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กำหนดการ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
พร้อมด้วย 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 
เสด็จไปทรงติดตามงานโครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

และประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

(เป็นการส่วนพระองค์) 
******************** 

วันอังคาร ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๑/๓) 
เรือนรับรองที่ประทับ ค่ายมหาสุรสิงหนาท 
เวลา ๑๓.๐๐ น. - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
     กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต ิมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบลูยราชกุมาร  
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายมหาสุรสิงหนาท 
จังหวัดระยอง ไปยังกองการบินทหารเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

    (ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร/ ใช้เวลา ๒๕ นาที) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กองการบินทหารเรือ 
เวลา ๑๓.๒๕ น. - เสด็จถึงกองการบินทหารเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
   - ผู้แทนกองการบินทหารเรือ พร้อมข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. -  ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จออกจากกองการบินทหารเรือ  

ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
     (ระยะทาง ๔๔๐ NM./ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๑๐ นาที)) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
เวลา ๑๔.๔๐ น. - เสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
 - นายภาสกร บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
  พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย ์  ผู้บัญชาการแม่ทัพภาคที่ ๓ 
  พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ 
  พร้อมข้าราชการ และผู้แทนท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ 
   - เสด็จไปยังห้องประทับรับรอง 

/-ประทับพักพระอิริยาบถ... 
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- ๒ - 
   - ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
   - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง   
เวลา ๑๔.๕๐ น. -  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง  

ไปยังพระตำหนักดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
      (ระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๔๐ นาที) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
พระตำหนักดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
เวลา ๑๕.๓๐ น. -  เสด็จถึงพระตำหนักดอยตุงฯ 
     (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) 

-  ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ  ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ดร.วิรไท สันติประภพ   เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ เฝา้รับเสด็จ  

-  เสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงพระตำหนักดอยตุงฯ 
- ทรงวางมาลัย ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
- ทรงคม   

   - เสด็จออกจากท้องพระโรงพระตำหนักดอยตุงฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง 
   - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากท้องพระโรงพระตำหนักดอยตุงฯ 

ไปยังเรือนรับรองที่ประทับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
(ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร/ใช้เวลา ๓ นาที) 

   - เสด็จถึงเรือนรับรองที่ประทับ  
     (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 
   - ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
เวลา ๑๖.๐๐ น. - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง  
เสด็จออกจากเรือนรับรองทีป่ระทับ ไปยังอาคารเอนกประสงค์ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. - สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจา้ฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร  
    สิริวบิูลยราชกุมาร เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทบั ไปยังบริเวณสนามด้านหน้า 
    เรือนรับรองที่ประทับ 
   - เสด็จถึงบริเวณสนามด้านหน้าเรือนรับรองที่ประทับ 
   - ทรงกิจกรรมประดิษฐ์สมุดทำด้วยมือจากกระดาษสา และวาดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ 
    เซรามิค ณ สนามด้านหน้าเรือนรับรองที่ประทับ 
สมควรแก่เวลา  - เสด็จเข้าเรือนรับรองที่ประทับ 
   - ประทับพักพระอิรยิาบถ ตามพระอัธยาศัย 

/-ห้องประชุม VIP… 
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- ๓ - 
ห้องประชุม VIP อาคารเอนกประสงค์   
เวลา ๑๖.๐๕ น.  - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จถึงห้องประชุม VIP  
อาคารเอนกประสงค์ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
 (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

   - เสด็จเข้าสู่ห้องประชุม VIP 
   - ประทับพระเก้าอี ้
   - ทรงประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการร้อยใจรักษ์ ตดิตามสถานการณ์การป้องกัน
    และแกไ้ขปัญหายาเสพติด พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ๔ อำเภอ และการตดิตั้งกลอ้ง  
    CCTV บริเวณพื้นที่ความมั่นคง 
สมควรแก่เวลา  - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากอาคารเอนกประสงค ์ไปยังเรือนรับรองที่ประทับ 
    - เสด็จถึงเรือนรับรองที่ประทบั 
    - เสวยพระกระยาหารค่ำ ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
    - ประทับพักพระอิรยิาบถ ตามพระอัธยาศัย 
    - ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ (คืนที ่๑/๒)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วันพุธ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๒/๓) 
เรือนรับรองที่ประทับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
เวลาเช้า  - เสวยพระกระยาหารเช้า ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
   - ประทับพกัพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศยั 
เวลา ๐๙.๓๕ น. - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชัรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง 
เสด็จออกจากเรือนรบัรองที่ประทับ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว 
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

(ระยะทาง ๒ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๕ นาที)  
- สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจา้ฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร  

สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงปฏบิัติพระกรณียกิจในพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตงุฯ   
(เป็นการส่วนพระองค์) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
เวลา ๐๙.๔๐ น. - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธดิา เสด็จถึงสนามเฮลิคอปเตอรช์ัว่คราว  
โครงการพฒันาดอยตุงฯ 
 (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

เวลา ๐๙.๔๕ น. - ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว 
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังสนามเฮลคิอปเตอรช์ั่วคราว บ้านเมืองงามเหนือ  
ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชยีงใหม่ 

(ระยะทาง ๒๔ NM./ ใช้เวลา ๑๕ นาที) 
/ -สนามเฮลิคอปเตอร์ชัว่คราว... 
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- ๔ - 

สนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว บ้านเมืองงามเหนือ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. - เสด็จถึงสนามเฮลคิอปเตอร์ชั่วคราว บ้านเมืองงามเหนือ 

- นายประจญ  ปรัชญ์สกุล     ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
- พลตร ีสันติ  สุขป้อม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
- พลตำรวจตรี ธวชัชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บญัชาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
- หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  

พรอ้มข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ 
เวลา ๑๐.๐๕ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากสนามเฮลคิอปเตอร์ชั่วคราว  

บ้านเมืองงามเหนือ ไปยงัโดมกลางนา หย่อมบ้านสบงาม บ้านเมืองงามใต้ 
(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) 
(ระยะทาง ๓.๕๐ กิโลเมตร/ ใช้เวลา ๑๐ นาที) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จุดที่ ๑ โดมกลางนา หยอ่มบ้านสบงาม บ้านเมืองงามใต้ 
เวลา ๑๐.๑๕ น. - เสด็จถึงแปลงพืชหลังนา หย่อมบ้านสบงาม บ้านเมืองงามใต้ 

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) 
- เกษตรกรผู้ปลกูพืชหลังนาในบริเวณดังกล่าว และเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

เฝ้ารับเสด็จฯ 
- เสด็จไปยังแปลงพืชหลังนาของเกษตรกร 
- ทอดพระเนตรแปลงเสาวรส (โดยนางสาวทรายทอง ศุภ ถวายรายงาน) 
- ทอดพระเนตรแปลงฟักทอง (โดยนายพลฤนุรักษ์ ขนัติธัมกุล ถวายรายงาน) 
- ทอดพระเนตรข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

(โดยนางสาว ศิราณี ชุมภูวงศ์ ถวายรายงาน)   
- ทรงรับฟังบรรยายสรุปเรื่องข้าวสายพันธุ์อิโตและการเพ่ิมผลผลิตข้าว 
 (โดยนายพงษ์พัฒน์ เพิ่มการ ถวายรายงาน) 
- ทรงรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาระบบน้ำตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

(โดยนายณรงค์ อภิชัย ถวายรายงาน) 
- เสด็จพระดำเนิน ไปยังโดมกลางนา (ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำงาม) 
- เสด็จถึงโดมกลางนา 
- ชาวบ้านเมืองงามใต้ บ้านสบงาม ทหารชุด ศป.พมพ. บ้านห้วยส้าน 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เฝา้รับเสด็จฯ 
- ทรงมีพระปฏิสันถารกับชาวบ้านเมืองงามใต้ และบ้านสบงาม 
- พระราชทานของแก่ทหารชุด ศป.พมพ. บ้านห้วยส้าน จำนวน ๕๙ ราย 
- เสด็จไปยงัรถยนต์พระที่นั่ง  

เวลา ๑๑.๑๕ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากโดมกลางนา หย่อมบ้านสบงาม  
บ้านเมืองงามใต้ ไปยังโรงพยาบาลบ้านเมอืงงามแห่งใหม่ 

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) 
      (ระยะทาง ๓.๓๐ กิโลเมตร/ ใช้เวลา ๑๐ นาที) 

/-จุดที่ ๒ โรงพยาบาล… 
 

 



                                                                                                   สถานะ ๒๕ ธ.ค.๖๔ 
 

- ๕ - 
จุดที่ ๒ โรงพยาบาลบ้านเมืองงามแห่งใหม ่
เวลา ๑๑.๒๕ น. - เสด็จถึงโรงพยาบาลบ้านเมืองงามแห่งใหม่ 

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 
- นายเอกชัย กัลยา สาธารณสุขอำเภอแม่อาย  

นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย  
พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาล เฝ้ารับเสด็จ 

- ทรงรับฟังบรรยายสรปุเรื่องผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่
โครงการฯ (โดยนายเอกชัย กัลยา สาธารณสุขอำเภอแม่อาย ถวายรายงาน) 

- พระราชทานเคร่ืองวัดความดัน และชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด ๑๙  
ใหก้ับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน 

- เสด็จพระดำเนินขึ้นห้องรับรอง ชั้น ๒ โรงพยาบาลบ้านเมืองงามแห่งใหม่ 
- ประทับพกัพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศยั 

เวลา ๑๑.๔๕ น. - เสด็จพระดำเนิน ออกจากโรงพยาบาลบ้านเมืองงามแห่งใหม่ ไปยังโรงเพาะเห็ด  
โครงการร้อยใจรักษ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จุดที่ ๓ โรงเพาะเห็ด โครงการร้อยใจรักษ์ 
เวลา ๑๑.๕๐ น. - เสด็จถึงโรงเพาะเห็ด โครงการร้อยใจรักษ์ 

- เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เฝ้ารับเสด็จ 
- ทรงรับฟงับรรยายสรุปความก้าวหน้าเร่ืองการเพาะเห็ดมูลค่าสูง และ 

เห็ดลดค่าใช้จ่ายในโรงเพาะ (โดยนางสาวพยงค์ แสนกมล ถวายรายงาน) 
เวลา ๑๒.๑๐ น. - เสด็จพระดำเนินออกจากโรงเพาะเห็ด ไปยังห้องประชุมฟักทอง  

โครงการร้อยใจรกัษ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จุดที่ ๔ หอ้งประชุมฟกัทอง โครงการร้อยใจรักษ์ 
เวลา ๑๒.๑๕ น. - เสด็จถึงห้องประชุมฟักทอง โครงการร้อยใจรักษ์ 

- เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมฟักทอง โครงการร้อยใจรักษ์ 
- ประทับพักพระอิรยิาบถ ตามพระอัธยาศัย 

เวลา ๑๔.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากห้องประชุมฟักทอง โครงการรอ้ยใจรักษ์ 
ไปยังลานกลางหมู่บ้านห้วยส้าน 

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 
(ระยะทาง ๒ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๕ นาที) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
/-จุดที่ ๕ ศูนยห์ัตถกรรมชุมชน... 

 
 
 
 



                                                                                                   สถานะ ๒๕ ธ.ค.๖๔ 
 

- ๖ - 
 
จุดที่ ๕ ศูนย์หัตถกรรมชุมชน บ้านห้วยส้าน 
เวลา ๑๔.๐๕ น. - เสด็จถึงลานกลางหมู่บ้านห้วยสา้น 

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 
- เสด็จพระดำเนิน ไปยังศูนย์หัตถกรรมชุมชน บ้านห้วยสา้น 
- ระหวา่งเส้นทางเสด็จ ทอดพระเนตรการเต้นรำของชาวลีซอ และประเพณีต่างๆ 

ของหมู่บ้านห้วยส้าน 
- เสด็จถึงศนูย์หัตถกรรมชุมชน บ้านห้วยสา้น 
- สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมบ้านห้วยส้าน กลุม่สตรีชาวเผ่าอาข่า ลาหู่ ปกาเกอะญอ

ที่ทำหัตถกรรม กลุม่แม่บา้นทำขนม อาสาทำดีบ้านห้วยส้าน และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เฝา้รับเสด็จฯ 

- เสด็จเขา้สูอ่าคารศูนย์หัตถกรรมชุมชน บ้านห้วยส้าน 
- ทรงรับฟงับรรยายสรุปแนวทางการส่งเสริมด้านหัตถกรรม 
 (โดยนายณรงค์ อภิชัย ถวายรายงาน) 
- ทอดพระเนตรผลงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม แบบประยุกต์ สินค้าแบรนด์ดอยตุง

ที่กลุ่มฯ รับผลิต 
- ทรงมีพระปฏิสันถารกบัชาวบ้านเรือ่งการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม 
- เสด็จออกจากอาคารศูนย์หัตถกรรมชุมชน บ้านห้วยส้าน ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง 

เวลา ๑๕.๑๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากศูนย์หตัถกรรมชุมชน บ้านห้วยสา้น  
ไปยังกาดหลวงร้อยใจรักษ์ 

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) 
(ระยะทาง ๒ กิโลเมตร/ ใช้เวลา ๕ นาที) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จุดที่ ๖ กาดหลวงร้อยใจรักษ ์
เวลา ๑๕.๑๕ น. - เสด็จถึงกาดหลวงร้อยใจรักษ์ 

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) 
   - เสด็จไปยังห้องประทับรับรอง 

- ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
- เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง 

เวลา ๑๕.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากกาดหลวงร้อยใจรกัษ์ ไปยังหย่อมบ้านอาซู  
บ้านหัวเมืองงาม 

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 
(ระยะทาง ๙ กิโลเมตร/ ใช้เวลา ๑๕ นาที) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
/ -จุดที่ ๗ หย่อมบ้านอาซู … 

 
 



                                                                                                   สถานะ ๒๕ ธ.ค.๖๔ 
 

- ๗ - 
จุดที่ ๗ หย่อมบ้านอาซู บา้นหัวเมืองงาม 
เวลา ๑๕.๔๕ น. - เสด็จถึงหย่อมบ้านอาซู บา้นหัวเมืองงาม 

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 
- ทรงพระดำเนิน ไปยังลานหย่อมบ้านอาซู 

เวลา ๑๖.๐๐ น. - เสด็จถึงลานหย่อมบ้านอาซู 
- หัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยเมอืงงาม    
      หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.๑ (น้ำยอน) เฝ้ารับเสด็จฯ 
-  ทรงรับฟังบรรยายเร่ืองไม้ผล ไม้เศรษฐกิจที่ปลูกได้บนพื้นที่ดอน (ฝร่ัง พุทรา  

มะม่วง ส้ม ลิ้นจี่ กล้วย ก๋ง และเก๊กฮวย) โดยนายณรงค์ อภิชัย ถวายรายงาน 
- ทรงรับฟังบรรยายสรปุสภาพปัญหาไฟป่าในพื้นที่ และการจัดการไฟป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

(โดยนายราชันย์ บัวตรี กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ป่าและพันธุ์พืช ถวายรายงาน) 
- พระราชทานอุปกรณ์ดับไฟป่า แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
- เสด็จพระดำเนิน ไปยงัลานหน้าโบสถ์ หย่อมบ้านอาซู ระหว่างทางผ่านบ้าน 

ของอาสาทำดี จากหย่อมบ้านอาซู (นายอากอ่ ยือบ้อ) 
- เสด็จถึงลานหน้าโบสถ์ หย่อมบ้านอาซู 
- อาสาทำดีหมู่ ๙ หมู่ ๑๑ และชาวบ้านหย่อมบ้านอาซู เฝ้ารับเสด็จ  
- ทรงมีพระปฏิสันถารกบัอาสาทำดี และชาวบ้าน  
- พระราชทานสิ่งของแก่อาสาทำดี    

เวลา ๑๖.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากหย่อมบ้านอาซู บ้านหัวเมืองงาม 
ไปยังสวนร้อยใจรักษ์ 

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) 
(ระยะทาง ๙ กิโลเมตร/ ใช้เวลา ๑๕ นาที) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จุดที่ ๘ สวนร้อยใจรักษ ์
เวลา ๑๖.๔๕ น. - เสด็จถึงสวนร้อยใจรักษ์  

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) 
- ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
- ทอดพระเนตรสวนร้อยใจรักษ์ ตามพระอัธยาศยั  

เวลา ๑๗.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากสวนร้อยใจรักษ์  ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ 
ชั่วคราว บ้านเมืองงามเหนือ 

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) 
(ระยะทาง ๑ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๕ นาที) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
/ -สนามเฮลิคอปเตอร์ชัว่คราว บ้านเมืองงามเหนือ 

 
 
 
 



                                                                                                   สถานะ ๒๕ ธ.ค.๖๔ 
 

- ๘ - 
 
สนามเฮลิคอปเตอรช์ัว่คราว บ้านเมืองงามเหนือ 
เวลา ๑๗.๐๕ น. - เสด็จถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านเมืองงามเหนือ  

(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 
เวลา ๑๗.๑๐ น. - ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว  

 บ้านเมืองงามเหนือ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

(ระยะทาง ๒๔ NM./ ใช้เวลา ๑๕ นาที) 
เวลา ๑๗.๒๕ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว  
    โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ไปยังเรือนรับรองที่ประทับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
    อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

(ระยะทาง ๒ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๕ นาที) 
เวลา ๑๗.๓๐ น. - เสด็จถึงเรือนรับรองที่ประทับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ   
   - เสวยพระกระยาหารค่ำ ณ เรือนรบัรองที่ประทับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
   - ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
   - ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ (คืนที่ ๒/๒) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๓/๓) 
เรือนรับรองที่ประทับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
เวลาเช้า  - เสวยพระกระยาหารเช้า ณ เรอืนรับรองที่ประทับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
   - ประทับพกัพระอิรยิาบถ ตามพระอัธยาศยั 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง 

ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พรอ้มด้วย สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ  
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต ิมหาวชิโรตตมางกูร สิริวบิลูยราชกุมาร  
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับ  
ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 

(ระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๔๐ นาที) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
เวลา ๐๙.๑๐ น. - เสด็จถึงทา่อากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
เวลา ๐๙.๒๐ น. - สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร  

สิริวิบูลยราชกุมาร ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย 
เสด็จออกจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ไปยังท่าอากาศยาน 
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 

(ระยะทาง ๒๗๕ NM./ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง) 
/-สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ… 

 
 
 
 



                                                                                                   สถานะ ๒๕ ธ.ค.๖๔ 
 

- ๙ - 
 

   - สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสริิพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระดำเนิน  
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 

เวลา ๐๙.๓๐ น. - ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ ท่าอากาศยาน 
นานาชาตแิม่ฟ้าหลวง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรช์ั่วคราว โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา  
ตำบลสรอย อำเภอวงัชิ้น จังหวัดแพร่ 
 (ระยะทาง ๑๔๐ NM./ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๑๐ นาที)  

เวลา ๑๐.๔๐ น. - เสด็จถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ตำบลสรอย  
    อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
   - เสด็จถึงสนามเฮลิคอปเตอรช์ั่วคราว โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 
 

การแต่งกาย -  ราชองครักษ์   เคร่ืองแบบชุดคอแบะ/ชุดปกติคอพับแขนยาว 
 -  ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ  เคร่ืองแบบชุดปกติกากีคอพับแขนยาว 
 -  ข้าราชการในพื้นที่   เคร่ืองแบบชดุปกติคอพับแขนยาว 
 
 










