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เดือนธนัวาคม 2555

กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรม
กิจกรรมของผู้เช่าสถานที/่หน่วยงานที่

เข้ารว่มจัดกิจกรรม

นิทรรศการทฤษฏีใหม่และเศรษฐกจิพอเพียง ,- กจิกรรมผู้โชคดีคนที่ 1 คนที่ 1000 และคนที่ 10000 ในการเข้าชมเทศกาลดอกไม้บาน งานแสดงสินค้า Northern Expo

(1-7 ธนัวาคม 2555) (1-10 ธนัวาคม 2555)

นิทรรศการทฤษฏีใหม่และเศรษฐกจิพอเพียง ,- ขบวนพาเหรดเหล่าแมสคอสอุทยานหลวงราชพฤกษ์

(1-7 ธนัวาคม 2555) ,- การแสดง โดย โรงเรียนการแสดง KPN

,- ขบวนอิเล็คทริคพาเหรด

จนัทร์ 3 นิทรรศการทฤษฏีใหม่และเศรษฐกจิพอเพียง
,- งานไทยและนานาชาติเทิดไท้องค์ราชันย ์โดย ส านักงานจดัหางานจงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมกบัชมรม
คนรักในหลวง(นานาชาติ) ชมรมคนไทยและนานาชาติรักประเทศไทย และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
สถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

อังคาร 4 (1-7 ธนัวาคม 2555) ,- การแสดงและดนตรีพื้นเมือง โดย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ-

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง

นิทรรศการทฤษฏีใหม่และเศรษฐกจิพอเพียง

(1-7 ธนัวาคม 2555)

วัน/เดือน/ปี

เสาร์ 1

อาทิตย์ 2

พุธ 5

กิจกรรมงานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

ระหว่างวันที่ 1 ธนัวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ ์2556

,- 18.00 น.  ผู้ชมงานพร้อมกนัตรงลานราชพฤกษ์
   18.20 น. วงโยธวาทิตน าขบวนพาเหรดเหล่าแมสคอตอุทยานหลวงราชพฤกษ์เข้าสู่บริเวณหน้า
ลานราชพฤกษ์และแสดงแปรขบวน  ตามมาด้วยขบวนอิเล็คทริคพาเหรด
   19.20 น.  ดร.ศิริพงศ์  หังสพฤกษ์  ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การ
มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ชมและนักแสดง งานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
   19.30 น.  การแสดงดนตรี  The Star โดย โดม ฮัท เดอะสตาร์ 8 และนท เดอะสตาร์ 7
   21.00 น.  เสร็จพิธี

10.00 น. - 15.00 น. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธแ์ละเพลงเทิดพระเกยีรติ          
(รอบคัดเลือก)                                                                                                   
   18.00 น.  -  จดุเทียนชัยถวายพระพร และพลุเฉลิมพระเกยีรติ 9 ชุด
               -  ร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี
               -  การประกวดนักร้อง  ร้องเพลงพระราชนิพนธแ์ละเพลงเทิดพระเกยีรติ
               -  ร้องเพลงประสานเสียง โดย CM Voice
               -  ขบวนอิเล็คทริคพาเหรด
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พฤหัสบดี 6 ,- การแสดงและดนตรีพื้นเมือง โดย ชมรมลีลาล้านนาเชียงใหม่

นิทรรศการทฤษฏีใหม่และเศรษฐกจิพอเพียง พิธเีปิดงาน
(1-7 ธนัวาคม 2555) เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555

โดย หม่อมเจา้ภีศเดช รัชนี
นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ-
พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- ,- ดนตรใีนสวน โดย แอม เสาวลักษณ์

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง ,- ขบวนอิเล็คทริคพาเหรด

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- ,- การแสดง โดย โรงเรียนการแสดง KPN

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง ,- ขบวนอิเล็คทริคพาเหรด

จนัทร์ 10 ,- แสดงนาฎศิลป์  โดย โรงเรียนดาราวทิยาลัย

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- ,- โฟล์คซองค าเมือง โดย ศิลปินล้านนา พ่อต่อน-ลูกตูน

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง ,- ถ่ายรูปร่วมกบัแมสคอสจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์

พุธ 12 ,- หุ่นกระบอกโจ-หน่า โดย โจ-หน่า งาน Chiang Mai Food Fair

๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
๑๗.๓๐ น. รับฟังเพลงนักร้องประสานเสียงโรงเรียนดาราวทิยาลัย
๑๘.๐๐ น. พิธเีปิดงาน โดยหม่อมเจา้ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธโิครงการหลวง
              - ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ           
           มหาชน)
                ถวายรายงาน
              - หม่อมเจา้ภีศเดช รัชนี ประกอบพิธเีปิดงาน
              - การแสดงพลุชุดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ใต้ร่มฟ้าพระบารมี ประกอบด้วยพลุ           
           ๙ ชุด ได้แก ่   ประชาสรรเสริญ,ใต้ร่มฟ้าพระบารม,ีแซ่ซ้องสดุดี,พระบารมีแผ่ไพศาล,ปก
เกล้าชาวประชา,  ไพร่ฟ้าร่มเยน็,เอกองค์จอมราชันย,์น้อมถวายพระพรชัยและเกริกกอ้งเกรียงไกร
ทั่วหล้า
            - การแสดงบัลเล่ต์ชุด “อลังการดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ”์ จากโรงเรียน
เชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล    
            - รับฟังเพลงไพเราะจาก“บุ๊ค คีตวฒันะ”และคอรัสจาก CM Voice

เสาร์ 8

อาทิตย์ 9

ศุกร์ 7

อังคาร 11
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พฤหัสบดี 13 นิทรรศการ “กหุลาบ: ราชินีแห่งดอกไม”้ ,- ดนตรีพื้นเมือง โดย  ชมรมลีลาล้านนา เชียงใหม่ (12-29 ธนัวาคม 2555)

นิทรรศการ “กหุลาบ: ราชินีแห่งดอกไม”้ - การแสดงโฟล์คซอง โดยศิลปินล้านนา ค าหล้า ธญัยพร

(13-23 ธนัวาคม 2555) - ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

นิทรรศการ “กหุลาบ: ราชินีแห่งดอกไม”้ ,- พิธเีปิดงาน งานมหกรรมการเกษตรใต้รม่พระบารมี  โดยกรมวิชาการเกษตร งานมหกรรมการเกษตรใต้ร่มพระบารมี

(13-23 ธนัวาคม 2555) ,- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด (15- ธ.ค.2555- 15 ม.ค.2556)

นิทรรศการ “กหุลาบ: ราชินีแห่งดอกไม”้ ,- ประกวดภาพประทับใจ ครั้งที่ 1 โดยกรมวชิาการเกษตร

,- ดนตรใีนสวน โดย สุเมธ & ปั๋ง

(13-23 ธนัวาคม 2555) - แสดงนาฎศิลป์  โดย โรงเรียนสารภีพิทยาคม

-  ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

จนัทร์ 17 การฝึกอบรมหลักสูตร”การถ่ายภาพเบื้องต้น” ,- หุ่นช่างฟ้อนโจ-หน่า โดย โจ-หน่า

นิทรรศการ “กหุลาบ: ราชินีแห่งดอกไม”้

(13-23 ธนัวาคม 2555)

พฤหัสบดี 20 ,- ฟ้อนร า   โดย  โรงเรียนพุทธโิศภน งานแต่งงานอินเดีย

ศุกร์ 21 การฝึกอบรมการจดัสวนถาด ,- การแสดงและนาฎศิลป์ โดย โรงเรียนเมตตาศึกษา

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

นิทรรศการ “กหุลาบ: ราชินีแห่งดอกไม”้ ,- ดนตรใีนสวน โดย ลุลา

(13-23 ธนัวาคม 2555) ,- แจกของขวัญวันครสิต์มาสรว่มเล่นเกมส์และถ่ายรปูกับซานตาครอส งานเฉลิมพระเกยีรติเทิดไท้องค์ราชัน

,- ถ่ายรปูรว่มกับเหล่าการต์ูน Cosplay จาก ชมรมการต์ูนเชียงใหม่ สานสัมพันธสู่์อาเซียน

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด (22 ธนัวาคม 2555 – 1 มกราคม

- แจกของขวัญวันครสิต์มาสรว่มเล่นเกมส์และถ่ายรปูกับซานตาครอส

นิทรรศการ “กหุลาบ: ราชินีแห่งดอกไม”้ - ถ่ายรปูรว่มกับเหล่าการต์ูน Cosplay จาก ชมรมการต์ูนเชียงใหม่

(13-23 ธนัวาคม 2555) - ร้องเพลงประสานเสียง โดย โรงเรียนดาราวทิยาลัย

,- โฟล์คซองค าเมือง โดย ศิลปินล้านนา ค าหล้า  ธญัพร

,- โฟลคซองค าเมือง โดย ศิลปินล้านนา พ่อต่อนลูกตูน

เสาร์ 15

18

พุธ

ศุกร์ 14

อาทิตย์ 16

อังคาร

19

เสาร์ 22

อาทิตย์ 23
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- ขบวนอิเล็คทริคพาเหรด

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - แจกของขวัญวันครสิต์มาสรว่มเล่นเกมส์และถ่ายรปูกับซานตาครอส

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - ถ่ายรปูรว่มกับเหล่าการต์ูน Cosplay จาก ชมรมการต์ูนเชียงใหม่

- แสดงจนิตลีลาชุด “Merry Christmas” โดย คณะวจิติรศิลป์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

- แจกของขวัญวันครสิต์มาสรว่มเล่นเกมส์และถ่ายรปูกับซานตาคลอส

- ถ่ายรปูรว่มกับเหล่าการต์ูน Cosplay จาก ชมรมการต์ูนเชียงใหม่

- ร้องเพลงประสานเสียง โดย โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย แผนกประถม

พุธ 26 - การแสดง โดย โรงเรียนสอนการแสดง D-Dance

พฤหัสบดี 27 การฝึกอบรมการจดัตกแต่งภูมิทัศน์เบื้องต้น - การร้องเพลง โดย สุวจัชัย สุทธมิา

- ดนตรีลูกทุ่ง โดย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- ดนตรใีนสวน โดย โก้ saxman งานเฉลิมพระเกยีรติเทิดไท้องค์ราชัน

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - ถ่ายรูปร่วมกบัแมสคอสของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สานสัมพันธสู่์อาเซียน

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - การแสดง โดย Hug Academy (22 ธนัวาคม 2555 – 1 มกราคม

- กจิกรรมตอบค าถาม เล่นเกมส์

-  ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- ประกวดภาพประทับใจ ครั้งที่ 2

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ ตอบค าถาม เล่นเกมส์ แจกของรางวลั

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - ขบวนแมสคอสของอุทยานหลวงราชพฤกษ์

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - 16.30 น.  การแสดง โดย โรงเรียนสอนการแสดง KPN

- 18.00 น. ดนตรีลูกทุ่ง โดย โรงเรียนสันทรายวทิยาคม

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

งานเฉลิมพระเกยีรติเทิดไท้องค์ราชันสาน
สัมพันธสู่์อาเซียน (22 ธนัวาคม 2555 –

 1 มกราคม 2556)

เสาร์ 29

อาทิตย์ 30

การจดัฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่

อังคาร 25

อาทิตย์ 23

จนัทร์ 24

ศุกร์ 28
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- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ งานเฉลิมพระเกยีรติเทิดไท้องค์ราชัน

- กิจกรรมตอบค าถาม เล่นเกมส์ แจกของรางวัล สานสัมพันธสู่์อาเซียน

- ถ่ายรูปร่วมกบัแมสคอสของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (22 ธนัวาคม 2555 – 1 มกราคม 
2556)

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - 10.00 - 17.00 น. Rajapruek Happy New Year 2013 Dancing Contest

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - 18.00 - 19.00 น. ฟ้อนร าอวยพร โดย ชมรมลีลาล้านนาเชียงใหม่ มหกรรมสินค้าไทยฯ

- 20.00 - 21.00 น.  การแสดงจาก ผู้ชนะการประกวดเต้น Rajapruek Happy New Year 
2013 Contest

(31 ธ.ค.55 - 12 ม.ค.56)

- 21.00 - 22.30 น. ดนตรีลูกทุ่ง โดย มหาวทิยาลัยแม่โจ้

- 23.00 - 24.00 น. กจิกรรมส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- พลุต้อนรับปีใหม่

รบัพรจากพระสงฆ์ ในวันขึน้ปีใหม่

กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรม
กิจกรรมของผู้เช่าสถานที/่หน่วยงานที่

เข้ารว่มจัดกิจกรรม

- ขบวนพาเหรดแมสคอสอุทยานหลวงราชพฤกษ์

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - กจิกรรมตอบค าถาม เล่นเกมส์ แจกของรางวลั

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - ถ่ายรูปร่วมกบัแมสคอสของอุทยานหลวงราชพฤกษ์

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- 18.00 - 19.30 น. เพลงพื้นเมือง โดย ศิลปินล้านนา วฑูิรย ์ใจพรม

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - การแสดงฟ้อนร าและบรรเลงดนตรีพื้นเมือง โดย  ชมรมลีลาล้านนาเชียงใหม่ มหกรรมสินค้าไทยฯ

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง -  การเดินขบวนเหล่าแมสคอสอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (31 ธ.ค.55 - 12 ม.ค.56)

พฤหัสบดี 3 - ฟ้อนร าโดย โรงเรียนสารภีพิทยาคม

- ดนตรีลูกทุ่ง โดย โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมป์

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

งานเฉลิมพระเกยีรติเทิดไท้องค์ราชันสาน
สัมพันธสู่์อาเซียน (22 ธนัวาคม 2555 –

 1 มกราคม 2556)

จนัทร์ 31

วัน/เดือน/ปี

อังคาร 1

เดือนมกราคม 2556

พุธ 2

ศุกร์ 4
การฝึกอบรมเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน

จากขยะอินทรีย์



[1]

- ดนตรใีนสวน โดย ต้น, คชา AF8

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - การเดินขบวนเหล่าแมสคอสอุทยานหลวงราชพฤกษ์

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- การแสดงดนตรีสตริง โดย โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา

 '- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - ตัดสินประกวดภาพถ่ายระดับInterและระดับในประเทศ

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - การแสดงวงโยธวาธติ โดย วฒัโนทัยพายพั

อังคาร 8 -  Cover dance โดย โรงเรียนสอนการแสดง D-dance

พุธ 9 -ฟ้อนร า โดย ชมรมลีลาล้านนาเชียงใหม่

นิทรรศการ "โลกแมลง: กิ่งไม้เดินได้" (Stick Walking)

(10-13 มกราคม 2556 )

นิทรรศการ "โลกแมลง: กิ่งไม้เดินได้" (Stick Walking) - นิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวด

(10-13 มกราคม 2556 ) - การแสดงโฟล์คซอง โดย ศิลปินล้านนา ค าหล้า ธญัยพร

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มหกรรมสินค้าไทยฯ

นิทรรศการ "โลกแมลง: กิ่งไม้เดินได้" (Stick Walking) - กจิกรรมตอบค าถาม เล่นเกมส์ แจกของรางวลั (31 ธ.ค.55 - 12 ม.ค.56)

(10-13 มกราคม 2556 ) -ถ่ายรูปร่วมกบัแมสคอสของอุทยานหลวงราชพฤกษ์

- การแสดงความสามารถ โดย เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - ถ่ายรูปร่วมกบัชมรมการ์ตูน Cosplay

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - การแสดง โดย โรงเรยีนสอนการแสดง KPN

- การแสดง โดย Hug Academy

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- ฟ้อนร า  โดย โรงเรียนพุทธโิศภณ

เสาร์ 5

อาทิตย์ 6

จนัทร์ 7

พฤหัสบดี 10

ศุกร์ 11

เสาร์ 12
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นิทรรศการ "โลกแมลง: กิ่งไม้เดินได้" (Stick Walking) - ประกวดภาพประทับใจ ครั้งที่ 3

(10-13 มกราคม 2556 ) - การแสดง โดย โรงเรียนสอนการแสดง D-Dance

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

จนัทร์ 14 การฝึกอบรมหลักสูตร”การถ่ายภาพเบื้องต้น” - จนิตลีลาชุดดอกไม้ โดย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

อังคาร 15 - โฟลคซองค าเมืองโดย ศิลปินล้านนา พ่อต่อน - ลูกตูน

พุธ 16 นิทรรศการบอนไซ -นาฏศิลป์พื้นเมือง โดย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมป์

พฤหัสบดี 17 (16-20 มกราคม 2556) -หุ่นช่างฟ้อนโจ-หน่า โดย โจ-หน่า

- โฟล็คซองดนตรีพื้นเมือง โดย ศิลปินล้านนา ค าหล้า ธญัยพร

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

นิทรรศการบอนไซ - ขบวนแมสคอสอุทยานหลวงราชพฤกษ์

(16-20 มกราคม 2556) - ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โดย  โรงเรียนสารภีพิทยาคม

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

จนัทร์ 21 การจดัฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่

- การแสดงดนตรีพื้นเมืองและการฟ้อนร า โดย ชมรมลีลาล้านนาเชียงใหม่

อังคาร 22 -โฟล์คซองค าเมือง โดย ศิลปินล้านนา ค าหล้า ธญัยพร

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ-

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง

พฤหัสบดี 24 - โฟล์คซองค าเมือง โดย ศิลปินล้านนา พ่อต่อน-ลูกตูน

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - ดนตรีและนาฎศิลป์ โดย โรงเรียนรเมตตาศึกษา

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- วงดนตรีลูกทุ่ง โดย  โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

อาทิตย์ 13

ศุกร์ 18

เสาร์ 19 งานเล้ียงสมาคมนิสิตเกา่ ม.เกษตร

อาทิตย์ 20

พุธ 23 - ฟ้อนร า โดย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมป์

ศุกร์ 25

เสาร์ 26 งานแฟชั่นโชว์
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นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - บันเล่ต์ จาก บันเล่ต์สตูดิโอ และการแสดงจากสถาบันสอนการแสดง KPN

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง -  ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

จนัทร์ 28 - โฟลคซองค าเมือง โดย ศิลปินล้านนา ค าหล้า ธญัยพร

อังคาร 29 การฝึกอบรมเทคนิคการเล้ียงแมลง: ต๊ักแตนและผีเส้ือ - ฟ้อนร าและดนตรีพื้นเมือง โดย ชมรมลีลาล้านนาเชียงใหม่

พุธ 30 - วงโยธวาทิตโดย โรงเรียนสารภีพิทยาคม เชียงใหม่

พฤหัสบดี 31 - หุ่นกระบอกโจ-หน่า โดย  โจ-หน่า

เดือนกุมภาพันธ ์2556

กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรม
กิจกรรมของผู้เช่าสถานที/่หน่วยงานที่

เข้ารว่มจัดกิจกรรม

-โฟล์คซองดนตรีพื้นเมืองโดย ค าหล้า  ธญัยพร

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- การแสดง โดย Hug Academy

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- การแสดง จาก สถาบันสอนการแสดง KPN

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ-

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง

อังคาร 5 - ดนตรีไทย โดย โรงเรียนดาราวทิยาลัย

นิทรรศการ เร่ือง กล้วยกล้วย

(4-8 กมุภาพันธ ์2556)

พฤหัสบดี 7 - ฟ้อนร าและดนตรีพื้นเมือง โดย  โรงเรียนพุทธโิศภน

งานแต่งงานอินเดีย

เสาร์ 2

อาทิตย์ 27

จนัทร์ 4 - โฟล์คซองค าเมือง โดย ศิลปินล้านนา พ่อต่อน-ลูกตูน

วัน/เดือน/ปี

ศุกร์ 1 การฝึกอบรมการจดัตกแต่งภูมิทัศน์เบื้องต้น

อาทิตย์ 3

พุธ 6 - ฟ้อนร า โดย  ชมรมลีลาล้านนาเชียงใหม่



[1]

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - ดนตรีและนาฎศิลป์ โดย โรงเรียนเมตตาศึกษา

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- ดนตรใีนสวน โดย ไม้เมือง

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - กจิรรมเทศกาลตรุษจนี, การแสดง จาก สถาบันสอนการแสดง KPN

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

การฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายภาพเบื้องต้น” - กจิรรมเทศกาลตรุษจนี

.- ขบวนแห่อิเล็กทริกพาเหรด

อังคาร 12 - โฟล์คซองค าเมือง โดย  พ่อต่อน-ลูกตูน

พุธ 13 - ดนตรีพื้นเมืองและฟ้อนร า โดย ชมรมลีลาล้านนาเชียงใหม่

- จดทะเบียนสมรส ณ หอค าหลวง

- ลุ้นรับของรางวลัภายในงานเทศกาลวาเลนไทน์

นิทรรศการ "สมุนไพร คลายหนาว" - ประกวดนางฟ้ารุ่นจิ๋วและนางฟ้ารุ่นแจ๋ว

(13-17 กมุภาพันธ ์2556) - ขบวนนางฟ้าพาเหรด

- ร้องเพลง  โดย ไก ่พรรณิภา

- เล่นเกมส์  ถ่ายรูปร่วมกบัมาสคอสอุทยานหลวงราชพฤกษ์

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - โฟล์คซองค าเมือง โดย ศิลปินล้านนา ค าหล้า ธญัยพร

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- ดนตรีร้องเพลงค าเมือง โดย ศิลปินล้านนา ครูแอ๊ด ภานุทัต และนัท เดอะสล้อ

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - ประกวดภาพประทับใจ ครั้งที่ 5

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - วงโยธวาทิตพาเหรด โดย โรงเรียนวฒัโนทัยพายพั

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

จนัทร์ 11

ศุกร์ 8

ศุกร์

อาทิตย์

พฤหัสบดี 14

เสาร์ 16

อาทิตย์ 17

15

เสาร์ 9

10
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จนัทร์ 18
การจดัฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่

- ระบ ารวมเผ่าชาวดอย  โดย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

อังคาร 19 - จนิตลีลาฟ้อนร า  โดย  ชมรมลีลาล้านนา

พุธ 20 - โฟล์คซองค าเมือง โดย พ่อต่อน- ลูกตูน

พฤหัสบดี 21 - โฟล์คซองค าเมือง  โดย ค าหล้า ธญัยพร งานเล้ียงสมาคมนักธรุกจิไทย-จนี

ศุกร์ 22 การฝึกอบรมการจดัสวนถาด - การแสดงดนตรีและฟ้อนร า โดย โรงเรียนเมตตาศึกษา

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- การแสดงจาก Hug Academy

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - แสดงดนตรี โดย โรงเรียนยพุราชวทิยาลัย

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

อังคาร 26 การฝึกอบรมเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
จากขยะอินทรีย์

- ฟ้อนร า  โดย  โรงเรียนพุทธโิสภณ

นิทรรศการพระราชกรณีพระบาทสมเด็จสมเด็จ- - ประกวดภาพประทับใจครั้งที่ 6

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอค าหลวง - ประกาศผลรางวัลภาพประทับใจยอดเยี่ยม

- ขบวนแห่อิเล็คทริคพาเหรด

- โฟลคซองค าเมือง โดย ค าหล้า ธญัยพร และ พ่อต่อน – ลูกตูน

หมายเหตุ     1. นิทรรศการตลอด 3 เดือน 

- นิทรรศการแสดงพระราชประวติัพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกจิ (หอค าหลวง) 

- นิทรรศการเกษตรทฤษฏีใหม่และเศรษฐกจิพอเพียง

- นิทรรศการโลกแมลง

- แสดงดนตรีและฟ้อนร า โดย ชมรมลีลาล้านนาเชียงใหม่

งานเล้ียง บ.ยโูนเคม

อาทิตย์

28

24

จนัทร์ 25

เสาร์ 23

พุธ 27 - ดนตรีพื้นเมืองและนาฎศิลป์ โดย ชมรมลีลาล้านนาเชียงใหม่

พฤหัสบดี



[1]

- เรือนพืชทะเลทราย

    2. กจิกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามรายละเอียดได้ที่เวป็ไซด์ www.royalparkrajapruek.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จงัหวดัเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-114110-5


