
โครงการกิจกรรมสาธารณกุศลและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

สมาคมศษิย์เก่าฯ (ศนูย์ภาคเหนือ) รว่มกับคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

5-6 มกราคม 2556 ณ จังหวัดเชียงราย 

โปรแกรม 1 :  ร่วมกิจกรรมสาธารณะกุศลมอบอุปกรณก์ีฬาและชมการแขง่ขันกีฬาพืน้บ้านของนักเรียน  เยี่ยมชมไร่เชญิ

ตะวัน และฟังปาฐกถาธรรม จากท่าน ว.วชริเมธี  ร่วมกจิกรรมศิษยเ์ก่าสัมพันธ์พบปะสังสรรค์ เท่ียวชมงานเทศกาลเชยีงราย

ดอกไม้งาม ชมโบราณสถานและเยี่ยมชมพพิธิภัณฑ ์ สถานแห่งชาติเชยีง แสน หรือ จับจ่ายซื้อของฝากชายแดนอ.แม่สาย 

ค่าใช้จ่าย   คนละ 1,200.- บาท รวมอาหารวา่ง 1 มื้อ อาหารกลางวนั 1 มื้อ งานเลีย้งสังสรรค์ ค่ารถตู้เดินทาง

ไป-กลับ ค่าท่ีพัก 1 คืนพร้อมอาหารเชา้  (รับจ านวนจ ากัด) 

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 

6:30 น. พร้อมกัน ณ ท่ีท าการสมาคมฯ (ศูนย์ภาคเหนือ) 

อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

07.00 น.  ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงราย 

(อาหารวา่งบนรถ) 

10.30-11.45 น. พิธีมอบอุปกรณ์กฬีาพืน้บ้านและชมการแข่งขันกฬีา พืน้บ้านของนักเรยีนกลุม่เทศบาล  

ต.ห้วยสัก ณ โรงเรยีนบ้านร่องเผียว ต.ห้วยสัก อ.เมอืง จ.เชียงราย  

11.45-12:15 น. ออกเดินทางไปไรเ่ชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมอืง จ.เชียงราย 

12:15-13:30 น. รับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย  

ณ. ไร่เชิญตะวัน 

13:30-15:00 น. รับฟังปาฐกถาธรรม จากท่าน ว.วชิรเมธี 

15:00-16:00 น. ออกเดินทางไป มอ่นฟ้าใส โฮม รีสอร์ท ต. บา้นดู ่อ.เมอืง จังหวัดเชียงราย  (ข้างมรภ.ชร.)  
15:00-16:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17:00-21:00 น. กจิกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556 

07.00-8:00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ มอ่นฟ้าใส โฮม รสีอร์ท 

8:00-10:00 น. ชมความงามของมวลดอกไม้ ในงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ณ บรเิวณสวนไมง้าม 

รมิน้ ากก อ.เมอืง จ.เชียงราย  

10:00-15:00 น. ชมโบราณสถาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน อ.เชียงแสน หรอื จับจา่ย 

ซือ้ของ อ.แมส่าย  

15:00-18:00 น. เดนิทางกลับถึงอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

 



โปรแกรม 2 :  ร่วมกิจกรรมสาธารณะกุศลมอบอุปกรณก์ีฬาและชมการแขง่ขันกีฬาพืน้บ้านของนักเรียน  เยี่ยมชม 

ไร่เชญิตะวัน และฟังปาฐกถาธรรม จากทา่น ว.วชิรเมธี  ร่วมกจิกรรมศิษยเ์ก่าสัมพันธ์พบปะสังสรรค์ ค่าใช้จ่าย  คนละ 

1,000.- บาท รวม อาหารกลางวัน 1 มื้อ งานเลีย้งสังสรรค์  ค่าท่ีพัก 1 คืนพร้อมอาหารเชา้  (รับจ านวนจ ากัด) 

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 

10:00 น. พร้อมกัน ณ โรงเรยีนบ้านพลิ้ว ต.ห้วยสัก อ.เมอืง จ.เชียงราย 

10.30-11.45 น. พิธีมอบอุปกรณ์กฬีาพืน้บ้านและชมการแข่งขันกฬีา พืน้บ้านของนักเรยีนกลุม่เทศบาล  

ต.ห้วยสัก  ณ โรงเรยีนบ้านร่องเผียว ต.ห้วยสัก อ.เมอืง จ.เชียงราย  

11.45-12:15 น. ออกเดินทางไปไรเ่ชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมอืง จ.เชียงราย 

12:15-13:30 น. รับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย  

ณ. ไร่เชิญตะวัน 

13:30-15:00 น. รับฟังปาฐกถาธรรม จากท่าน ว.วชิรเมธี 

15:00-16:00 น. ออกเดินทางไป มอ่นฟ้าใส โฮม รีสอร์ท ต. บา้นดู ่อ.เมอืง จังหวัดเชียงราย  (ข้างมรภ.ชร.)  
15:00-16:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17:00-21:00 น. กจิกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556    รับประทานอาหารเช้า ณ ม่อนฟ้าใส โฮม รสีอร์ท   ทัศนศึกษาและเดนิทางกลับตามอัธยาศัย 

 

 

โปรแกรม 3 :  เยี่ยมชมไร่เชญิตะวัน และฟังปาฐกถาธรรม จากทา่น ว.วชริะเมธี  ร่วมกจิกรรมศิษยเ์ก่าสัมพันธ์พบปะ

สังสรรค์ ค่าใช้จ่าย งานเลีย้งสังสรรค์ คนละ 400.- บาท  

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 

13:00 น. พร้อมกัน ณ. ไรเ่ชิญตะวัน 

13:30-15:00 น. รับฟังปาฐกถาธรรม จากท่าน ว.วชิรเมธี 

15:00-16:00 น. ออกเดินทางไป มอ่นฟ้าใส โฮม รีสอร์ท ต. บา้นดู ่อ.เมอืง จังหวัดเชียงราย  (ข้างมรภ.ชร.)  
15:00-16:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17:00-21:00 น. กจิกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 

 

****  ตดิตอ่สอบถามเพิ่มเตมิ ท่ี sciencealumni.n.cmu@gmail.com และแจ้งความจ านงเข้าร่วมกิจกรรม ภายใน 12 

ธันวาคม 2555      หรือ คุณสุจิต  จ าหมาย หนว่ยพัฒนาคณุภาพนักศกึษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  โทรศัพท์ท่ีท างาน  0 5394 1990    โทรศัพท์มือถือ  08 1 602 8422  
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