
             (ร่าง) ก าหนดการ 
                  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

                   ทรงติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดปทุมธานี 
    ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
      ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ 
        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
      พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE 
       ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ 
        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
                             อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธาน ี

        วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  --------------------------------------------------------------- 

เวลา ๑๗.๐๐ น. - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง  
  ถึงโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ 
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
  (วงดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัย/รถยนต์พระที่นั่งเทียบด้านซ้าย) 
  (ระยะทางประมาณ ๔๔ กิโลเมตร ใช้แวลาประมาณ ๓๐ นาที) 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี 
  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เลขาปปส. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี   
  และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ 
- นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และภริยาต าแหน่งเฝ้าถวายพวงมาลัย 
- เสด็จไปทรงยืนบนแท่น 
- ผู้อ านวยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ 
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร กราบทูลรายงาน 
- ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ 
  TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 
   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
- เสด็จเข้าภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  
  (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
   เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
- ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  
  (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
  สยามมกุฎราชกุมาร 
- ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปหอประชุมรวงผึ้ง 
  (ข้าราชการจังหวัดปทุมธานีเฝ้ารับเสด็จ) 
- เสด็จขึ้นชั้น ๒ (ทางบันได) 
- เสด็จเข้าหอประชุมรวงผึ้ง 
- ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดปทุมธานี 
- เสด็จไปกลางหอประชุมรวงผึ้ง 
- ประทับพระเก้าอ้ี 
 



        - ๒ - 
 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
  ของจังหวัดปทุมธานี เบิกผู้ทูลเกล้าถวายเงินเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE  
  เข้ารับพระราชทานเข็มและเบิกเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เข้ารับพระราชทานเงิน 
  เข้ามูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 
- ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี กราบทูลรายงาน 
- พระราชทานค าปรึกษาสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของจังหวัดปทุมธานี 
- ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)  
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร กราบทูลรายงาน 
- ผู้จัดการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)  
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร กราบทูลรายงาน 
- ทรงพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดปทุมธานี  
- เสด็จออกจากหอประชุมรวงผึ้ง  
- เสด็จลงชั้น ๑ (ทางบันได) 
- ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปอาคาร ๔  
- รถไฟฟ้าพระที่นั่งถึงอาคาร ๔  
  (คณาจารย์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ 
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารเฝ้ารับเสด็จ) 
- ประทับพักพระอิริยาบถ ณ ห้องประทับพัก  
- เสด็จออกจากห้องประทับพัก  
  (ถวายของที่ระลึก)  
- เสด็จพระด าเนินไปโดมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)  
  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี   
  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เลขาปปส. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี   
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์  
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ  
- เสด็จขึ้นบนเวที (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)  
- ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE 
- สมควรแก่เวลา 
- เสด็จลงเวที (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย) 
- เสด็จพระด าเนินไปห้องประทับพัก 
- ประทับพักพระอิริยาบถ ณ ห้องประทับพัก 
- เสด็จออกจากห้องประทับพัก 
- ประทับรถยนต์พระที่นั่ง 
- เสด็จกลับ 
   --------------------------------------------- 
 

            การแต่งกาย     ๑. ต าแหน่งเฝ้า (ผู้ว่าฯ, ศาล , ทหาร และ ต ารวจในพื้นที่)  เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว 
   ๒. ผู้บริหารระดับสูง  ผู้มีเกียรติ  สูทสากล  หรือชุดสุภาพ 
 


