
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม  
การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
และ 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันอังคารที ่๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 
 



 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม  
การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
และ 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันอังคารที ่๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 
 



 

 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                          (อพ.สธ.) 
 

   การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

และ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
วันอังคารที ่๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
 

 

              วาระการประชุม 
 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

วาระท่ี ๒ สรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  
 ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  

ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

วาระท่ี ๓ ร่างก าหนดการวันเสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการ 
และนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
  

วาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 
 

เอกสารประกอบการประชุม  
     การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
และ 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันอังคารที ่๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
      พระราชด าริฯ ระยะ ๕ ปีทีห่ก (ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๕/๒๕๖๐  )  
๑.๒  การเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 
      ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  
      ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

   
เอกสารประกอบ: -  ส าเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

   พระราชด าริฯ ระยะ ๕ ปีทีห่ก (ภาคผนวกท่ี ๑ ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๕/๒๕๖๐ )  
-  ส าเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
   ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  
   (ภาคผนวกท่ี ๒ ประกาศ อพ.สธ. ที ่๑๕/๒๕๖๐) 
 
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อ านวยการโครงการ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้มอบหมาย ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร กรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมครั้งนี้ 
โดย ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ที่ได้มาร่วมประชุม
คณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ อพ.สธ. ในครั้งนี้  ซึ่งเป็นการประชุมครั้ง
ที่สองของปี ๒๕๖๐ 
 
 
 



 

  

๒  

   
 

 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
และทรงรับเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้
เห็น และเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

         และในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า  การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  และการ
เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การด าเนินงานในทุกส่วนจะ
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจและความทรงจ าที่ดี ให้กับผู้ที่ได้มาร่วมงานทุกคน 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรของประเทศ และขอให้หน่วยงานสนองพระราชด าริทุกแห่งเตรียมการในการจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการครั้งนี้ให้เป็นไปได้ด้วยดี ดังเช่นที่ผ่านมา 
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วาระท่ี ๒ สรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

 ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน –๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ประธานฯ กล่าวมอบ เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมฯ และ 

ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค กล่าวรายงานในวาระท่ี ๒.๑ และ ๒.๒ ต่อไป 
 

๒.๑ สรุปความก้าวหน้าในการเตรียมงานในภาพรวมของอนุกรรมการต่าง ๆ 
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๒.๒ สรุปพื้นท่ีในการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  
      ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 
 

เอกสารประกอบ :    - เอกสารสรุปพื้นที่ในการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  
      ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี   
      (ภาคผนวกท่ี ๓ )  
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วาระท่ี ๓ ร่างก าหนดการวันเสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและ 

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
ประธานฯ กล่าวมอบ รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริฯ ชี้แจงที่ประชุมในวาระท่ี ๓ ต่อไป 
 
เอกสารประกอบ :    - ร่างก าหนดการวันเสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและ 

      นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
      จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ภาคผนวกท่ี ๔ )  
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  ภาคผนวกที่ ๑ 
 

ส าเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ระยะ ๕ ปีที่หก (ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๐๕/๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาคผนวกที่ ๒ 
 

 

ส าเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดการประชมุวิชาการ 
และนทิรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 
            (ประกาศ อพ.สธ. ท่ี ๑๕/๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาคผนวกที่ ๓ 
 

 

 เอกสารสรุปพื้นที่ในการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน 
ที่ร่วมสนองพระราชด าริ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 

                       ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี   
  ๒๘ พฤศจกิายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 X 6 4 X 12 4 X 12

ติดแผง ไม่ติดแผง

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2 AA01 กรมป่าไม้ 1

3 AA02 กรมทรัพยากรน้ํา 1

4 AA03 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1

5 AA04 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 1

6 AA05 จังหวัดกระบี่ 1

7 AA06 จังหวัดเชียงใหม่ 1

8 AA07 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1

9 AA08 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1

10 AA09 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(BIOTECH) 1

11 AA10 สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 1

12 AA11 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1

13 AA12 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1

14 AA13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1

15 AA14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1

16 AA15 การเคหะแห่งชาติ 1

AA16 กรมทรัพยากรธรณี 2

AA17 กรมทรัพยากรธรณี

18 AA18 จังหวัดหนองคาย 1

19 AA19 กองการเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานทหารพัฒนา หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา

1

20 AA20 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 1

21 AA21 กรมส่งเสริมการเกษตร 1

22 AA22 กรมการข้าว 1

23 AA23 กรมชลประทาน 1

17

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 

รหัสเต็นท์หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ  หน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ

ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

ลําดับ รหัสบูธ หน่วยงาน
ขนาดเต็นท์

หมายเหตุ



4 X 6 4 X 12 4 X 12

ติดแผง ไม่ติดแผง

ลําดับ รหัสบูธ หน่วยงาน
ขนาดเต็นท์

หมายเหตุ

24 AA24 กองทัพเรือ 1

25 AA25 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 1

AA26 จังหวัดสระบุรี 1

AA27 จังหวัดสระบุรี 1

AA27  สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) 1

AA28  สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) 1

AA29  สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) 1

28 AA30 จังหวัดอํานาจเจริญ 1

29 AA31 จังหวัดนนทบุรี 1

30 AA32 จังหวัดปัตตานี 1

31 AA33 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1

32 AA34 จังหวัดศรีสะเกษ 1

33 AA35 จังหวัดภูเก็ต 1

34 AA36 จังหวัดระนอง 1

35 AA37 จังหวัดกาญจนบุรี 1

36 AA38 จังหวัดปทุมธานี 1

37 AA39 จังหวัดขอนแก่น 1

38 AA40 จังหวัดนครราชสีมา 1

39 AA41 จังหวัดชลบุรี 1

40 AA42 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1

41 AA43 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1

42 AA44 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1

43 AA45 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1

44 AA46 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1

45 AA47 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) 1

46 AA48 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1

47 AA49 มหาวิทยาลัยมหิดล 1

26

27



4 X 6 4 X 12 4 X 12

ติดแผง ไม่ติดแผง

ลําดับ รหัสบูธ หน่วยงาน
ขนาดเต็นท์

หมายเหตุ

48 AA50 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1

49 AA51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1

50 AA52 มหาวิทยาลัยพะเยา 1

51 AA53 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1

52 AA54 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1

53 AA55 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1

54 AA56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1

55 AA57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1

56 AA58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1

57 AA59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1

58 AA60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1

59 AA61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1

60 AA62 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1

61 AA63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1

62 AA64 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1

63 AA65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1

64 AA66 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 1

65 AA67 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1

66 AA68 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1

67 AA69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1

68 AA70 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1

69 AA71 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1

70 AA72 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1

71 AA73 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1

72 AB01 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1

73 AB02 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1

74 AB03 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1



4 X 6 4 X 12 4 X 12

ติดแผง ไม่ติดแผง

ลําดับ รหัสบูธ หน่วยงาน
ขนาดเต็นท์

หมายเหตุ

75 AB04 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1

76 AB05 กองทัพอากาศ 1

77 AB06 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 1

78 AB07 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1

79 AB08 กรมพัฒนาท่ีดิน 1

80 AB09 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1

81 AB10 กรมประมง 1

82 AB11 จังหวัดพะเยา 1

83 AB12 กรุงเทพมหานคร 1

84 AB13 จังหวัดบึงกาฬ 1

85 AB14 จังหวัดมหาสารคาม 1

86 AB15 จังหวัดสมุทรปราการ 1

87 AB16 จังหวัดจันทบุรี 1

88 AB17 จังหวัดนครสวรรค์ 1

89 AB18 จังหวัดพิษณุโลก 1

90 AB19 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 1

91 AB20 จังหวัดชุมพร 1

92 AB21 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 1

93 AB22 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1

94 AB23 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1

95 AB24 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1

96 AB25 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1

97 AB26 มหาวิทยาลัยพายัพ 1

98 AB27 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 1

99 AB28 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1

100 AB29 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1

101 AB30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1



4 X 6 4 X 12 4 X 12

ติดแผง ไม่ติดแผง

ลําดับ รหัสบูธ หน่วยงาน
ขนาดเต็นท์

หมายเหตุ

102 AB31 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 1

103 AB32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1

104 AB33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1

105 AB34 มหาวิทยาลัยบูรพา 1

106 AB35 มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม 1

107 AB36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1

108 AB37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1

109 AB38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1

110 AB39 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1

111 AB40 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1

112 AB41 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1

113 AB42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1

114 AB43 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 1

115 AB44 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1

116 AB45 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1

117 AB46 กรมวิชาการเกษตร 1

118 AB47 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1
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  ภาคผนวกที่ ๔ 
 

 

ร่างก าหนดการวนัเสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน 
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  
                      ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี  

     วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างกําหนดการ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชดําเนนิไปทรงเปิดการประชมุวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย: ศกัยภาพมากลน้มีให้เห็น 
ณ โครงการพฒันาท่ีดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สระบุรี  อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์      

พระที่น่ังจากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า 
เวลา ๐๘.๑๐ น. รถยนต์พระที่น่ังถึงกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า 
 ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่น่ังไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว โครงการพัฒนาที่ดิน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี  อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
เวลา ๐๘.๕๐ น. เฮลิคอปเตอร์พระที่ น่ังถึงยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ ช่ัวคราว โครงการพัฒนาที่ ดิน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี  อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผูพิ้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี  
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี  
และข้าราชการ  เฝ้าฯ รับเสด็จ 
นายกสภากาชาดจังหวัดสระบุรี และรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย  

เวลา ๐๘.๕๕ น. ประทับรถยนต์พระที่น่ังไปยังหอพระพุทธจุฬาภิวัฒน์ เทพรัตนประสิทธิ                  
สถิตสระบุรินทร์สถาน 

เวลา ๐๙.๐๐ น. รถยนต์พระที่น่ังถึงหอพระพุทธจุฬาภิวัฒน์ เทพรัตนประสิทธิ สถิตสระบุรินทร์สถาน 
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  เลขาธิการพระราชวัง 
นายพรชัย จฑุามาศ รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย 
เสด็จเข้าหอพระพุทธจุฬาภิวัฒน์ เทพรัตนประสิทธิ สถิตสระบุรินทร์สถาน  
ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระพุทธจุฬาภิวัฒน์ เทพรัตนประสิทธิ สถิตสระบุรินทร์สถาน 
ทรงคม 
เสด็จออกจากหอพระพุทธจุฬาภิวัฒน์ เทพรัตนประสิทธิ สถิตสระบุรินทร์สถาน 
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เสด็จฯ ไปยังอาคารสระบุรี ๔ 
เสด็จขึ้นช้ัน ๒ (โดยลิฟต์) 
เสด็จเข้าห้องประชุมใหญ ่

    (วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาชัย) 
   ประทับพระราชอาสน์ (บนเวที) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสรรพชีวิตในบริเวณเขาถ้ําเสือ-เขาจําป่า อําเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี 
ทอดพระเนตรการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยชุด “อาศิรวาท จุฬาฯ ๑๐๐ ปี”  
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดการประชุมฯ 
รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
กราบบังคมทูลเบิกฯ 

- ผู้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (จํานวน ๙ ราย) 

- ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร  
(จํานวน ๑ ราย)  

- ผู้เข้ารับเกียรติบัตรและป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (จํานวน ๖๓ ราย) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดํารัสเปิดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จบพระราชดํารัส 
เสด็จออกจากห้องประชุมใหญ ่
เสด็จไปยังอาคารสระบุรี ๕ 
เสด็จลงช้ัน ๑ (โดยลิฟต์) 
ทอดพระเนตรนิทรรศการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 เสด็จไปทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธ์ิ (จํานวน ๒ ต้น) 
   ทอดพระเนตรนิทรรศการคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 

ทอดพระเนตรนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
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 เสด็จขึ้นช้ัน ๒ (โดยลิฟต์)  
เสด็จฯ ไปยังอาคารสระบุรี ๖ 
เสด็จเข้าห้องรับรอง ๒๐๘ 
ประทับพักพระราชอิริยาบถ 
เสด็จเข้าห้อง ๒๐๗ 
ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย 
เสวยพระกระยาหารกลางวัน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จัดถวาย) 
เสด็จออกจากห้อง ๒๐๗ 
เสด็จฯ ไปยังอาคารสระบุรี ๔ 
เสด็จลงช้ัน ๑ (โดยลิฟต์) 
ประทับรถไฟฟ้า 
ทอดพระเนตรนิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ (กฟผ.)  สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ ที่เข้ารับเกียรติบัตร และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สปก. และอบต. 
เสด็จฯ ไปยังลานนิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ 
ทอดพระเนตรนิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ และ “โรงเรยีนหญ้าแฝก” 

เวลา ๑๕.๓๐ น.  ประทับรถยนต์พระที่น่ังไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว โครงการพัฒนาที่ดิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี  อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) 
เวลา ๑๕.๓๕ น. รถยนต์พระที่น่ังถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว โครงการพัฒนาที่ดิน  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี  อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่น่ังไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า 

เวลา ๑๖.๑๕ น.  เฮลิคอปเตอร์พระที่น่ังถึงกองพลทหารม้าที ่๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า 
ประทับรถยนต์พระที่น่ังถึงวังสระปทุมเวลา ๑๖.๒๕ น. 

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

การแต่งกาย   
ข้าราชบริพารในพระองค์     บุรุษ กากีคอต้ัง, สตรี กากีคอแบะ 
ข้าราชการในพ้ืนที่     เครื่องแบบปกติขาว 
ผู้ปฏิบัติงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ชุดเบลเซอร์ 
หน่วยงานสนองพระราชดําริและโรงเรียนสมาชิก  ชุดสูทสากลนิยมสุภาพ   
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     งดการแต่งกายด้วยชุดสีขาว-ดํา หรือ สีดําล้วน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา      เครื่องแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษาของแต่ละสถาบัน 




