
ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ มี.ค. ๖๔

 
กําหนดการเดินทาง 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ จังหวัดนครราชสีมา 
___________________________ 

 
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา - คณะฯ พร้อมกัน ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา  
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางจากอาคารรัฐสภา โดยรถบัสปรับอากาศ (อาหารว่างบริการบนรถ)  
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา - ถึงร้าน River Curve อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ระยะทาง ๑๘๐ กม.) 
   - รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ อําเภอสูงเนิน จังหวัด 
    นครราชสีมา (ระยะทาง ๖๘ กม.) 
เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา - พบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
    ในประเด็นปัญหาด้านท่ีดินทํากินและอ่ืน ๆ    
เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมสีมาธานี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด 
    นครราชสีมา (ระยะทาง ๕๗ กม.) 
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา - ถึงโรงแรมสีมาธานี 
   - Check in / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ๑๗ พ่ีน้อง อําเภอ 
    เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
เวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา - กลับท่ีพัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม 
เวลา ๐๘.๔๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง ตําบลหม่ืนไวย อําเภอเมือง 
    นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ระยะทาง ๑๓ กม.) 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา - พบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
    ในประเด็นปัญหาด้านแหล่งน้ําและอ่ืน ๆ 
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง 
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังศูนย์วิจัยกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอ 
    เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ระยะทาง ๒๓ กม.) 
 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา... 
 



 
- ๒ - 

 
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา - ถึงศูนย์วิจัยกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   - พบปะเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการปลูก
    กัญชาจากผู้แทนส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
    ๑. คณะกรรมการกัญชาจังหวัดนครราชสีมา  
    ๒. ศูนย์วิจัยกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
    ๓. วิสาหกิจชุมชนรกัจังฟาร์มวังน้ําเขียว      
    ๔. วิสาหกิจชุมชนเสมา  
    ๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง 
    ๖. วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักและผลไม้และสมุนไพรไทยวังน้ําเขียว  
    ๗. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจร และงานหัตถศิลป์ดินด่านเกวียน 
    ๘. วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์สมุนไพร อําเภอครบุรี 
เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา - กลับท่ีพัก / เปล่ียนเครื่องแต่งกาย 
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ระยะทาง ๕ กม.)  
   - ร่วมพิธีบวงสรวงและรําถวายอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  
เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมโคราช โฮเต็ล 
เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - กลับท่ีพัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันพุธท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / check-out 
เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย อําเภอปักธงชัย จังหวัด 
    นครราชสีมา (ระยะทาง ๒๙ กม.) 
เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา - ถึงศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย 
   - พบปะกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็น 
    ท่ีเก่ียวข้อง 
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารก้ามทอง ปักธงชัย 
    (ระยะทาง ๗ กม.)  
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - เดินทางกลับอาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

______________________ 
 
หมายเหตุ : ๑. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. การแต่งกาย  
   - กิจกรรมพบประชาชน : เสื้อสีเหลือง 
   - กิจกรรมบวงสรวงย่าโม : บุรุษ : เสื้อไทยพระราชทาน / สตรี : ชุดผ้าไทย โทนสีฟ้า 
  ๓. ฝ่ายเลขานุการ  
   - นางเสาวลักษณ์ บัวทอง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน  โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕ 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔  
   - นางสาวสุกัญญา สําราญจิตร โทร. ๐๘๙ ๗๘๒๑๙๙๙ 
   - นายปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์ โทร. ๐๘๑ ๖๗๔๗๕๗๘ 


