอนหลษับ

ตารางการกกิจกรรม“โครงการสานฝฝันววันฟฟ้าใส ธารนนนาใจเพพพื่อการศศึกษาปปี 10”
โรงเรรียนบบ้านสลกิดหลวง สาขาบบ้านแมม่โขะ อ.ทม่าสองยาง จ.ตาก 
ววันทรีพื่ 23-25 ธวันวาคม 2559

วษันพฤหษัสบดบีทบีที่  22 ธ.ค. 2559
22.00 น.
24.00 น. ออกเดรินทจำงโดยรถตมช้ มมร่งหนช้จำสมร่ จ. ตจำก

วษันศมกรร์ ทบีที่ 23 ธ.ค. 2559
6.00 น. เดรินทจำงเขช้จำสมร่ อ.เมมือง จ. ตจำก แวะปปปั้มนดิ้จจำมษัน ปตท. ลช้จำงหนช้จำ, แปรงฟปน และทจจำธมระสร่วนตษัว (ประมจำณ 30 นจำทบี) 

8.00 น. 
รษับประทจำนอจำหจำรเชช้จำทบีที่รริมเมย  อจจำเภอแมร่สอด หลษังจจำกรษับประทจำนอจำหจำรแลช้วแวะตลจำดรริมเมย ซซที่งเปป็นชมมชนบรริเวณรริมฝปฝั่ง
แมร่นดิ้จจำเมยในอจจำเภอแมร่สอด จษังหวษัดตจำก ตรงขช้จำมกษับอจจำเภอเมบียวดบีของสหภจำพพมร่จำ เปป็นตลจำดคช้จำขจำยสรินคช้จำพมืดิ้นเมมืองมจำกมจำย
ทษัดิ้งของไทย และสหภจำพพมร่จำ 

10.00 น.
ออกเดรินทจำงสมร่อจจำเภอทร่จำสองยจำง ซซที่งเปป็นอจจำเภอตริดชจำยแดนประเทศพมร่จำ รริมแมร่นดิ้จจำเมย พมืดิ้นทบีที่สร่วนใหญร่เปป็นปป่จำเขจำสมงตจำมแนว
ทริวเขจำถนนธงชษัย โรงเรบียนตษัดิ้งอยมร่หมมร่ทบีที่ 5 อ.ทร่จำสองยจำง จ.ตจำก บนพมืดิ้นทบีที่ภมเขจำสมงรอบอมทยจำนแหร่งชจำตริแมร่เมย

13.00 น. เดรินทจำงเขช้จำพมืดิ้นทบีที่โรงเรบียนบช้จำนแมร่สลริดหลวง สจำขจำแมร่โขะ รษับประทจำนอจำหจำรเทบีที่ยง, กจำงเตช้นทร์ และเกอ็บสษัมภจำระ
15.00 น. กริจกรรมตบีฝจำทจำสบี (ปรษับปรมงอจำคจำรหลษังเกร่จำ) 
18.00 น.
22.00 น.

วษันเสจำรร์ทบีที่  24 ธ.ค. 2559 (สวมเสมืดิ้อโครงกจำรสจำนฝปนปปี 10)
07.00 น.
08.00 น. เขช้จำแถวเคจำรพธงชจำตริ รร่วมออกกจจำลษังกจำยกษับนช้องๆ และแบร่งกลมร่มรษับหนช้จำทบีที่ทจจำกริจกรรม โดยกริจกรรมเบมืดิ้องตช้นมบีดษังนบีดิ้

     -  ตบีฝจำอจำคจำรเรบียน 2 หลษัง แบร่งเปป็นอจำคจำรสรช้จำงใหมร่ 1 หลษัง และอจำคจำรหลษังเกร่จำ (ซร่อมแซม)  
     -  ทจำสบีอจำคจำรเรบียน ทษัดิ้งภจำยนอก และ ภจำยใน
     -  ประกอบโตต๊ะ เกช้จำอบีดิ้ นษักเรบียน 
     -  ประกอบ ชษัดิ้นวจำงหนษังสมือ / จษัดหช้องสมมด นจจำหนษังสมือจษัดเขช้จำชษัดิ้นวจำง
     -   ปรษับปรมงสนจำมเดอ็กเลร่น
     -  จษัดแยกสริที่งของบรริจจำคบรรจมใสร่ถมงมอบใหช้นษักเรบียน  
     -  วจำดภจำพสมืที่อกจำรสอนบนผนษังหช้อง
     -  ทจจำกริจกรรมกษับเดอ็กนษักเรบียน-ตษัดผม-เลร่นเกมสร์ตจำมซมช้มตร่จำง ๆ

16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
22.00 น.
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เบริกบจำนกษับอจำกจำศบรริสมทธริธิ์ยจำมเชช้จำ และรษับประทจำนอจำหจำรเชช้จำรร่วมกษัน 
เขช้จำแถวเคจำรพธงชจำตริ รร่วมกษับเดอ็กๆ

แวะรษับประทจำนอจำหจำรเทบีที่ยง อจจำเภอแมร่สอด 
ถซงกรมงเทพฯ โดยสวษัสดริภจำพ

สกิพื่งของทรีพื่ตบ้องเตรรียมไป

วษันอจำทริตยร์ ทบีที่ 25 ธ.ค. 2559 (พนษักงจำนกริบไทยสวมเสมืดิ้อโปโลสบีดจจำ)
06.00 น.
08.00 น.
08.30 น. จษัดพมืดิ้นทบีที่ - พริธบี เตรบียมกจำรสร่งมอบอจำคจำรเรบียน พบีที่ๆ สวมเสมืดิ้อสจำนฝปนใหช้กษับเดอ็ก

9.30 น.
ออกเดรินทจำงกลษับ กทม. ระหวร่จำงทจำงผร่จำน “ตลจำดดอยมมเซอ” ตลจำดสดทบีที่รวบรวมผลผลริตทจำงกจำรเกษตรจจจำพวกผษักและผลไมช้ 
เมมืองหนจำวสดๆ ของชจำวไทยภมเขจำ

13.00 น.
21.00 น.
**ระยะเวลาการเดกินทางอาจจะปรวับเปลรีพื่ยนไปบบ้าง เนพพื่องจากเปป็นชม่วงปลายปปีซศึงเปป็นฤดดูการทม่องเทรีพื่ยว

การเตรรียมตวัวเขบ้ารม่วมโครงการสานฝฝันววันฟฟ้าใส ธารนนนาใจเพพพื่อการศศึกษาปปีทรีพื่ 10

           สร่วนมจำกเปป็นภมเขจำสลษับซษับซช้อนมบีทบีที่รจำบนช้อยมจำก โดยมบีควจำมสมงเฉลบีที่ย 680 เมตร จจำกระดษับนดิ้จจำทะเล จมดสมงสมด 1,250 เมตร จจำกระดษับนดิ้จจำทะเล
ปจำนกลจำง ปกคลมมไปดช้วยปป่จำไมช้ทบีที่คร่อนขช้จำงสมบมรณร์ แตร่ไมช้ใหญร่มบีนช้อย เปป็นแหลร่งตช้นนดิ้จจำทบีที่สจจำคษัญของลจจำนดิ้จจำแมร่สอง ลจจำนดิ้จจำแมร่อมสม ลจจำนดิ้จจำแมร่สลริดหลวง 
และแมร่นดิ้จจำเมย (อมณหภมมริอยมร่ระหวร่จำง 12-15 องศจำ) ในชร่วงสจำยถซงบร่จำยจะมบีแดดแรง สร่วนชร่วงกลจำงคมืนมบีนดิ้จจำคช้จำงแรงมจำก อมณหภมมริจะลดลงอจำกจำศจะเยอ็น 
12-20 องศจำ ดษังนษัดิ้นควรนจจำพลจำสตริกบจำงๆ คลมมดช้จำนบนของเตช้นทร์อบีก 1 ชษัดิ้น เพมืที่อกษันนดิ้จจำคช้จำง และควรเตรบียมเสมืดิ้อแขนยจำว เสมืดิ้อกษันหนจำว

     -   อมปกรณร์เครมืที่องนอน / เตช้นทร์นอนทบีที่มบีไฟลทร์ชบีท
     -  ถมงนอน (ควรเปป็นถมงนอนชนริดหนจำ สจจำหรษับ 12-20 องศจำ ควรเตรบียมผช้จำหร่มไปดช้วย) 
     -  เสมืที่อรองนอน (เนมืที่องจจำกอจำกจำศทบีที่เยอ็นสบจำย ไปถซงคร่อนขช้จำงหนจำว (ในบจำงวษัน) ในชร่วงวษันทบีที่เดรินทจำงจซงควรเตรบียมเสมืที่อรองนอนไปดช้วย เมมืที่อใชช้
แลช้วบรริจจำคใหช้เดอ็กเลอ็กใชช้นอนกลจำงวษันทบีที่โรงเรบียนไดช้ )
     -  เครมืที่องใชช้สร่วนตษัว 
     -  สบมร่ ยจำสบีฟปน แปรงสบีฟปน ครบีมกษันแดด ครบีมทจำผริว แชมพม
     -  ผช้จำเชอ็ดตษัว / หมวกคลมมผม / ผช้จำถมง- ผช้จำขจำวมช้จำ อจำบนดิ้จจำ 
     -  ไฟฉจำย / เทบียน / หมวกกษันแดด 
     -  รองเทช้จำแตะ / รองเทช้จำผช้จำใบ ***กรมณจำสวมรองเทช้จำผช้จำใบทจจำกริจกรรม เพมืที่อปป้องกษันกจำรเหยบียบตะปม***
     -  เสมืดิ้อผช้จำ / เสมืดิ้อกษันหนจำว (เนมืที่องจจำกกลจำงวษันแดดแรง สมภจำพสตรบีควรใสร่เสมืดิ้อเชริดิ้ต แขนยจำวคลมมกษันแดด ชร่วงทจจำกริจกรรม
     -   ยจำทจำกษันยมง ยจำดม ยจำหมร่อง และยจำประจจจำตษัวทบีที่แพทยร์สษัที่ง
     -   ควรดมืที่มนดิ้จจำบรรจมขวดทบีที่ทจำงบรริษษัทฯ จษัดเตรบียมไปเทร่จำนษัดิ้น
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