
 
 

กำหนดการ 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมดำเนินการกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓   
 รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓   
 รุ่นที่ ๓ วันที่ ๓๐ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๐ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    

 รุ่นที่ ๕  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

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

วันที ่หนึ่ง  (วันพฤหัสบดี) วันต้อนรับสู่โครงการ  
 

เวลา กิจกรรม 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๑๕ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (บริเวณ Counter Check in ของสายการบิน) และ 

ทำการ    Check in สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน TG ๒๒๗๐  
เพ่ือเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่  

๐๘.๑๕ - ๐๙.๐๐ น. ชี้แจงรายละเอียดการเดินทางและเตรียมความพร้อม (ยินดีที่ได้รู้จัก ทักทายเพื่อนใหม่)                        
ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่  

• โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๒๕ น. เดินทาง : กรุงเทพมหานคร – เชียงราย (ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย)  

             สายการบิน THAI SMILE 
             เที่ยวบิน TG ๒๑๓๔  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๔.๓๐ น. 

๑๐.๒๕ - ๑๓.๓๐ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ รับสัมภาระ รับประทานอาหารกลางวันและ
เดินทางไปสถานที่ดำเนินกิจกรรม 

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. การชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมในโครงการ 
       โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ สำนักงาน ก.พ. 

  ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๑) : สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ  
เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยทั้งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงาน (จำนวน ๒ ชั่วโมง)   
       โดย วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง    

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. รับกุญแจที่พักและนำสัมภาระเข้าห้องพัก 
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เวลา กิจกรรม 
๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. เดินทางไปเยี่ยมชม “ไอคอนสยาม” อภิมหาโครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดอลังการ 
๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น. เยี่ยมชมศูนย์การค้า “ไอคอนสยาม” อภิมหาโครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดอลังการ 

ศึกษาแนวคิดการออกแบบให้เป็น "เมืองแห่งความรุ่งโรจน์อันเป็นนิรันดร์" (The Icon of 
Eternal Prosperity) มีพ้ืนที่โครงการรวมทั้งหมด ๗๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. เตรียมความพร้อมก่อนการล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 
๒๐.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๑ : การสร้างความผ่อนคลายทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์

จิตใจ และด้านความคิด ให้เกิดความสุขกายและสบายใจด้วยวิถีของธรรมชาติ 
(ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือสถานที่ต่าง ๆ ณ กรุงเทพมหานคร) 
        โดย วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๒๒.๓๐ - ๒๓.๐๐ น. ออกเดินทางจาก สถานที่ดำเนินกิจกรรมไปยังที่พัก 
๒๓.๐๐ น. CHECK IN เข้าห้องพัก 

  **** การแต่งกาย  ชุดสุภาพ 
 
 
วันที่ สอง  (วันศุกร์) วันเรียนรู้ที่สำคัญและการเดินทางสู่ภาคเหนือ    
 

เวลา กิจกรรม 
๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า และ CHECK OUT 
๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๒) : จุดประกายแสงแห่งความคิด

สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาการทำงานสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ และนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. (จำนวน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
       โดย วิทยากรจาก ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.    

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ออกเดินทาง ไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมแิละรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ทำการ Check in สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน TG ๒๑๓๔  

เพ่ือเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
๑๓.๑๐ - ๑๔.๓๐ น. เดินทาง : กรุงเทพมหานคร – เชียงราย (ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย)  

             สายการบิน THAI SMILE 
             เที่ยวบิน TG ๒๑๓๔  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๔.๓๐ น. 

๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พร้อมรับสัมภาระและเดินทางไปที่พัก 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รับกุญแจห้องพัก/แจกเสื้อ /นำสัมภาระเข้าที่พัก 
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ และการให้ข้อมูลก่อนไปศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการพ้ืนที่ของสิงห์ปาร์ค 
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. อาหารเย็น 
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เวลา กิจกรรม 
๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั ้งที ่ ๒ : การเรียนรู ้ถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และ

เศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือเปิดมุมมองทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม 
และสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของประเทศ (หอนาฬิกาและตลาดสินค้าไนท์บาร์ซ่าร์) 

• โดย ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
๒๐.๓๐ เข้าห้องพัก 

**** การแต่งกาย เสื้อโปโลที่สำนักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ 
 

วันที่ สาม (วันเสาร์)  เพื่อหน้าที่และการทำงาน   
 

**** การแต่งกาย เสื้อโปโลที่สำนักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยจดัเตรียมให้ 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. อาหารเช้า  
๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. เดินทางจากที่พัก ไปยังห้องประชุม หรือสถานที่ตามความเหมาะสม 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน พร้อมถ่ายรูปเพ่ือจัดทำทำเนียบรุ่น 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. ชมวีดีทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ วีดีทัศน์ สำนักงาน ก.พ. 
๐๙.๑๕ - ๐๙.๔๕ น. พิธีเปิดโครงการ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้"   
    โดย  ผู้บริหารของสำนักงาน ก.พ. และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๐๙.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั ้งที ่ ๓ : การสร้างเครือข่ายที ่จะพัฒนาข้าราชการให้มี 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ซึ่งกันและกัน (กิจกรรมกลุ่มเพ่ือทำความรู้จักและสร้างความผูกพัน) 
         โดย  ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. อาหารกลางวัน  
๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๔ : ความรู้และฝึกการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกาย  

ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านความคิด ก่อให้เกิดความสุขกายสบายใจ ด้วยภูมิปัญญา
ไทย (กิจกรรมการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากสมุนไพร)  
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. เดินทางกลับที่พัก 
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. อาหารเย็น 
๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๕ : การเสริมสร้างพัฒนาอาชีพตามวิถีชุมชน เพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพทางด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความสามัคคี 
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ณ ถนนคนเดินเชียงราย 

๒๐.๐๐ น. เดินทางกลับที่พัก 
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วันที่ สี่ (วันอาทิตย์)  วันสุขกาย สบายใจ    
 

เวลา กิจกรรม 
๐๖.๓๐ - ๐๗.๔๕ น. อาหารเช้า 
๐๗.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – ดอยตุง 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งท่ี ๓) : การพัฒนาประเทศไทยให้สู่ความ

มั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน ด้วยศาสตร์ของพระราชา หรือ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพ ียง และการสร ้างจ ิตสำน ึกความร ับผ ิดชอบ (Creating Alignment and 
Accountability) ในการปฏิบัติงาน  (จำนวน ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

• ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – ดอยตุง เพ่ือเรียนรู้หลักการทรง
งานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และราชสกุลมหิดล เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน  ณ ดอยตุง 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๑๕ น. เดินทางจากดอยตุงไปอำเภอแม่สาย 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. อาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจชายแดน ของอำเภอแม่สาย 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๖ : การเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และ

เศรษฐกิจในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน (กิจกรรมศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนไทย ณ อำเภอแม่สาย) 

• ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย ณ อำเภอแม่สาย – จังหวัดท่าข้ีเหล็ก 
(สหภาพเมียนมาร์)  

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินทางจากอำเภอแม่สาย ไปยังที่พัก  
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. อาหารเย็น 
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. เข้าที่พัก 

 

 

 

 

 

**การแต่งกาย  ชุดสุภาพ ***    (ห้ามใส่กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด กางเกงรัดรูป เนื่องจากดอยตุงเป็นเขตพระราชฐาน) 
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วันที่ ห้า (วันจันทร์)  วันฟ้าใส ไร่สวย   

 

เวลา กิจกรรม 
๐๖.๓๐ - ๐๗.๔๕ น. นำสัมภาระมาไว้ ณ จุดที่กำหนด พร้อม Check out และอาหารเช้า 
๐๗.๔๕ - ๐๘.๓๐ น. เดินทางไปสิงห์ปาร์ค  
๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๔) : ศึกษาระบบการบริหารงานแบบ 

Social Enterprise การทำงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
(จำนวน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

• ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพ้ืนที่จากพืชไร่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
    ณ สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด)  

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. เดินทางไปวัดร่องขุ่น 

๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๗ : เปิดมุมมองทางด้านศิลปะร่วมสมัยกับการพัฒนา
ชุมชนวัดร่องขุ่น และสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของประเทศ 

• ศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัยกับการพัฒนาชุมชน ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์   
         ณ วัดร่องขุ่น 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. เดินทางไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. อาหารกลางวัน  

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๕) : กิจกรรมการทำงานเป็นทีมเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ในองค์กรและหน่วยงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถนำไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน (จำนวน ๒ ชั่วโมง) 
       โดย  ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั ้งที ่ ๖) : กิจกรรมอาสาปลูกป่า ฟื้นฟู
ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชน ลดปัญหาหมอกควัน สืบสานปณิธานสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี “ปลูกป่า สร้างคน” (จำนวน ๑ ชั่วโมง) 
        โดย  ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. อาหารเย็น 
๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมเตรียมการวันงานม่วนอกม่วนใจ๋ 

๒๐.๐๐ น. รับกุญแจและเข้าที่พัก 
*** การแต่งกาย     ชุดสุภาพ *** 
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วันที่ หก (วันอังคาร)  วันแห่งกำลังใจ 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. อาหารเช้า  
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เดินทางจากที่พัก ไปยัง สถานที่จัดกิจกรรม 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๗) : กิจกรรมการแสดงความคิดเห็น 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มทัศนคติเชิงบวกของการเป็นข้าราชการที่ดี 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
(จำนวน ๓ ชั่วโมง) 
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการทำงานในพ้ืนที่ 
       โดย คณะวิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ.              

๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๘ : การดูแลสุขภาพทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และ

ด้านจิตใจ (กิจกรรมตรวจสุขภาพและกิจกรรมแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ ในการเสริมสุขภาพ)           
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
• การตรวจสุขภาพเบื้องต้น  
• การรักษาสุขภาพ ๔ กิจกรรม  

- นวดแผนโบราณ    - กดจุดรกัษาโรค   - นวดประคบ     - ฝังเข็ม 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งท่ี ๙ : การสร้าง“สมดุลของชีวิต” ให้กับคนทำงานเกิด

ทักษะการทำงานที่ดี (Work Skill) และมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี (Life Skill) ควบคู่กันไป
(เรียนรู้การดูแลสุขภาพเกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME)  
• โดย อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. เดินทาง ไปยัง สถานที่จัดเลี้ยง 
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๘) :  กิจกรรมสรุปการเรียนรู้  เพ่ือ

พัฒนาข้าราชการให้มีการเรียนรู้แบบยั่งยืนโดยเกิดจากสรุปการเรียนรู้ หรือการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการทำงานซึ่งกันและกัน (กิจกรรมสรุปการ
เรียนรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ) (จำนวน ๑ ชั่วโมง) 
• สรุปการเรียนรู้ของการเข้าร่วมโครงการและการไปศึกษาดูงาน 

โดย วิทยากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
๑๘.๓๐ - ๑๘.๔๕ น. พิธีมอบใบประกาศ 
๑๘.๔๕ - ๒๑.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๑๐ : การสร้างเครือข่ายที่จะพัฒนาข้าราชการให้มีการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน  (กิจกรรม ม่วนอก ม่วนใจ๋ สปชต.) 
• กิจกรรมและการแสดงโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ณ สถานที่ตามความเหมาะสม 

โดย วิทยากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับที่พัก 

*** การแต่งกาย  ชุดสุภาพ *** 
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วันที่ เจ็ด (วันพุธ)  เชียงรายรำลึก  
 

เวลา กิจกรรม 
๐๖.๓๐ - ๘.๓๐ น.  เก็บสัมภาระ CHECK OUT จากที่พัก และ อาหารเช้า 
๐๘.๓๐ - ๙.๐๐ น. ออกเดินทาง ไปยัง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-เชียงราย    

๐๙.๐๐ - ๑๐.๔๐ น. CHECK IN สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน TG ๒๑๓๑  
เพ่ือเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เพ่ือต่อเครื่องไปสนามบินนานาชาติ
หาดใหญ่ 

๑๐.๔๐ - ๑๒.๑๐ น. เดินทาง : เชียงราย – กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)  
             สายการบิน THAI SMILE 
             เที่ยวบิน TG ๒๑๓๑  เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.๑๐ น. 

๑๒.๐๕ - ๑๓.๕๕ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อต่อเครื่องไปสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ 
โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน TG ๒๒๖๕ เวลา ๑๓.๕๕ - ๑๕.๒๐ น. 
และรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๕๕ - ๑๕.๒๐ น. เดินทาง : กรุงเทพมหานคร – หาดใหญ่ (ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่)  
             สายการบิน THAI SMILE 
             เที่ยวบิน TG ๒๒๖๕  เวลา ๑๓.๕๕ – ๑๕.๒๐ น. 

๑๕.๒๐ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ และเดินทางกลับที่พักตามอัธยาศัย 

*** การแต่งกาย  ชุดสุภาพ *** 

 
หมายเหตุ   

๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. หรือปรับเปลี่ยน 
ตามความเหมาะสม 

๒. สิ่งที่ควรเตรียมมาด้วย ยาประจำตัว แว่นตากันแดด ร่ม เป็นต้น 
๓. แต่งกายด้วยชุดสุภาพตลอดการเข้าร่วมโครงการ โดยสำนักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัย 

จัดเตรียมเสื้อโปโลแขนสั้น 2 ตัว และหมวก 1 ใบ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
๔. สัมภาระไม่ควรเกิน ๒๐ กิโลกรัมต่อคน และควรศึกษาวิธีการเดินทางของสายการบิน     
๕. ศึกษาข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/south 
๖. ขนาดเสื้อ ผู้สมัครสามารถระบุในระบบการรับสมัครในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. 

 

ขนาดเสื้อ S M L XL XXL XXXL 

ขนาดรอบอก 38 40 42 44 46 48 

ขนาดไหล่ 16 17 18 19 20 21 

ความยาว 24 25 26 27 28 29 

https://www.ocsc.go.th/south

