
       ก ำหนดกำร 
          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี 

           ทรงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและเยี่ยมสมำชิก โครงกำร TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตรัง 
                     ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

  ของโรงเรียนวิเชียรมำตุ 
     พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธำนในกำรแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE 
                    ณ  โรงเรียนวิเชียรมำตุ อ ำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
                                 วันพุธที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

   --------------------------------------------------------------------- 
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงจาก 

  โรงแรมเรือรัษฎา ไปยังโรงเรียนวิเชียรมาตุ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
     (ระยะทาง ๘.๕ กิโลเมตร/ใช้เวลาประมาณ ๘ นาท)ี   
- รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนวิเชียรมาตุ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
     (รถยนต์พระที่นั่งเทียบด้านซ้าย)   
- คณาจารย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ  เฝ้ารับเสด็จ   
- เสด็จไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง  
- ทรงวางพวงมาลัย   
- ทรงคม 
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ     
- รถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ     
   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย/รถยนต์พระที่นั่งเทียบด้านขวา)   
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข     
  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ่๔๓       
  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตรัง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข     
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   
  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง   
  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๑๓  คณาจารย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ  
  และข้าราชการ  เฝ้ารับเสด็จ 
- นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และผู้แทนคณาจารย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ ถวายพวงมาลัย 
- เสด็จไปศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ     
- เสด็จไปทรงยืนบนแท่น   
- ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ กราบทูลรายงาน   
- ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE  
  และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBERONE ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ   
   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)   
- เสด็จเข้าภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ   
- ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ   
- เสด็จออกศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ   
- เสด็จขึ้นชั้น ๒ ทางบันได   
- เสด็จเข้าหอประชุม   
- ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตรัง   
- เสด็จไปกลางหอประชุม   
- ประทับพระเก้าอ้ี   
- รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ   
  TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE     
  ของจังหวัดตรัง เบิกผู้ทูลเกล้าถวายเงินเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้ารับพระราชทานเข็ม   
 



 

- ๒ - 
 

  และเบิกเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เข้ารับพระราชทานเงินเข้ามูลนิธิ  TO BE   
  NUMBER ONE  
- ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง กราบทูลรายงาน  
- พระราชทานค าปรึกษาสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของจังหวัดตรัง 
- ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ กราบทูลรายงาน   
- ผู้จัดการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ กราบทูลรายงาน 
- ทรงพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัดตรัง 
- เสด็จออกจากหอประชุม 
- เสด็จลงชั้น ๑ (ทางบันได) 
- ประทับรถไฟฟ้าไปยังอาคาร ๔ 
- ประทับรถไฟฟ้าถึงอาคาร ๔ 
- คณาจารย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ  เฝ้ารับเสด็จ 
- ประทับพักพระอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง 
- เสด็จออกจากห้องรับรอง 
  (ถวายของที่ระลึก) 
- ประทับรถไฟฟ้าไปยังลานหน้าเสาธง 
- รถไฟฟ้าถึงลานหน้าเสาธง 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข             
  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๓   
  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตรัง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข     
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ  และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ 
- เสด็จขึ้นบนเวที (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย) 
- ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE 
- สมควรแก่เวลา 
- เสด็จลงเวที (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย) 
- ประทับรถไฟฟ้าไปยังอาคาร ๔ 
- รถไฟฟ้าถึงอาคาร ๔ 
- ประทับพักพระอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง 
- เสด็จออกจากห้องรับรอง 
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปท่าอากาศยานตรัง 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๔๓  
  รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจงัหวัดตรัง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข     
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง   
  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๑๓  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 
  คณาจารย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ  ข้าราชการและประชาชน เฝ้าส่งเสด็จ 
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานตรัง 
- รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานตรัง 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๓   
  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตรัง  ผู้อ านวยการท่าอากาศยานตรัง และข้าราชการและประชาชน 
  เฝ้าส่งเสด็จ 
- ประทับเครื่องบินพระท่ีนั่งกลับสู่กรุงเทพมหานคร 
- เสด็จกลับ 



   ------------------------------------------------- 
            การแต่งกาย     ๑. ต าแหน่งเฝ้า (ผู้ว่าฯ, ศาล , ทหาร และ ต ารวจในพื้นที่)  เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว 

   ๒. ผู้บริหารระดับสูง  ผู้มีเกียรติ  สูทสากล  หรือชุดสุภาพ 
         ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


