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*********************************************************************************************************************** 

กําหนดการศึกษาดูงานดานเคมี  ระหวางวันท่ี  ๑๐-๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กําหนดการศึกษาดูงานดานเคมี 
ระหวางวันที่  ๑๐-๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
----------------------------------------- 

 

วันท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๕.๐๐ น.   ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่จังหวัดลําปาง (ตามอัธยาศัย) 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น.  เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม 
เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.  เขาที่พักและพักผอนตามอัธยาศัย (C-one Serviced Apartment : 

๗/๑ ถ.สิโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม  โทรศัพท ๐๕๓-๒๗๓-๔๐๑-๒ ,  
๐๘-๑๙๒๙-๖๕๗๒) 

เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)  
 

วันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา (บริการจากที่พัก) 
 เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐น.  เดินทางไปวัดถ้ําเชียงดาว 
 เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.  เขาเย่ียมชมวดัถ้ําเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.  เดินทางไปศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
 เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
 เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  เขาศึกษาดูงานทีศู่นยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร  

อ.ฝาง จ.เชียงใหม  
เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐น.  เดินทางไปจงัหวัดเชียงราย 
เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.  เขาที่พักและพักผอนตามอัธยาศัย (B2 Night Bazaar Chiang Rai : 

๓๐ หมู ๑๗ ซ.รวมใจ ถ.สันคอกชาง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  
โทรศัพท ๐๕๓-๗๕๕-๐๙๑-๓) 

 

วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา (บริการจากที่พัก) 
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  เดินทางไปดอยตุง-สวนแมฟาหลวง 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  เขาเย่ียมชมดอยตุง-สวนแมฟาหลวง อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)  
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  เดินทางไปตลาดแมสาย-ทาขี้เหล็ก อ.แมสาย จ.เชียงราย 
เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.  เดินทางกลับที่พักและพักผอนตามอัธยาศัย (Baandin Resort :  

๓๕๕ หมู ๑๐ ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย  โทร. ๐๘-๑๒๘๗-๕๓๑๔ , 
 ๐๘-๙๗๕๗-๕๙๓๒) 

เวลา ๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมสานสัมพันธเคม ี(สาขาวิชา) 
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*********************************************************************************************************************** 

กําหนดการศึกษาดูงานดานเคมี  ระหวางวันท่ี  ๑๐-๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
วันท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐  น.  รับประทานอาหารเชา (บริการจากที่พัก) 
 เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐  น.  เดินทางไปมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  น.  เขาศึกษาดูงานทีส่ํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 
 เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐  น.  เดินทางไปวัดรองขุน 
 เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.  เขาเย่ียมชมวัดรองขุน ต.ออดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 
 เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.  เดินทางไปจังหวัดแพร 
 เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.  เขาที่พักและพักผอนตามอัธยาศัย (Phoom Thai Garden Hotel : 

๓๑ ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร จ.แพร  โทรศัพท ๐๕๔-๖๒๗-๓๕๙  
โทรสาร ๐๕๔-๖๒๗-๓๖๖) 

 เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) 
 
วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา (บริการจากที่พัก)  
 เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.  เดินทางไปวัดพระธาตุชอแฮ  
 เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.  เขาเย่ียมชมและนมัสการพระธาตุชอแฮ  ถ.ชอแฮ  ๑ หมู ๑๑ ต.ชอแฮ  

อ.เมือง จ.แพร 
 เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  เดินทางไปวัดพระธาตุศรีสองรัก 
 เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)  
 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.  เดินทางไปวัดพระธาตุศรีสองรัก (ตอ) 
 เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.  เขาเย่ียมชมและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก  ๘๖ หมู ๑๔ บ.หัวนายูง  

ต.ดานซาย อ.ดานซาย จ.เลย 
 เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น.  เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) 
 เวลา ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.  เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 


