


 
เอกสารแนบทายหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 6196 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 
๑. ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
๒. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
๓. ผูบังคบัการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
๔. ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
๕. สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5 
๖. สารวัตรกองกํากับการ 3 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 
๗. ผูอํานวยการสํานักงานมูลนิธิโครงการหลวง 
๘. หัวหนาสถานีเกษตรหลวงอางขาง 
๙. กรรมการผูจัดการใหญ บริหาร บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
๑๐. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
๑๑. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๑๒. หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
๑๓. นายอําเภอฝาง 
๑๔. นายอําเภอแมอาย 
๑๕. นายกองคการบริหารสวนตําบลแมงอน 
๑๖. นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
๑๗. ผูอํานวยการโครงการรอยใจรักษ 
๑๘. ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
๑๙. ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษที่ 16  
๒๐. หัวหนาอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก 
๒๑. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 7 เชียงใหม 
๒๒. ผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงใหม บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 
๒๓. ผูชวยผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม 
๒๔. ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 
๒๕. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอฝาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม 
 ที ่849 /2564 

เรื่อง  มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการเตรียมการรับเสด็จ 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

ลงวันที ่24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

ที ่ หนวยงาน หนาที่ความรับผดิชอบ 
1 มณฑลทหารบกที่ 33 1) ประสานการดําเนินการถวายความปลอดภัยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยให

เปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 
2) จัดทําแผนถวายความปลอดภัยสงใหสํานักงานฝายเสนาธิการในพระองค 904 ทราบ 
 3) จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก ทุกที่หมาย 

โดยประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งนี้ จังหวัดไดแจงสวนราชการที่เก่ียวของ
สงผูแทนไปประจําแตละที่หมาย โดยไปรายงานตัวและประชุมแตละที่หมายกอน
การเสด็จ 3 ชั่วโมง  

4) จัดใหมีการซักซอมแผนถวายความปลอดภัย โดยเฉพาะแผนดานการแพทย/
อัคคีภัย/เคลื่อนยายฉุกเฉิน/การปองกันไฟฟาดับ 

2 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1) ประสานตํารวจทางหลวง และจัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย  
และจัดเจาหนาที่ประจําทางรวมแยก เพ่ือถวายความปลอดภัยตามเสนทางเสด็จฯ 
ทุกที่หมาย และประสานการจัดซอมขบวนรถยนตพระที่นั่งกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   2) ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 ตํารวจภูธรภาค 5 ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 
3 ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตํารวจทางหลวง ตํารวจสนัติบาล และหนวยงานที่
เก่ียวของ ในการจัดทําแผนถวายความปลอดภัย 

   3) ประสานการจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก 
ทุกที่หมาย 

   4) จัดเจาหนาที่ตํารวจเฝารถยนตพระที่นั่งทุกที่หมาย   
   5) จัดเจาหนาที่ตํารวจหญิงประจําหองสรงทุกที่หมายที่มีการเสด็จ 
   6) จัดสถานที่จอดรถยนตขบวนเสด็จทุกที่หมายและที่อื่น ๆ  ตามแตจะพิจารณา

เห็นสมควร ใหเรียบรอย 
   7) จัดตํารวจจราจรไปอํานวยความสะดวกในการจอดรถยนตพระที่นั่ง ทุกที่หมาย  
   8) จัดซอมขบวนเสด็จ ในวันจันทรที่ 1 มีนาคม 2564  โดยเริ่มในเวลาประมาณ  

11.00 น. จากทาอากาศยานนานาชาติแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย มายังสถานี
เกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดเจาหนาที่ตํารวจจราจร
ประจําเสนทางในการซักซอมขบวนเสด็จดวย และขอใหประสานตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงราย ในการซักซอมขบวนฯ ดวย 

   9) จัดซอมขบวนเสด็จในเสนทางตามแผนการแพทยฉุกเฉินและแผนอื่น ๆ ใหเรียบรอย 
3 ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 

และตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
1) ประสานจัดเจาหนาที่ตํารวจไปประจํา ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภยั 

(กอร.ถปภ.) สวนแยกทุกที่หมาย 
  2) จัดเจาหนาที่ตรวจวัตถุระเบิดพ้ืนท่ีเสด็จทุกที่หมาย  
  3) จัดเตรียมความพรอมตลอดเวลา กรณสีํานักงานฝายเสนาธิการในพระองค 904 

ขอรับการสนับสนุนตรวจวัตถุระเบิด (กรณีมีที่หมายเพ่ิมเติมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม)  
โดยประสานงานกับเจาของพ้ืนทีม่ณฑลทหารบกที่ 33 และตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม  ในสวนที่เก่ียวของ 

4. สถานีตํารวจ... 
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ที ่ หนวยงาน หนาที่ความรับผดิชอบ 
4 สถานีตํารวจทางหลวง 4  

กองกํากับการ 5 
1) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จทุกที่หมาย โดยใหพรอมในวันอังคารท่ี 2 

มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ทาอากาศยานนานาชาติแมฟาหลวง  
จังหวัดเชียงราย 

2) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนคณะสวนลวงหนา ไปยังที่หมายที่มีการรองขอ  
ระหวางวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 

3) กําหนดเสนทางหลัก และเสนทางสํารองในการเสด็จฯ ทุกที่หมายที่มีการเสด็จ 
รวมกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานที่เก่ียวของ 

4)  จัดซอมขบวนเสด็จ ในวันจันทรที่ 1 มีนาคม 2564 โดยเริ่มในเวลาประมาณ  
12.00 น. จากทาอากาศยานนานาชาติแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย มายังสถานี
เกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

5 กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1 

1) จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกที่หมายและหาขาวความเคลื่อนไหวกลุมพลังมวลชน
โดยรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กอร.ถปภ. มทบ.33 และสวนราชการ
ที่เก่ียวของทราบ  ทั้งนี้  เพือ่เปนการเตรียมการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

2) จัดเจาหนาที่ประจํากองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก 
ทุกที่หมาย โดยมณฑลทหารบกที่ 33 จะประชุมเจาหนาที่ประจํา กอร.ถปภ. 
กอนการเสด็จ 3 ชั่วโมง เพ่ือซักซอมแนวทางการปฏิบัติตอไป 

3) ตรวจสอบการถวายฎกีาของประชาชนที่เฝา ฯ รับเสด็จ ทุกที่หมาย (ถามี) 
4) จัดเจาหนาที่ตรวจกลองถายภาพของสวนราชการทุกประเภท และตรวจสิ่งของที่

ทูลเกลาฯ ถวายทุกชิ้นใหเรียบรอย สําหรับดอกไมใหงดดอกไมท่ีมีกลิ่นฉุน (ดอก
ลิ่ลลี่ ดอกคารเนชั่น ฯลฯ) กรณีสื่อมวลชนงดการทําขาว ทุกที่หมาย 

5) จัดลงทะเบียนและตรวจสิ่งของกอนถวายทุกครั้ง 
6) ประชาสัมพันธงดการถายรูปโดยใชโทรศัพทมือถือทุกชนิด 

6 
 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม 
 

1) จัดเตรียมรถพยาบาล จํานวน 1 คัน และอุปกรณการแพทย  พรอมแพทย 
พยาบาล  ติดตามขบวนเสด็จทุกครั้งและทุกพ้ืนที่  โดยใหพรอมกันในวันอังคารที่ 2 
มีนาคม 2564 เวลา  10.30 น. ณ ทาอากาศยานนานาชาติแมฟาหลวง  
จังหวัดเชียงราย 

2) จัดเตรียมรถพยาบาล แพทย พยาบาล เวชภัณฑ ไปประจํา ณ กองอํานวยการ
รวมถวายความปลอดภยั (กอร.ถปภ.) สวนแยกทุกที่หมาย ระหวางวันที่ 2 - 3 
มีนาคม 2564 โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 

3) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  โรงพยาบาลนครพิงค และ
โรงพยาบาลฝาง ในการเตรียมแพทย  พยาบาล  หองฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุม และ
อุปกรณการแพทย  โดยใหพรอมตลอด  24  ชั่วโมง ระหวางวันที่  2 - 3 
มีนาคม 2564 

4) จัดเตรียมเครื่องมือวัดอุณหภูมิ พรอมสติ๊กเกอร และเจาหนาที่สาธารณสุข   
เพ่ือตรวจอุณหภูมิขาราชการเจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติหนาที่และไปเฝารับ – สงเสด็จ  
ณ จุดคัดกรองทุกที่หมาย ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564  ทั้งนี้   
ใหติดสติ๊กเกอรสําหรับผูผานการคัดกรองแลว โดยประสานงานกับ กอร.ถปภ. 

  5) จัดใหมีการตรวจคัดกรอง COVID-19 (Swab) ผูถวายขอมูลใกลชดิ โดยประสานงาน
กับสถานีเกษตรหลวงอางขาง และบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด  

7. คณะแพทยศาสตร... 
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ที ่ หนวยงาน หนาที่ความรับผดิชอบ 
7 คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1) จัดเตรียมแพทย  พยาบาล  หองประทับ  หองฉุกเฉิน  ถังออกซิเจน โลหิต เซรุม และ

อุปกรณทางการแพทย  ใหพรอม  24 ชั่วโมง  ณ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม ระหวางวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 ตั้งแตวันเสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม
เปนตนไป จนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร   

2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  ในการจัดซอมแผนทาง
การแพทยฉุกเฉิน  ในเสนทางเสด็จทุกที่หมาย ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม  ใหเรียบรอย 

8 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต  7  (เชียงใหม) 

1) ประสานการติดตั้งโทรศัพท โทรสาร และอินเตอรเน็ต กับสวนบริการลูกคา
จังหวัดเชียงใหม บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ณ กองอํานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย ทุกที่หมาย   

  2) ประสานการติดตั้งใหเรียบรอยทุกที่หมายกอนเสด็จ 3 ชั่วโมง 
9 สวนบริการลูกคาจังหวัด

เชียงใหม บริษัท โทรคมนาคม
แหงชาติ จํากัด (มหาชน) 

1) ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท โทรสารและติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ณ ที่หมาย ดังนี้ 
(1) หองประทับรับรอง สถานีเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 1 หมายเลข พรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ระหวางวันที่ 
2 – 3 มีนาคม 2564 และขอเปดบริการภายในประเทศ  

(2) ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ณ สถานีเกษตรหลวง
อางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ณ จํานวน 1 หมายเลข พรอมอินเตอรเนต็ 
ตั้งแตวันจันทรที่ 1 มีนาคม 2564 และขอเปดบริการภายในประเทศ  

โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33 
  2) ขอยกเวนคาใชจายตามขอ 1) ในการดําเนินการติดตั้งและขอยกเวนคาบริการ

ทั้งหมด เพ่ือใหการตัดเตรียมการรับเสด็จเปนไปดวยความเรียบรอย  
10 - การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 

(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม  
- การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม 2 
- การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอฝาง 
 

1) ตรวจสอบและควบคุมดแูลการจายกระแสไฟฟาสํารองกรณีฉุกเฉิน รวมท้ัง 
ปองกันไฟฟาขัดของ และจัดเครื่องไฟฟาสํารอง ไปติดตั้งทุกที่หมายเสด็จ 
(1) สถานีเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง 
(2) บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด อําเภอฝาง 
(3) พิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) 
(4) โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก (แหงแรกของประเทศไทย) 
(5) โรงงานหลวงอาหารแปรรูปที่ 1 (ฝาง) 
(6) ที่หมายอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหากไดรับการรองขอ 

  2) ใหหัวหนาชุดไปปฏิบัติหนาที่ไปรายงานตัวประจํา ณ กองอํานวยการรวมถวาย
ความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยกนั้น ๆ กอนเสด็จ 3 ชั่วโมง เพ่ือประชุมและ
ประสานการปฏิบัติงานตอไป โดยสวนรายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือไปยัง
จังหวัดเชียงใหม ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 

11 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3  

 

1) ทําความสะอาด ซอมแซมถนนที่ชํารุด ตัดหญา เกาะกลางถนน และตัดแตงตนไม 
ตลอดสองขางทางเสนทางเสด็จในเขตความรับผิดชอบ ไดแก ถนนโชตนา 
ถนนแมจัน – ฝาง และเสนทางไปสถานเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง 

  2) รื้อถอนปายจราจรท่ีชํารุดและปายโฆษณาตาง ๆ ตามถนนในเขตทางหลวง 
ตามเสนทางเสด็จฯ 

17. อําเภอฝาง…  
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ที ่ หนวยงาน หนาที่ความรับผดิชอบ 
12 อําเภอฝาง 1) ประสานเตรียมการรับเสด็จทุกที่หมาย โดยประสานงานกับสํานักงาน 

ฝายเสนาธิการในพระองค 904  สถานีเกษตรหลวงอางขาง บริษัท ดอยคํา
ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด และหนวยงานที่เก่ียวของ 

  2) ประสานอํานวยความสะดวกใหกับขาราชการผูใหญ และเจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติงาน 
  3) จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ใหแกเจาหนาที่ผูมาปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับการ

รองขอใหเพียงพอ 
  4) ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ในการจัดเตรียมที่หมายเสด็จฯ ใหเรียบรอย 

สมพระเกียรต ิตามที่ไดมีการตรวจพื้นที่ เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 
  5) จัดเจาหนาที่ จํานวน 1 คน  พรอมเครื่องมือสื่อสาร  ไปประจํา ณ กองอํานวยการ

รวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ดังนี ้
   5.1) วนัที่ 2 มีนาคม 2564 พรอมเวลา 10.00 น. ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง 

อําเภอฝาง 
    5.2 ) วันที่ 3 มีนาคม 2564  
            - พรอมเวลา 07.00 น. ณ บริษัท ดอยคาํผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
            - พรอมเวลา 10.30 น. ณ พิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) 
  โดยใหสงรายชื่อและหมายเลขโทรศัพทใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ทราบ และให

ไปรายงานตอ ผอ. กอร.ถปภ. เพ่ือประสานงานกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
  6) จัดเตรียมมาลัยขอพระกร (โทนสีสม) จํานวน 1 พวง กระเชาสิ่งของ (น้ําผึ้งแท) 

จํานวน 1 กระเชา สําหรับรองประธานแมบานมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม ทูลเกลาฯ 
ถวาย ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 

  7) จัดเตรียมความพรอมเสนทางเสด็จในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ใหเรียบรอย 
  8) จัดเตรียมโตะ พรอมผาปูโตะ สําหรับถวายกระเชาสิ่งของ ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 

ณ พิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) อําเภอฝาง (กอนเสด็จฯ กลับ) 
  9) ประสานองคการบริหารสวนตําบลแมงอน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ 

จัดรถดับเพลิง รถกูภัย และรถไฟฟาสองสวาง พรอมเจาหนาที่ ไปประจํา ณ กองอํานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก สถานีเกษตรหลวงอางขาง  
อําเภอฝาง และพิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)  โดยใหไปรายงานตัว และ
รวมประชุมกับ กอร.ถปภ. สวนแยก พรอมกอนเสด็จ 3 ชั่วโมง 

  10) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที ่ทําความสะอาดเสนทางเสด็จ  
   รื้อถอนปายจราจรที่ชํารุดและปายโฆษณาตาง ๆ ตามเสนทางเสด็จฯ 

  11) ควบคุม กํากับดูแลไมใหมีการเผาปา หรือเกิดจุด Hot Spot 
  12) ประสานองคการบริหารสวนตําบลแมสูน จัดเตรียมหองสรง พรอมอุปกรณ (ระหวาง

เสนทางเสด็จ ) ณ องคการบริหารสวนตําบลแมสนู อําเภอฝาง ใหพรอมใชตลอดเวลา 
  13) อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับการประสาน 

13 องคการบริหารสวนตําบล 
แมงอน 

1) จัดรถดับเพลิง รถกูภัย และรถไฟฟาสองสวาง พรอมเจาหนาที่ ไปประจํา ณ กองอํานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก สถานีเกษตรหลวงอางขาง  
อําเภอฝาง และพิพิธภัณฑโรงงานหลวงท่ี 1 (ฝาง) อําเภอฝาง โดยใหไปรายงานตัว
และรวมประชุมกับ กอร.ถปภ. สวนแยก 

  2) ทําความสะอาดแนวรั้วและถนน (เสนทางเสด็จ) ในพื้นที่รับผิดชอบ และรื้อถอน
ปายจราจรที่ชํารุดและปายโฆษณาตาง ๆ ตามเสนทางเสด็จฯ 

14. สํานัก... 
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ที ่ หนวยงาน หนาที่ความรับผดิชอบ 
14 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 

/อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก 
1) ทําความสะอาด ตัดหญา และตัดแตงตนไม ตลอดสองขางทางเสนทางเสด็จ 

ในเขตพ้ืนทีค่วามรับผิดชอบ  
  2) อํานวยความสะดวกอื่น ๆ ตามท่ีไดรับการประสาน 
  3) จัดเจาหนาที่เฝาระวังไฟปาบริเวณโดยรอบสถานีเกษตรหลวงอางขาง และพ้ืนที่ใกลเคียง 

15 มูลนิธิโครงการหลวง 
สถานีเกษตรหลวงอางขาง 

1) พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จ ตามที่ไดมีการประชุม/สํารวจพืน้ที่   
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 

  2) จัดเตรียมสถานที่เสวยพระกระยาหารทุกมื้อใหเรียบรอย 
  3) ประดับธงชาติ และธงประจําพระองค  
  4) จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนตในขบวนเสด็จ ใหเรียบรอย   
  5) จัดเตรียมหองประทับรับรอง หองสรง พรอมอุปกรณในหองประทับใหเรียบรอย 
  6) จัดเตรียมหองพักใหกับผูตามเสด็จ ตามที่กองงานในพระองคฯ ประสานไว 
 7) ติดสัญลักษณ (เทปแดง) บริเวณพ้ืนตางระดับ ใหเห็นชัดเจน 
 8) จัดสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สถานีเกษตรหลวง

อางขาง อําเภอฝาง พรอมเครื่องดื่มบริการตามสมควร พรอมจัดเจาหนาที่ของสถานฯี 
จํานวน 1 คน ประจํา ณ กอร.ถปภ. เพ่ืออํานวยความสะดวกและเปนการ
ประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ 

  9) ขอความอนุเคราะหจัดน้ําดื่ม ชา กาแฟ ใหกับเจาหนาที่ พนักงานขับรถยนต  
เจาหนาที่ทหาร แพทย พยาบาล เจาหนาที่ไฟฟา และเจาหนาที่ดับเพลิง  
ตามแตจะเห็นสมควร 

  10) ประสานกับ สวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงใหม บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) ในการติดตั้งโทรศัพท ในหองประทับ จํานวน 1 หมายเลข สําหรับ
เชื่อมตออินเตอรเน็ต และที่ตั้ง กอร.ถปภ. จํานวน 1 หมายเลข รวม 2 หมายลเข 
(จังหวัดไดแจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ไวเรียบรอยแลว) 

  11) ประสานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือปองกันไฟฟาขัดของในระหวางประทับ  
ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง (จังหวัด ไดแจงการไฟฟาฯ เรียบรอยแลว) 

  12) จัดสถานที่จอดรถดับเพลิง รถฉุกเฉิน รถกูภัย รถไฟฟาสองสวางใหเรียบรอย 
  13) อํานวยความสะดวกดานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับการประสาน 
  14) จัดเตรียมสถานที่จอดรถ และเจาหนาที่อํานวยความสะดวก 
  15) กรณีที่มีสิ่งของทูลเกลาถวาย  ขอใหนําไปตรวจที่  กอร.ถปภ. ทุกชิ้น 
  16) จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในแตละท่ีหมาย ภายในสถานีเกษตรหลวงอางขาง

ทุกที่หมาย 
  17) จัดกิจกรรมสําหรับการทอดพระเนตร และกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับการ

ประสานงานจากกองงานในพระองค 904 
  18) จัดเตรียมรถรางสําหรับขบวนเสด็จภายในสถานีเกษตรหลวงอางขาง 
  19) จัดเตรียมครัวและอุปกรณทําครัวใหพรอม 
  20) จัดเครื่องปรุง พรอมวัสดุ สําหรับทรงประกอบอาหารมื้อเย็นใหเรียบรอย 
  21) จัดเตรียมตนไม สําหรับทรงปลูก พรอมอุปกรณปลูก ใหเรียบรอย 

21. บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด ... 
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ที ่ หนวยงาน หนาที่ความรับผดิชอบ 
16 บริษัท ดอยคาํผลิตภัณฑอาหาร 

จํากัด  
1) พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จ ตามที่ไดมีการประชุม/สํารวจพื้นที่   

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 
  2) จัดเตรียมสถานที่เสวยพระกระยาหารกลางวัน/พระกระยาหารวาง  

และพระกระยาหารกลางวัน/พระกระยาหารวาง ใหเรียบรอย 
  3) ประดับธงชาติ และธงประจําพระองค 
  4) จัดเตรียมกิจกรรมสําหรับทอดพระเนตร พรอมเจาหนาที่กราบทูลขอมูล  

ใหเรียบรอยทุกที่หมาย 
  5) จัดเตรียมตนไม (ตนราชพฤกษ ดอกสีขาว) สําหรับทรงปลูก พรอมอุปกรณปลูก 

ใหเรียบรอย 
 6) จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนตในขบวนเสด็จ ใหเรียบรอย   
 7) จัดเตรียมหองประทับรับรอง หองสรง พรอมอุปกรณในหองประทับใหเรียบรอย 
  8) จัดเตรียมหองพักรับรอง และหองทานอาหารกลางวัน ใหกับผูตามเสด็จ ตามที่

กองงานในพระองคฯ ประสานไว 
  9) ติดสัญลักษณ (เทปแดง) บริเวณพ้ืนตางระดับ ใหเห็นชัดเจน 
  10) จัดสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก  

พรอมเครื่องดื่มบริการตามสมควร พรอมจัดเจาหนาที่ของบริษัทฯ จํานวน 2 คน ประจํา 
ณ กอร.ถปภ. โรงงานหลวงท่ี 1 และพิพิธภัณฑโรงงานลวงที่ 1 (ฝาง) เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและเปนการประสานงานในสวนที่เก่ียวของ 

  11) ประสานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือปองกันไฟฟาขัดของในระหวางประทับ  
ณ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด อําเภอฝาง  และทุกที่หมายเสด็จในพ้ืนที่
รับผิดชอบ (จังหวัด ไดแจงการไฟฟาฯ เรียบรอยแลว) 

  12) กรณีที่มีสิ่งของทูลเกลาถวาย  ขอใหนําไปตรวจที่ กอร.ถปภ. ทุกชิ้น 
  13) จัดเตรียมสถานที่จอดรถ และเจาหนาที่อํานวยความสะดวก 
  14) จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในแตละที่หมาย ภายในพื้นที่รับเสด็จทุกที่หมาย 
  15) จัดทําเครื่องหมายบอกฝายและจัดทําเครื่องหมายของผูรวมฉายพระรูป 
  16) อํานวยความสะดวกดานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับการประสาน 

17 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

- จัดรถไฟฟาสองสวาง จํานวน 2 คัน พรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ ไประจํา ณ กองอํานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ตามที่ไดรับการประสานงาน 

18 - อําเภอแมอาย 
- สํานักงานโครงการรอยใจรักษ 

- จัดเตรียมหองสรง พรอมอุปกรณ (ระหวางเสนทางเสด็จ ) ณ ตลาดรอยใจรักษ  
ใหพรอมใชตลอดเวลา 

19 องคการบริหารสวนตําบลแมสูน - จัดเตรียมหองสรง พรอมอุปกรณ (ระหวางเสนทางเสด็จ ) ณ องคการบริหาร 
สวนตําบลแมสูน ใหพรอมใชตลอดเวลา 

 ในการจัดเตรียมการรับเสด็จ มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสานอยาง
ใกลชิด (นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ โทรศัพท 08 9203 4149 หรือ 
นางสาวสุภาพร วงศชมภู โทรศัพท 08 9939 3848) ท้ังน้ี  หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีให
รายงานจังหวัดเชียงใหมทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาโดยดวน  ตอไป   

************** 

 



 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
เสด็จไปประทับแรม ณ เรือนรับรองท่ีประทับ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  

เพื่อทอดพระเนตรโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  
โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด  

ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันท่ี ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 (เป็นการส่วนพระองค์) 

************************* 

วันอังคาร ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑/๒) 
วังศุโขทัย 
เวลา ๑๐.๐๐ น. - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง 
  เสด็จออกจากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 
เวลา ๑๐.๒๕ น. - เสด็จถึงกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 
 - ผู้แทนกองทัพอากาศ, ข้าราชการ และแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้ารับเสด็จ 
เวลา ๑๐.๓๐ น.  -   ประทับเครื่องบินพระท่ีนั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ  
                          ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
    (ระยะทาง ๓๖๒ NM./ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง  ๕ นาที) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เวลา ๑๑.๓๕ น. -   เสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
  ผู้รับเสด็จ 
     - นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
  - พลตร ีสัชฌาการ คุณยศยิ่ง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ 
  - พลต ารวจตรี ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผู้บัญชาการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
  - นายอัครพันธ์  ทองสลวย  ผู้อ านวยการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย 
   ข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยาน ฯ เฝ้ารับเสด็จ      
เวลา ๑๑.๔๐ น. - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
  ไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
   (ระยะทาง ๑๕๑ กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง ๕๐ นาที) 

/  เวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5


- ๒ - 
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. - เสด็จถึงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
   (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 
  ผู้รับเสด็จ 
  - นายจรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง 
  - พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ ์  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร  
      มูลนิธิโครงการหลวง 
  - นายศรัณยู  มีทองค า   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
  - พันเอก ธีระ  ผดุงสุนทร  เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
  - พลต ารวจตรี พิเชษฐ  จีระนันตสิน ผู้บงัคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
  - นายชัชวาล์ ปัญญา  นายอ าเภอฝาง 
  - นายพิชัย  ค าเกิด  หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
   เจ้าหน้าท่ีสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จ 
 - เสด็จเข้าสู่สโมสรอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
 - เสวยพระกระยาหารกลางวัน   
 - ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
 - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จออกจากโมสรอ่างขาง ไปยังโรงเพาะเลี้ยงเห็ดพ็อตโตเบลโล ่
 - เสด็จถึงโรงเพาะเลี้ยงเห็ดพ็อตโตเบลโล่ 
 - ทอดพระเนตรการเพาะเลี้ยง และทรงเก็บดอกเห็ดพ็อตโตเบลโล ่
 - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งไฟฟ้า ไปยังแปลงสตรอเบอร์รี สายพันธุ์พระราชทาน ๘๘, ๘๐ 
 - เสด็จถึงแปลงสตรอเบอร์รี สายพันธุ์พระราชทาน ๘๘, ๘๐ 
 - ทอดพระเนตรการปลูกสตรอเบอร์รี และทรงเก็บผลสตอเบอร์รี สายพันธุ์พระราชทาน ๘๐ 
 - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งไฟฟ้า เสด็จออกจากแปลงสตอเบอร์รี ไปยังโรงรวบรวมพันธุ์ 
  ผักเมืองหนาวและแปลงรวบรวมพันธ์ุบ๊วย 
 - เสด็จถึงโรงรวบรวมพันธุ์ผักเมืองหนาว  
 - ทอดพระเนตรการปลูกผักเมืองหนาว และทรงปลูกผักขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรนิกส์ 
 - ทรงตัดผักสลัดเพื่อน าไปประกอบพระกระยาหารค่ า 
 - เสด็จพระด าเนินไปยังแปลงรวบรวมพันธุ์บ๊วย 
 - ทอดพระเนตรแปลงรวบรวมพันธุบ์๊วย 
 - ทรงฉายพระรูปร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บริเวณสวนบ๊วย จ านวน ๑ ชุด 
 - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งไฟฟ้า ไปยังโรงเรือนกุหลาบตัดดอก 
 - เสด็จถึงโรงเรือนกุหลาบตัดดอก 
 - ทอดพระเนตรเรือนกุหลาบตัดดอก  
 - ทรงตัดดอกกุหลาบและดอกไม้ชนิดต่าง ๆ  
 - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งไฟฟ้า ไปยังสวนบอนไซ 
 - เสด็จถึงสวนบอนไซ  

/ -  ทอดพระเนตร ... 
 
 



- ๓ - 
 

 - ทอดพระเนตรสวนบอนไซ  
 - ทรงจัดดอกไม้ ตามพระอัธยาศัย 
 - เสวยกระยาหารว่างภายในสวนบอนไซ 
 - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งไฟฟ้า ไปยังเรือนรับรองท่ีประทับ 
 - เสด็จถึงเรือนรับรองท่ีประทับ 
 - ประทับพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จออกจากเรือนรับรองท่ีประทับ ไปยังเรือนดอกไม้ 
 - เสด็จถึงเรือนดอกไม้ 
 - ทรงประกอบเมนูกระยาหารสลัด  
 - เสวยพระกระยาอาหารค่ า ณ โรงเรือนไม้ดอก  
เวลา ๒๑.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จออกจากเรือนไม้ดอก ไปยังเรือนรับรองท่ีประทับ 
 - เสด็จถึงเรือนรับรองท่ีประทับ 
 - ประทับแรม ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (คืนที่ ๑/๑)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันพุธ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๒/๒) 
เวลาช่วงเช้า  - เสวยพระกระหารยาเช้า ณ เรือนรับรองท่ีประทับ 
  - ประทับพักพระอิริยาบถ  ตามพระอัธยาศัย 
เวลา ๑๐.๐๐ น. - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง 
   เสด็จออกจากเรือนรับรองท่ีประทับ ไปยังสวน ๘๐  
  - เสด็จถึงสวน ๘๐ 
 - ทอดพระเนตรสวน ๘๐  
 - ทรงพระด าเนินไปยังบริเวณฉายพระรูปบริเวณหน้าสวน ๘๐ 
 - ฉายพระรูปร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ านวน ๑ ชุด 
 - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จออกจากสวน ๘๐ ไปยังสวนเจ้านาย 
 - เสด็จถึงสวนเจ้านาย 
 - ทรงปลูกต้นแปะก๋วย ต้นซากุระ และต้นเกาลัด จ านวน ๓ ต้น 
 - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จออกจากสวนเจ้านาย สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ไปยัง 
  โรงคัดบรรจุ บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง  
  จังหวัดเชียงใหม่ 
    (ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๓๕ นาที) 
 - เสด็จถึงโรงคัดบรรจุ บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
  ผู้รับเสด็จ 
  - นายพิพัฒพงศ์  อิศรเสนา  ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  - นางชนันนัทธ์  พลปักพี  รองผู้จัดการใหญ่ ด้านขายและการตลาด เฝ้ารับเสด็จ 

/   -   เสด็จไปยัง … 
 
 
 



- ๔ - 
 
 - เสด็จไปยังบริเวณปลูกต้นไม้ 
 - ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ ดอกสีขาว จ านวน ๑ ต้น 
 - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จไปยังโรงคัดบรรจุ 
 - เสด็จเข้าสู่โรงคัดบรรจุ 
 - ทอดพระเนตรขั้นตอนการคัดบรรจุผลผลิตภัณฑ์เกษตร 
 - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จไปยังโรงเรือนปรับสภาวะแวดล้อม ในโรงเรือน หลังท่ี ๑๔ 
 - เสด็จถึงโรงเรือนสภาวะแวดล้อม 
 - ทอดพระเนตรการปลูกสตอรเบอร์รี สายพันธุ์พระราชทาน ๘๐  
 - ทรงเก็บสตอรเบอร์รี ในโรงเรือน หลังท่ี ๑๐ 
 - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จไปยังโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช 
 - เสด็จถึงโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช 
  ผู้รับเสด็จ  
  - นายทวีศักดิ์ เลาหะวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ ด้านวัตกรรมและการผลิต เฝ้ารับเสด็จ 
 - เสด็จเข้าสู่โรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช 
 - ทอดพระเนตรภายในโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช 
 - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง ไปยังโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร 
 - เสด็จถึงโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร 
  ผู้รับเสด็จ 
  - นางสุกัญญา  ศรีสุทธิยากร  รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร เฝ้ารับเสด็จ 
 - เสด็จขึ้นโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรชั้น ๓ (โดยลิฟต์) 
 - เสด็จไปยังห้องรับรองท่ีประทับ 
เวลา ๑๒.๐๐ น. - เสวยพระกระยาหารกลางวัน 
 - ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง)  
 - เสด็จถึงพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) 
  ผู้รับเสด็จ 
  - นางสุกัญญา  ศรีสุทธิยากร  รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร เฝ้ารับเสด็จ 
 - เสด็จเข้าสู่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) 
 - ทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) 
 - เสด็จพระด าเนิน ไปยังสถานีอนามัยพระราชทาน (แห่งแรกของประเทศไทย) 
 - ทอดพระเนตรสถานีอนามัยพระราชทาน  
 - เสด็จพระด าเนิน ไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก (แห่งแรกของประเทศไทย) 
 - ทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก  
 - เสด็จพระด าเนิน ไปยังโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) 
 - เสด็จถึงโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) 

/  ผู้รับเสด็จ ... 
 



- ๕ - 
 
  ผู้รับเสด็จ 
  - นายทวีศักดิ์ เลาหะวิโรจน์  รองผู้จัดการใหญ่ ด้านวัตกรรมและการผลิต เฝ้ารับเสด็จ 
 - ทอดพระเนตรโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี ๑ (ฝาง) 
 - ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ดอยค า 
 - เสด็จพระด าเนิน ไปยังบริเวณท่ีประทับรับรอง 
 - ประทับพระเก้าอี้ ณ โต๊ะเสวย 
 - เสวยพระกระยาหารว่าง 
 - ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
สมควรแก่เวลา - เสด็จออกจากบริเวณที่ประทับรับรอง ไปยังบริเวณฉายพระรูป 
 - ทรงฉายพระรูปรวมกับผู้บริหารบริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด จ านวน ๑ ชุด 
 - เสด็จออกจากบริเวณฉายพระรูป ไปยังรถยนต์พระท่ีนั่ง  
เวลา ๑๖.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จออกจากพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ (ฝาง) ไปยัง 
  ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
   (ระยะทาง ๑๓๓ กิโลเมตร ใช้เวลา  ๒ ชั่วโมง ๒๕ นาที) 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - เสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
เวลา ๑๙.๐๕ น. - ประทับเครื่องบินพระท่ีนั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ไปยัง 
  ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง 
    (ระยะทาง ๓๖๒ NM./ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๕ นาที) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 
เวลา ๒๐.๑๐ น. - เสด็จถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 
เวลา ๒๐.๑๕ น. - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ  
  ดอนเมือง กลับวังศุโขทัย 
เวลา ๒๐.๔๐ น. - เสด็จถึงวังศุโขทัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 การแต่งกาย - ราชองครักษ์  เครื่องแบบชุดคอแบะ/ชุดปกติคอพับแขนยาว 
    - ข้าราชการในพระองค์ฯ เครื่องแบบชุดปกติกากีคอพับแขนยาว 
    - ข้าราชการในพื้นท่ี  เคร่ืองแบบชุดปกติคอพับแขนยาว 
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