กําหนดการ
พิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันเสารที่ 13 ตุลาคม 2561
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
*****************
1. พิธีทําบุญตักบาตร ณ โถงดานหนาอาคารศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
06.00 น. - ผูรวมพิธี พรอมกัน ณ สถานที่จัดพิธี
06.10 น. - พระสงฆและสามเณร จํานวน 89 รูป มาถึงบริเวณพิธี
06.15 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานในพิธี จุดเครื่องทองนอยหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ผูรวมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพ)
- ประธานในพิธี ประจําที่นั่ง
- เจาหนาที่อาราธนาศีล
- พระสงฆใหศีล
- เจาหนาที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆสวดพระพุทธมนต
- ประธานในพิธี ทอดผาไตร จํานวน 10 ไตร
- พระสงฆสดับปกรณ
- ประธานในพิธี นํากลาวคําถวายสังฆทานและอาหารบิณฑบาต
- ประธานในพิธี พรอมดวยคณะขาราชการ ถวายจตุปจจัยไทยธรรม
- พระสงฆอนุโมทนา
- ประธานในพิธี กรวดน้ํารับพร
- ประธานในพิธี กราบลาพระรัตนตรัย
- ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (ผูรวมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพ)
- ประธานในพิธี และผูรวมพิธี ประจําโตะตักบาตร
- พระสงฆและสามเณร จํานวน 89 รูป เริ่มบิณฑบาต
- เสร็จพิธี
*****************
การแตงกาย
ขาราชการพลเรือน
ขาราชการทหาร/ตํารวจ
นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหนวยงาน องคกรเอกชน
ประชาชนทั่วไป - สุภาพบุรุษ
- สุภาพสตรี
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: เครื่องแบบปกติขาว
: เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
: ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
: ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
: ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

-22. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
07.30 น. - หนวยงานที่นําพวงมาลามาถวายบังคม นําพวงมาลามาลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน
(พวงมาลาดอกไมส ดโทนสีเหลือง ขนาดเสนผานศูน ยก ลางประมาณ 1 เมตร พรอ มขาตั ้ง
ความสูง 2 เมตร และเจาหนาที่ (บุรุษ) ทําหนาที่ถือพวงมาลา)
08.45 น. - ผูรวมพิธี พรอมกัน ณ หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
08.55 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
09.00 น. - ประธานในพิธีเขาประจําจุดยืนบนเวทีหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- ประธานในพิธี วางพวงมาลาเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- ประธานในพิธนี ําผูรวมพิธี ถวายบังคมพรอมกัน 3 ครั้ง
- สวนราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด วางพวงมาลา
เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตามลําดับ
- เสร็จพิธี
*****************
การแตงกาย
ขาราชการพลเรือน
ขาราชการทหาร/ตํารวจ
นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหนวยงาน องคกรเอกชน
ประชาชนทั่วไป - สุภาพบุรุษ
- สุภาพสตรี
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: เครื่องแบบปกติขาว
: เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
: ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
: ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
: ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

-33. พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
18.30 น. - ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
18.45 น. - ผูรวมพิธีเขาแถวพรอมกันเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
19.00 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
- ประธานในพิธี เขาประจําจุดยืนบนเวทีหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- ประธานในพิธนี ําผูรวมพิธี ถวายบังคมพรอมกัน 3 ครั้ง
- ประธานในพิธี เดินลงจากเวที มาประจํา ณ แทนกลาว
- ประธานในพิธี กลาวนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ประธานในพิธี พรอมผูร วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เปนเวลา 89 วินาที
- เปดวีดิทัศนประกอบเพลง “พระผูทรงเปนนิรันดร”
- เสร็จพิธี
*****************
การแตงกาย
ขาราชการพลเรือน
ขาราชการทหาร/ตํารวจ
นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหนวยงาน องคกรเอกชน
ประชาชนทั่วไป - สุภาพบุรุษ
- สุภาพสตรี
จิตอาสา

: เครื่องแบบปกติขาว
: เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
: ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
: ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
: ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
: เครื่องแบบจิตอาสา

หมายเหตุ : เทียนที่ใชในพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ใหใชเทียนสีเหลือง
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แบบตอบรับ
พิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันเสารที่ 13 ตุลาคม 2561
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
*****************
หนวยงาน ..................................................................................................................................
โทรศัพท ............................................................................... โทรสาร ..........................................................................
ไดรับทราบการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสารที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศูนยป ระชุม และแสดงสินคานานาชาติเฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เรียบรอยแลว
จึงขอสงรายละเอียด ดังนี้
1. พิธีทําบุญตักบาตร พรอมเวลา 06.00 น. ณ โถงดานหนาอาคารศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
1.1 ............................................................................................................................... หัวหนาคณะ
............................................................................................................................... ตําแหนง
1.2 ................................................................................................................................ (คูสมรส)
1.3 ผูเขารวมประกอบพิธี จํานวน ........... คน (ไมรวมขอ 1.1 และ 1.2)
(สามารถพิมพรายชื่อขาราชการชั้นผูใหญเพิ่มเติมได)
2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พรอมเวลา 07.30 น. ณ หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
2.1 ............................................................................................................................... หัวหนาคณะ
............................................................................................................................. ตําแหนง
2.2 .............................................................................................................................. (คูสมรส)
2.3 ผูเขารวมประกอบพิธี จํานวน ........... คน (ไมรวมขอ 2.1 และ 2.2)
(สามารถพิมพรายชื่อขาราชการชั้นผูใหญเพิ่มเติมได)
2.4 การจัดพวงมาลา
นําพวงมาลามารวมพิธี
ไมนําพวงมาลามารวมพิธี
3. พิธถี วายบังคมและจุดเทียนเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พรอมเวลา 18.30 น. ณ หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
3.1 ...................................................................................................................................... หัวหนาคณะ
.......................................................................................................................................... ตําแหนง
3.2 .......................................................................................................................................... (คูสมรส)
3.3 ผูเขารวมประกอบพิธี จํานวน ........... คน (ไมรวมขอ 3.1 และ 3.2)
ลงชื่อ ......................................................... ผูแจง
(......................................................)
ตําแหนง ...............................................................................
โทรศัพทมือถือ ...............................................................................
กรุณ าส งเอกสารแบบตอบรับ การรวมกิ จกรรมได ที่ก ลุมงานอํ านวยการ สํ านั กงานจังหวัดเชี ย งใหม
หรือโทรสารหมายเลข ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๗ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 หลังจากสงเอกสารขอความกรุณ า
ตรวจสอบการรับเอกสารไดทางโทรศัพท 0 5311 2708 ทันที
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