


รางกําหนดการ  
การจัดพิธีเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2565  

ในวันจันทรที่ 5 ธันวาคม ๒๕65 
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
******************** 

1. พิธีสวดพระพุทธมนตและพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หองโถงดานหนาหองราชพฤกษ                                                                                                                              
เวลา 06.30 น. - ผูรวมงานเดินทางถึงสถานที่จัดพิธี เขานั่งประจําท่ีนั่ง 
 - พระสงฆและสามเณร จํานวน 89 รูป  เดินทางถึงสถานที่จัดพิธี  เขานั่งประจําที่นั่ง 
เวลา 07.00 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี และเขานั่งประจําทีน่ั่ง 
 - ประธานในพิธี และผูรวมพิธี ถวายความเคารพหนาพระบรมฉายาลักษณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พรอมกัน 

 - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - ประธานในพิธีไปยังเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ- 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
- ถวายความเคารพ 
- จุดเครื่องทองนอย 
- ถวายความเคารพ 

 - ประธานในพิธี ประจําที่นั่ง  
 - เจาหนาทีป่ฏิบัติพิธีสงฆอาราธนาศีล 
 - พระสงฆใหศีล  
 - เจาหนาที่ปฏิบัติพิธีสงฆอาราธนาพระปริตร 
 - พระสงฆเจริญพระพุทธมนต  
 - ประธานในพิธี พรอมดวยขาราชการชั้นผูใหญ ถวายเครื่องไทยธรรม จํานวน 10 ชุด 
 - ประธานในพิธี ทอดผาไตร จํานวน 10 ไตร 
 - พระสงฆสดับปกรณ (ภูษาโยง) 
 - พระสงฆอนุโมทนา/ถวายอดิเรก  
 - ประธานในพิธี กรวดน้ํา 
 - ประธานในพิธี กราบนมัสการพระรัตนตรัย 
 - ประธานในพิธี และผูรวมพิธี ถวายความเคารพหนาพระบรมฉายาลักษณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พรอมกัน 

 - ประธานในพิธี พรอมผูรวมพิธี  ประจําโตะตักบาตร 
 - พระสงฆและสามเณร จํานวน 89 รูป เดินรับบิณฑบาต 
 - เสร็จพิธี 

 
 

2. พิธี... 
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2. พิธีวางพานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคม  ณ หองนิทรรศการ 1   
เวลา 06.30 น. - สวนราชการ/หนวยงานลงทะเบียน 
เวลา 08.00 น. - ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ สถานที่จัดพิธี  และเขาประจําจุดยืน 
 - สวนราชการ/หนวยงาน วางพานพุมดอกไมหนาพระบรมฉายาลักษณ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตามลําดับ 

เวลา 09.00 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี และเขาประจํา
จุดยืน 

 - ประธานในพิธี และผูเขารวมพิธ ีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
พรอมกัน  

 - ประธานในพิธี ขึ้นบนเวทีไปยังเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ- 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

- ถวายความเคารพ 
- วางพานพุมดอกไมในนามพสกนิกรจังหวัดเชียงใหมทุกหมูเหลา 
- จุดเครื่องทองนอย 
- ถวายความเคารพ 

 - ประธานในพิธี ลงจากเวทีประจํา ณ แทนกลาว เพื่อกลาวนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 - ประธานในพิธี นําผูเขารวมพิธถีวายบังคมหนาพระบรมฉายาลกัษณพระบาทสมเด็จ- 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพรอมเพรียงกัน 
(สุภาพสตรีสวมชุดไทย และสวมชุดอื่นที่ไมใชเครื่องแบบของหนวยงาน ใหหมอบกราบ) 

 - ประธานในพิธี และผูเขารวมพิธ ีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   
พรอมกัน  

 - เสร็จพิธี 
หมายเหตุ   

1. การแตงกาย 
    ขาราชการพลเรือน/ตุลาการ/อัยการ/รัฐวิสาหกิจ/      :  เครื่องแบบปกติขาว  ไมสวมหมวก 
    องคกรปกครองสวนทองถิ่น/สถาบันการศึกษา   
    ขาราชการทหาร/ตํารวจ :  เครื่องแบบปกติขาว  กระบี่  ถุงมือ      
                                                                           ไมสวมหมวก  
    นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม    :  เครื่องแบบเหลากาชาด สีครีม – แดง     
    ประธานแมบานมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม  :  ชุดไทยอมรินทรโทนสีเหลือง 

     องคกรเอกชน/องคกรอิสระ/สมาคม/มูลนิธิ/           :  เครื่องแบบของหนวยงาน/ชุดสากลนิยม/ 
    สโมสร/ประชาชนทั่วไป        ชุดไทยอมรินทรโทนสีเหลือง 

 
2. การประดับ... 
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2. การประดับเข็ม : (1)เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส  

มหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555  (2) เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ               
พระราชพธิีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และ (3) เข็มพระราชทานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 หรือเข็มพระราชทานเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ             
ครบ 60 ป  พุทธศักราช 2549 
  3. จัดเตรียมสิ่งของบิณฑบาต จํานวน 23 ชุด 
 4. จัดเตรียมพานพุม จํานวน 1 พุม ขนาดพานพุมเสนผาศูนยกลาง 9 - 10 นิ้ว ใชพานสีทอง             
ไมมีพระบรมฉายาลักษณ ไมมีพระปรมาภิไธยยอ มีเครื่องหมายของหนวยงานได ใชดอกไมสดหรือผสมหรือ
ดอกไมประดิษฐโทนสีเหลือง  
 5. ผูถือพานพุม จํานวน 1 คน ใหสวมถุงมือสีขาว  
 6. เขารวมพิธีสวมหนากากอนามัยสีขาวตลอดการเขารวมพิธี    
 7. สุภาพสตรีที่มีผมยาวขอใหรวบผมพรอมติดเน็ตผมตาขายสีดําและติดกิ๊บผมสีดําใหเรียบรอย                        
สวมรองเทาคัทชูสีดําลวนไมมีเครื่องประดับ  
 8. ชางภาพ/สื่อมวลชน  
                  เครื่องกาย สุภาพบุรุษ :  เครื่องแบบขาราชการตามสังกัด หรือชุดสุภาพ  
        (ชุดสากลนิยม กางเกงสีดํา รองเทาหนังสีดํา) 
        สุภาพสตรี  :  เครื่องแบบขาราชการตามสังกัด หรือชุดสุภาพ  
        (ชุดสากลนิยม กระโปรงสีดํา รองเทาคัทชูสีดํา รวบผมใหเรียบรอย) 

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

 
 
  
 
  




