กําหนดการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯเปนองคประธาน
ในพิธีเปดการประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ
การเปดพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง
ณ ศูนยฝกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๓.๑๕ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต
พระที่นั่งถึงอาคารประชุม ศูนยฝกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัดนครราชสีมา (บรรเลงเพลงมหาชัย)
- เลขาธิการพระราชวัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา อธิบดีผูพิพากษาภาค ๓ แมทัพภาคที่ ๒
ผู บั ญ ชาการตํ า รวจภู ธ รภาค ๓ รองผู อํ า นวยการโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ เฝารับเสด็จฯ
- เสด็จฯ เขาอาคารประชุม ศูนยฝกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ประทับพระราชอาสน
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทูลเกลาฯ ถวายสูจิบัตร เอกสาร
ประชุมวิชาการและของที่ระลึก
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน
ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ขอพระราชทานเบิกผูทูลเกลาฯ ถวาย
เงินสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน ๓๖ ราย
ขอพระราชทานเบิกผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดรับพระราชทานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ขั้นที่ ๒ จํานวน ๔ โรงเรียน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขั้นที่ ๑
จํานวน ๓๘ โรงเรียน ปายสนองพระราชดําริ สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๔๖ โรงเรียน
ขอพระราชทานพระราโชวาท
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดํารัสเปดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ
เวลา ๑๔.๓๐น. - เสด็จฯ ออกจากอาคารพิธีเปดประชุมวิชาการ ไปยังพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา หนองระ
เวียง
(เสด็จฯโดยรถกอลฟพระที่นั่ง ระยะทาง ๒๙๐ ม.)
ทรงกดปุมเปดแถบแพร เปดพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง
(บรรเลงเพลงมหาฤกษ)
- เสด็จฯ เขาภายในพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ทอดพระเนตรนิทรรศการ
ภายในพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง (เสด็จพระราชดําเนิน ระยะทาง ๓๗๐ ม.)
- เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
จํานวน ๒๐ โรงเรียน (เสด็จพระราชดําเนิน ระยะทาง ๘๐ ม.)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับของทูลเกลาฯถวาย (เสด็จพระ
ราชดําเนิน ระยะทาง ๒๐ ม.)
เวลา ๑๗.๑๕น. - เสด็จฯประทับขึ้นรถยนตพระที่นั่ง เสด็จฯกลับที่พัก

(บรรเลงเพลงมหาชัย)

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๓๐น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต
พระที่นั่งจากที่ประทับถึง ศูนยฝกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จังหวัดนครราชสีมา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เฝารับเสด็จฯ
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และนิทรรศการภาค
โปสเตอร จํานวน ๑๙๐ โรงเรียน (เสด็จพระราชดําเนิน ระยะทาง ๓๘๐ ม.)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกตนมเหสักข ๑ ตน
(เสด็จพระราชดําเนิน)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ จํานวน ๖๔ หนวยงาน (เสด็จฯ
โดยรถกอลฟ ฯระยะทาง ๓๓๐ ม.)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรของหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ จํานวน ๑๘ หนวยงาน
(เสด็จพระราชดําเนิน ระยะทาง ๔๐๕ ม.)
- ทอดพระเนตรสวนสมุนไพรถิ่นอีสาน (เสด็จฯโดยรถกอลฟ ฯ ระยะทาง ๑๐๐ ม.)

- ทอดพระเนตรนิทรรศการฐานเศรษฐกิจพอเพียง ๙ มทร. (เสด็จฯโดยรถกอลฟฯ ระยะทาง
๑๓๐ ม.)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่น (เสด็จฯโดยรถกอลฟ ฯ
ระยะทาง ๘๖ ม.)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการองคการบริหารสวนทองถิ่น จํานวน ๒๐ แหง (เสด็จฯโดยรถกอลฟ
ระยะทาง ๑๐๐ ม.)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. (เสด็จพระราชดําเนิน ระยะทาง
๑๐๐ ม.)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ อพ.สธ. (กิจกรรม อพ.สธ., งานศูนยเรียนรู อนุรักษ พัฒนาและใช
ประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืนสูเศรษฐกิจพอเพียง แปลง ๙๐๕ จังหวัดกาญจนบุรี, นิทรรศการ
“หยาดปา” และนิทรรศการมูลนิธิอนุรักษพันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)
เวลา ๑๒.๐๐ น. - เสวยพระกระยาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐น. - เสด็จพระราชดําเนินกลับ โดยรถยนตพระที่นั่ง
การแตงกาย
- ขาราชการในพื้นที่เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข
- ขาราชการในพระองคแตงกายเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง ไวทุกข
- เจาหนาที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ แตงกายชุดสากลดํา ไวทุกข
- หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ โรงเรียนฯ แตงกายชุดสากล ไวทุกข

