
     ก ำหนดกำร 
                  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี 
               ทรงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE  
                                          ของจังหวัดนครสวรรค์ 

และ 
   ทรงเปิดชมรม  TO BE NUMBER ONE กับทรงเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
                                ของโรงเรียนลำซำลโชติรวีนครสวรรค์ 

และ 
      พร้อมท้ังทรงเป็นองค์ประธำนในกำรแสดงคอนเสิร์ต  TO BE NUMBER ONE 
    ณ  โรงเรียนลำซำลโชติรวีนครสวรรค์  อ ำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
                                    วันอังคำร ท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 

   --------------------------------------------------------------- 
   เวลา ๑๗.๐๐ น. - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง 

  จากโรงแรมที่ประทับไปยังโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
  (ระยะทางประมาณ  ๔ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที) 
- รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์     
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย/รถยนต์พระที่นั่งเทียบด้านขวา) 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ผูพิ้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์    
  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
  อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการ ปปส. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์   
  คณาจารย์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ 
- นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  และผู้แทนคณาจารย์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ถวายพวงมาลัย 
- เสด็จไปศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  ของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
- เสด็จไปทรงยืนบนแท่น 
- อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ กราบทูลรายงาน 
- ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ 
   TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
- เสด็จเข้าภายในศูนย์เพ่ือนใจ  TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  
- ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารอเนกประสงค์ ๔๐ ปี 
- รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารอเนกประสงค์ ๔๐ ปี 
  (ข้าราชการและคณาจารย์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เฝ้ารับเสด็จ) 
- เสด็จเข้าอาคารอเนกประสงค์ ๔๐ ปี   
- ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครสวรรค์   
- เสด็จไปกลางอาคารอเนกประสงค์ ๔๐ ปี   
- ประทับพระเก้าอ้ี   
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE      
  ของจังหวัดนครสวรรค์ เบิกผู้ทูลเกล้าถวายเงินเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้ารับพระราชทานเข็ม      
  และเบิกเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เข้ารับพระราชทานเงินเข้ามูลนิธิ TO BE NUMBER ONE    
- ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์ กราบทูลรายงาน   
- พระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของจังหวัดนครสวรรค์ 
   



- ๒ – 
 
- ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ กราบทูลรายงาน 
- ผู้จัดการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ กราบทูลรายงาน 
- ทรงพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครสวรรค์ 
- เสด็จออกจากอาคารอเนกประสงค์ ๔๐ ปี 
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารมิเกล 
- รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารมิเกล 
  (คณาจารยโ์รงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เฝ้ารับเสด็จ) 
- ประทับพักพระอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง 
- เสด็จออกจากห้องรับรอง 
  (ถวายของที่ระลึก) 
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโดม ๓๐๐ ปี 
- รถยนต์พระที่นั่งถึงโดม ๓๐๐ ปี 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์   
  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เลขาธิการ ปปส.  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต   
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  อธกิารโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  
  คณาจารย์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ 
- เสด็จขึ้นบนเวที (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย) 
- ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE 
- สมควรแก่เวลา 
- เสด็จลงเวที (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย) 
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปอาคารมิเกล 
- รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารมิเกล 
- ประทับพักพระอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง 
- เสด็จออกจากห้องรับรอง 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์ 
  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เลขาธิการ ปปส.  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  
  คณาจารย์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จ 
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมที่ประทับ 
  ------------------------------------------------------------- 
 

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


