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ตารางกิจกรรม 

 

รับประทานอาหารเย็นร่วมกนั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ปิดไฟ 

รับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลงัในการทำากิจกรรมตา่งๆ 

รับประทานอาหารกลางวนัเสริมพลงัสำาหรับทำากิจกรรมตา่งๆ ในช่วงบา่ย 
ถ่ายภาพหมูก่บัอาคารเรียนร่วมกนั 
กิจกรรมทัง้หมดเสร็จตามแผน และตรวจสอบความเรียบร้อย

ตารางกจิกรรม “โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้า้ใจจเพ่อการศึกษาปีที่ 12 
โรงเรียน บ้านนากลาง ตำาบลแมศ่กึ อำาเภอแมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่
วนัท่ี 7-10 ธนัวาคม 2561 

วนัศกุร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2561 
21.00 น. 
22.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้  มุง่หน้าสู ่จ.ลำาพนู 

วนัเสาร์ท่ี 8 ธนัวาคม 2561 

6.00 น. เดินทางสู ่จ.ลำาปางแวะปัม้นำา้มนั ล้างหน้า,  แปรงฟัน และทำาธุระสว่นตวั (ประมาณ 30 นาที)  
จากนัน้ใช้เส้นทาง อ.เมือง จ.ลำาพนู มุง่หน้าไป อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

7.30 น. รับประทานอาหารเช้า อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่
9.30 น. ออกเดินทางสูโ่รงเรียนบ้านนากลาง ต.แมศ่กึ อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่
13.00 น. เดินทางเข้าพืน้ท่ีโรงเรียนบ้านนากลาง รับประทานอาหารเท่ียง,กางเต้นท์ และเก็บสมัภาระ 

15.00 น. ทีมอาสาสมคัรเข้าฐานตามซุ้มกิจกรรมท่ีได้ลงทะเบียน เพ่ือเตรียมอปุกรณ์, ของแจก,           
และของอ่ืนๆ สำาหรับทำากิจกรรมในวนัอาทิตย์ท่ี 9 ธ.ค. 61

18.00 น. 
22.00 น. 

วนัอาทิตย์ท่ี 9 ธนัวาคม 2561 
7.00 น. 

8.00 น. 

เข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกนัออกกำาลงักายกบัน้องๆ จากนัน้อาสาสมคัรร่วมกนัทำากิจกรรมท่ี
ได้ลงทะเบียน โดยเป็นกิจกรรม
 - ตีฝาอาคารเรียน 1 หลงั ขนาด 6x20 เมตร แบง่ได้ 3 ห้องเรียน (เช้า-บา่ย) 
 - ทาสีอาคารเรียน ทัง้ภายนอกและภายใน (เช้า-บา่ย)
 - วาดภาพสื่อการเรียนการสอนบนผนงัห้อง ( เช้า-บา่ย) 
 - ประกอบโต๊ะ, ชัน้วางหนงัสือ และกระดานดำา (เช้า) 
 - ทำากิจกรรมกบันกัเรียนเช่น ซุ้มวิทยาศาสตร์, สนัทนาการ, ถ่ายรูป+ประดิษฐ์กรอบรูป (เช้า)
 - กิจกรรมซุ้มตดัผมให้นกัเรียน และชาวบ้าน (บา่ย)
 - ระบายสีกระถาง (บา่ย)
 - แพ็คของบริจาค, จดักระเป๋าพร้อมจดัเซต็อปุกรณ์การเรียน (บา่ย)

12.00 น. 
16.00 น. 
17.00 น. 
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รับประทานอาหารเย็นร่วมกนั 
ชมการแสดงของเด็กนกัเรียนโรงเรียนบ้านนากลาง 
จบงาน ปิดไฟ 

รับประทานอาหารเช้าร่วมกนั 
เข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกบัเด็กๆ 

ถึงอาคารทรีเอ็น โฮลดิง้ โดยสวสัดิภาพ 

สิ่งของที่ต้องจตรียมไป

18.00 น. 
19.00 น. 
22.00 น. 

วนัจนัทร์ท่ี 10 ธันวาคม 2561 
7.00 น. 
8.00 น. 
8.30 น. พิธีสง่มอบอาคารเรียนหลงัท่ี 12 ให้กบัโรงเรียนบ้านนากลาง พ่ีๆ สวมเสือ้สานฝันให้กบัเด็กๆ 
9.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยให้เส้นทางผา่น อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่เข้าสูอ่ำาเภอเมือง จ. ลำาพนู 
13.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวนั อำาเภอเมือง จ.ลำาพนู 
22.00 น. 

**ระยะเวลาการเดินทางอาจจะปรับเปลี่ยนไปบ้างเน่ืองจากเป็นช่วงปลายปีซึง่เป็นฤดทูอ่งเท่ียว 

การจตรียมตัวจข้าร่วมโครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้า้ใจจเพ่อการศึกษาปีที่ 12
เน่ืองจากพืน้ท่ีอำาเภอแมแ่จ่ม มีลกัษณะเป็นป่าและภเูขาสงูชนัอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติดอยอินทนนท์ มีแมน่ำา้แจ่ม
และแมน่ำา้แมห่ยอดเป็นหลกั ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กมุภาพนัธ์ มีอากาศหนาวและแห้งแล้ง อณุหภมูิประมาณ 9.7 
องศา สงูสดุประมาณ 39.6 องศา  ในช่วงสายถึงบา่ยจะมีแดดแรง สว่นช่วงกลางคืนอณุหภมิูจะลดลงอากาศจะย็น
สบาย  ควรเตรียมเสือ้แขนยาว เสือ้กนัหนาว หรือเสือ้แจ็คเก็ต หมวกไหมพรม และถงุมือ / ถงุเท้า และควรเตรียม
ปลอกแขนป้องกนัแสงแดดจดัในช่วงกลางวนั 

     - อปุกรณ์เคร่ืองนอน / เต้นท์นอน 
     - ถงุนอน (ควรเป็นถงุนอนชนิดหนา สำาหรับ 12-20 องศา ควรเตรียมผ้าหม่ไปด้วย) 
     - เสื่อรองนอน (เน่ืองจากอากาศท่ีเย็นสบาย ไปถึงคอ่นข้างหนาว (ในบางวนั) ในช่วงวนัท่ีเดินทางจงึควรเตรียม
เสื่อรองนอนไปด้วย เม่ือใช้แล้วบริจาคให้เด็กเลก็ใช้นอนกลางวนัท่ีโรงเรียนได้ )
     - เคร่ืองใช้สว่นตวั 
     - สบู ่ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ครีมกนัแดด ครีมทาผิว แชมพู
     - ผ้าเช็ดตวั / หมวกคลมุผม / ผ้าถงุ- ผ้าขาวม้า อาบนำา้ 
     - ไฟฉาย / เทียน / หมวกกนัแดด 
     - รองเท้าแตะ / รองเท้าผ้าใบ ***กรุณาสวมรองเท้าผ้าใบทำากิจกรรม เพ่ือปอ้งกนัการเหยียบตะปู***
     - เสือ้ผ้า / เสือ้กนัหนาว (เน่ืองจากกลางวนัแดดแรง สภุาพสตรีควรใสเ่สือ้เชิต้ แขนยาวคลมุกนัแดด ช่วงทำา
กิจกรรม
     - นำา้ด่ืม / ยา 
     - ยาทากนัยงุ ยาดม ยาหมอ่ง และยาประจำาตวัที่แพทย์สัง่
     -ควรดื่มนำา้บรรจขุวดท่ีทางบริษัทฯ จดัเตรียมไปเทา่นัน้
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