
ก ำหนดกำรเดินทำง 
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้เด็กนกัเรียนและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร (จังหวัด.น่ำน) 

ระหว่ำงวันที่ 2 – 4 มีนำคม 2564 
วันที่หนึ่ง (2 มีนำคม 2564) 
08.00 – 09.00 น.         เดินทางไปจังหวัดน่าน จากดอนเมือง-สนามบินน่านนคร  
    โดยสารการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3554 เวลา 07.30 – 08.50 น. 
09.00 – 13.00 น.        เดินทาง (ข้ึนทางอ าเภอปัว) ไปโรงเรียนบ้ำนขุนน  ำน่ำน(1) อ าเภอบ่อเกลือ  

(รบัประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน) และเก็บข้อมูลที่โรงเรียนบ้านขุนน้ าน่าน 
12.30 – 14.30 น.         เดนิทางไปเก็บข้อมูลโรงเรียนตชด. 100 ปีสมเด็จย่ำ(2) อ าเภอบ่อเกลือ 
14.30 – 16.00 น.         เดินทางไปเก็บข้อมูลโรงเรียนบ้ำนห้วยฟอง(3) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
16.00 – 17.30 น.         เดินทางไปเก็บข้อมูลโรงเรียนบ้ำนด่ำน(4) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
17.30 – 18.30 น.         เข้าท่ีพัก บ้านบ่อหลวง อ าเภอบ่อเกลือ 
1800 – 1900 น.          รับประทานอาหารเย็นทีบ่้านบ่อหลวง อ าเภอบ่อเกลือ  
1930 น.                    สรุปผลการติดตามงาน ณ ส านักงาน มจธ.บ่อเกลือ (ณ บ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ) 
 

วันที่สอง (3 มีนำคม 2564) 
07.30 – 08.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบ้านบ่อหลวง อ าเภอบ่อเกลือ 
08.30 – 10.00 น. เดินทางไปเก็บข้อมูลโรงเรียนบ้ำนสว้ำ(5) อ าเภอบ่อเกลือ 
10.00 – 11.30 น. เดินทางไปเก็บข้อมูลโรงเรียนบ้ำนสะปัน(6) อ าเภอบ่อเกลือ 
11.30 – 12.30 น. เดินทางไปเก็บข้อมูลโรงเรียนบ้ำนบ่อหยวก(7) อ าเภอบ่อเกลือ 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านสว้า อ าเภอบ่อเกลือ 
13.30 - 15.00 น.          เดินทางไปเก็บข้อมูลโรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง(8) อ าเภอบ่อเกลือ   
15.00 - 17.00 น.          เดินทางไปเก็บข้อมูลโรงเรียนบ้ำนผักเฮือก(9) อ าเภอบ่อเกลือ   
17.00 – 18.00 น.         เข้าท่ีพัก อ าเภอบ่อเกลือ 
18.00 – 19.00 น.         รับประทานอาหารเย็น ที่ ส านักงาน มจธ.บ่อเกลือและสรุปผลการติดตามงาน 
 

วันที่สำม (4 มีนำคม 2564) 
07.30 – 08.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักอ าเภอบ่อเกลือ 
08.30 – 10.00 น. เดินทางไปเก็บข้อมูลโรงเรียนบ้ำนสบมำง(10) อ าเภอบ่อเกลือ 
11.00 - 12.30 น. เดินทางไปเก็บข้อมูลโรงเรียนท่ำนผู้หญิงสง่ำ อิงคุลำนนท์ บ้ำนห้วยลอย(11) อ าเภอบ่อเกลือ 
                               (รับประทานอาหารกลางวันที่ที่โรงเรียน) 
12.30 – 14.30 น.         เดินทางกลับอ าเภอเมืองน่าน  
16.00 – 17.00 น. เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
18.00 น.   เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสารการบินนกแอร์ เที่ยวบินเวลา DD8827 18.45 – 19.50 น. 
 
 



 
โรงเรียนตชด. โรงเรียนตชด. 100 ปีสมเด็จย่า 
โรงเรียนสพฐ. โรงเรียนบ้านด่าน (ขยายโอกาส),โรงเรียนบ้านห้วยฟอง,โรงเรียนบ้านด่าน, โรงเรียนบ้านสะปัน, 
โรงเรียนบ้านสะว้า (ขยายโอกาส), โรงเรียนบ้านสะว้า สาขาป่าก า, โรงเรียนบ้านบ่อเกลือ, โรงเรียนบ้านผักเฮือก,โรงเรียน
บ้านสบมาง, โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ บ้านห้วยลอย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

คณะเดินทำง 
1. ส ำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด  

(1) นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 
(2) นายวิริยะ หมัดอาสิน นักวิชาการศึกษา 

2. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

(1) ดร.ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภากาชาดไทย/นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ประธาน
กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี/ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ที่
ปรึกษากองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

(2) ผศ.ดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
(3) ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์   
(4) คุณณัฐา ปิยะวิทย์วนิช ศูนย์สิริธร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

(1) นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ 
(2) นายมาโนช อมรมงคล 
(3) นายนรชาติ วงศ์วันดี 

4. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (ประจ ำศูนย์ประสำนงำน มจธ.พื นที่จังหวัดน่ำน) 

(1) นายมนต์ชัย นีซัง 
(2) นางสาวธัชกร ท าสีแก้ว 
(3) นายชนะกรณ์ อุปจักร 
(4) นายพงศกร 

5. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จังหวัดตำก 

(1) อาจารย์ทะนงศักดิ์ ยาทะเล 
6. มูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี 

(1) อาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ 
 
 


