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ตารางกิจกรรม 

ลงทะเบียนรายงานตวั บรษัิท กิบไทย จ ำากดั  ณ อาคารทรเีอ็นโฮลดิง้ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางโดยรถตู ้มุง่หนา้สูจ่งัหวดัเชียงใหม่

รบัประทานอาหารเชา้ในตวัเมืองเชียงใหม่

แวะทอ่งเท่ียวตามเสน้ทางผา่น
เดินทางเขา้พืน้ท่ีโรงเรยีนบา้นป่างิว้ และรบัประทานอาหารกลางวนั

รบัประทานอาหารเย็นรว่มกนั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ปิดไฟ 

รบัประทานอาหารเชา้เพิ่มพลงัในการท ำากิจกรรมตา่งๆ 

รบัประทานอาหารกลางวนัเสรมิพลงัส ำาหรบัทำากิจกรรมตา่งๆ ในช่วงบา่ย 
ถ่ายภาพหมูก่บัอาคารเรยีนรว่มกนั 

ตารางกจิกรรม “โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำ�าใจเพือ่การศึกษาปีที ่13 
โรงเรยีนบา้นป่างิว้ ต ำาบลแมท่ะลบ อำาเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม ่
วนัท่ี 10-12 ธนัวาคม 2563 

วนัพธุที่ 9 ธนัวาคม 2563 
20.30 น. 
22.00 น. 

วนัพฤหสับดีท่ี 10 ธนัวาคม 2563

6.00 น. แวะป้ัมนำา้มนัท่ี จ.ล ำาปาง ลา้งหนา้,  แปรงฟัน และทำาธุระสว่นตวั (ประมาณ 30 นาที)  จากนัน้
ใชเ้สน้ทาง อ.เมือง จ.เชียงใหม ่มุง่หนา้ไป อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่

7.30 น. 
8.30 น. ออกเดินทางสู ่อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่
11.00 น. 
13.00 น. 

15.30 น. ทีมอาสาสมคัรเขา้ฐานตามซุม้กิจกรรมท่ีไดล้งทะเบียน เพ่ือเตรยีมอปุกรณ์, ของแจก,           
และของอ่ืนๆ ส ำาหรบัทำากิจกรรมในวนัอาทิตยท่ี์ 11 ธ.ค. 63

18.00 น. 
22.00 น. 

วนัศกุรท่ี์ 11 ธนัวาคม 2563 (ใสเ่สือ้สานฝันฯ ปีท่ี 13) 
7.00 น. 

8.00 น. 

เขา้แถวเคารพธงชาติ รว่มกนัออกก ำาลงักายกบันอ้งๆ จากนัน้อาสาสมคัรรว่มกนัท ำากิจกรรมท่ี
ไดล้งทะเบียน โดยเป็นกิจกรรม
 - ตีฝาอาคารเรยีน 1 หลงั แบง่ได ้3 หอ้งเรยีน (เชา้-บา่ย) 
 - ทาสีอาคารเรยีน ทัง้ภายนอกและภายใน (เชา้-บา่ย)
 - วาดภาพสื่อการเรยีนการสอนบนผนงัหอ้ง ( เชา้-บา่ย) 
 - ประกอบโต๊ะ, ชัน้วางหนงัสือ และกระดานด ำา (เชา้) 
 - ท ำากิจกรรมกบันกัเรยีนเช่น ซุม้วิทยาศาสตร,์ สนัทนาการ (เชา้)
 - กิจกรรมซุม้ตดัผมใหน้กัเรยีน และชาวบา้น (บา่ย)
 - ระบายสีกระถาง (บา่ย)
 - แพ็คของบรจิาค, จดักระเป๋าพรอ้มจดัเซต็อปุกรณก์ารเรยีน (บา่ย)

12.00 น. 
16.00 น. 
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กิจกรรมทัง้หมดเสรจ็ตามแผน และตรวจสอบความเรยีบรอ้ย
รบัประทานอาหารเย็นรว่มกนั 
ชมการแสดงของเด็กนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นป่างิว้
จบงาน ปิดไฟ 

รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั 
เขา้แถวเคารพธงชาติรว่มกบัเด็กๆ 

ถึงอาคารทรเีอ็น โฮลดิง้ โดยสวสัดิภาพ 

สิ่งของทีต้่องเตรียมไป

17.00 น. 
18.00 น. 
19.00 น. 
22.00 น. 

วนัเสารท่ี์ 12 ธนัวาคม 2563 (พนกังานในเครอื 3N Holding ใสเ่สือ้รุน่ใหมข่องแตล่ะบรษัิท) 
7.00 น. 
8.00 น. 
8.30 น. พิธีสง่มอบอาคารเรยีนหลงัท่ี 13 ใหก้บัโรงเรยีนบา้นป่างิว้  
9.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยใหเ้สน้ทางผา่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
12.00 น. แวะรบัประทานอาหารกลางวนั อ ำาเภอเมือง จ.เชียงใหม่
23.00 น. 

**ระยะเวลาการเดินทางอาจจะปรบัเปลี่ยนไปบา้งเน่ืองจากเป็นช่วงปลายปีซึง่เป็นฤดทูอ่งเท่ียว 

การเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำ�าใจเพือ่การศึกษาปีที ่13
อำาเภอไชยปราการอยูห่า่งจากตวัจงัหวดัเชียงใหมป่ระมาณ 128 กิโลเมตร สภาพภมิูประเทศเป็นภเูขาสลบัซบัซอ้น 
สลบัที่ราบเชิงเขา เป็นอำาเภอท่ีมีภเูขาลอ้มรอบถึง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก ประชากรสว่น
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม อณุหภมิูอยูร่ะหวา่ง 10-19 องศา สว่นอณุหภมิูสงูสดุอยูใ่นช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 39 
องศา  ในช่วงสายถึงบา่ยจะมีแดดแรง สว่นช่วงกลางคืนอณุหภมิูจะลดลงอากาศจะเย็นสบาย       ควรเตรยีมเสือ้
แขนยาว เสือ้กนัหนาว  และควรเตรยีมปลอกแขนปอ้งกนัแสงแดดจดัในช่วงกลางวนั 

     - อปุกรณเ์ครื่องนอน / เตน้ทน์อน 
     - ถงุนอน (ควรเป็นถงุนอนชนิดหนา ส ำาหรบั 12-20 องศา ควรเตรยีมผา้หม่ไปดว้ย) 
     - เสื่อรองนอน (เน่ืองจากอากาศท่ีเย็นสบาย ไปถึงคอ่นขา้งหนาว (ในบางวนั) ในช่วงวนัท่ีเดินทางจงึควรเตรยีม
เสื่อรองนอนไปดว้ย เม่ือใชแ้ลว้บรจิาคใหเ้ด็กเลก็ใชน้อนกลางวนัท่ีโรงเรยีนได ้)
     - เครื่องใชส้ว่นตวั 
     - สบู ่ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ครมีกนัแดด ครมีทาผิว แชมพู
     - ผา้เช็ดตวั / หมวกคลมุผม / ผา้ถงุ- ผา้ขาวมา้ อาบนำา้ 
     - ไฟฉาย / เทียน / หมวกกนัแดด 
     - รองเทา้แตะ / รองเทา้ผา้ใบ ***กรุณาสวมรองเทา้ผา้ใบท ำากิจกรรม เพ่ือปอ้งกนัการเหยียบตะปู***
     - เสือ้ผา้ / เสือ้กนัหนาว (เน่ืองจากกลางวนัแดดแรง สภุาพสตรคีวรใสเ่สือ้เชิต้ แขนยาวคลมุกนัแดด ช่วงท ำา
กิจกรรม
     - ยาทากนัยงุ ยาดม ยาหมอ่ง และยาประจ ำาตวัที่แพทยส์ั่ง
     -ควรดื่มน ำา้บรรจขุวดท่ีทางบรษัิทฯ จดัเตรยีมไปเทา่นัน้
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