
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ที่ รบ 0017.3 /ว21796 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ถนนอําเภอ  รบ   
70000 

 20 พฤศจิกายน    2556 
 

เร่ือง    การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในวโรกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 86  พรรษา 5  ธันวาคม 2556 

เรียน    

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. คําสั่งจังหวัดราชบุรี  ที่               /2556  ลงวันที่          พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
2. กําหนดการ  จํานวน      1      ชุด 
 

 ด้วยจังหวัดราชบุรีกําหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ในวันศุกร์ที่ 29พฤศจิกายน 2556และวัน
พฤหัสบดีที่  5 ธันวาคม 2556 
 

  ในการน้ี  เพ่ือให้การเตรียมการจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  สมพระเกียรติ จังหวัดราชบุรี จึงมีคําสั่งมอบหมายงานหน้าที่ให้ส่วนราชการรับผิดชอบ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอเชิญประชุมซักซ้อมเตรียมการจัดพิธี ในวันพฤหัสบดีที่  21  พฤศจิกายน           
2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยพร้อมเพรียงกัน         
ทั้งน้ีขอให้นําคําสั่งมาประกอบการประชุมด้วย 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานจังหวัดราชบุรี 
กลุ่มงานอํานวยการ 
โทร./โทรสาร 0-3233-7890 



 

 

 

คําสั่งจังหวัดราชบุรี 
ที่  3954/2556 

เรื่อง    มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 

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

 เ น่ืองในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา                     
86พรรษา  ในวันพฤหัสบดีที่5  ธันวาคม 2556  จังหวัดราชบุรีจึงได้กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น
เพ่ือให้ข้าราชการ  พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทุกหมู่ เหล่าได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา        
ความจงรักภักดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยกําหนดพิธีเจริญ
จิตตภาวนา  ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และปล่อยพันธ์ุปลา พิธีลงนามถวายพระพร
และถวายราชสดุดี  พิธีเดินเทิดพระเกียรติอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

 เพ่ือให้การจัดงานเฉลิมพระพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สมพระเกียรติ จึงมอบหมาย
หน้าที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับผิดชอบดําเนินการดังน้ี 
วันศุกร์ที่  29  พฤศจิกายน  2556 เวลา  14.00  น. 
 -  พิธีเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ณ  บริเวณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม         
อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุร ี
 

ที ่ หนว่ยงาน ภารกิจ หมายเหต ุ
1 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 1.1 จัดเตรียมประดับ ตกแต่งสถานที่   

เครื่องขยายเสียงในพิธี 
 

  1.2 จัดพานพุ่มดอกไม้สดพร้อมธูปเทียนแพ  
ถวายกรวยดอกไม้ สําหรับประธานถวาย  
ราชสักการะ 

 

  1.3 จัดเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมพิธี  
  1.4 จัดแผ่นป้ายบนเวที  
  1.5 นิมนต์พระสงฆ์ร่วมพิธี  
  1.6 อํานวยความสะดวกหน่วยงานที่เข้า 

ปฏิบัติงาน 
 

2 อําเภอดําเนินสะดวก   2.1 ประสานวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  
ในการจัดเตรียมประดับ ตกแต่งสถานที่ 

 

  2.2 จัดเก้าอี้  สําหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ
เก้าอี้ผู้ร่วมพิธี จํานวน 3,000 ตัว (ประสาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี) 

 

  2.3 จัดเจ้าหน้าที่บริการนํ้าดื่ม สําหรับข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ 
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ที ่ หนว่ยงาน ภารกิจ หมายเหต ุ
  2.4 ประสานงานเทศบาล / องค์การบริหารส่วน

ตําบลพื้นที่ / ตกแต่งประดับธงทิวริมถนน 
เส้นทางเข้าสู่วัด 

 

  2.5 เชิญชวนข้าราชการ  กํานัน  ผู้ ใหญ่บ้าน 
สมา ชิ ก  อบต .  ก ลุ่ มพ ลั ง ม วลชนและ
ประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี 1,000 คน 

 

  2.6 จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้ร่วมพิธี  
  2.7 จัด เจ้ าหน้าที่ จํ านวน  10 คน  ประเคน  

น้ําปานะและนําส่งดอกไม้เครื่องไทยธรรม 
 

  2.8 ประสานงานด้านอื่น ๆ และอํานวยความ
สะดวกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดพิธี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ 

 

3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี 

3.1 จัดเก้าอี้ จํานวน 3,000 ตัว สําหรับผู้ร่วม
พิธี พร้อมผ้าคลุม จํานวน 100 ผืน 
(ประสานอําเภอดําเนินสะดวก ฝ่ายจัด
ระเบียบเก้าอี้) 

 

4 4.1 จัดพิธีสงฆ์  
 

สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี    4.2 นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ทั้ง 2 นิกาย 

ร่วมพิธี 
 

  4.3 นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (มหานิกาย) 
แสดงสัมโมทนียกถา 

 

  4.4 นิมนต์เจ้าอาวาสวัดหลวงพอ่สด          
ธรรมกายาราม นําเจริญจิตตภาวนา 

 

  4.5 นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์ร่วมพิธี จํานวน  
10 รูป ให้ศีลและอนุโมทนา 

 

  4.6 นิมนต์พระสงฆ์ภายในจังหวัดราชบุรีร่วมพิธี  
  4.7 จัดพิธีกรสงฆ์  
  4.8 จัดเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล  จุดเทียนชนวน

และกรวยกรวดน้ํา 
 

5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี 

5.1 จัดชุดแพทย์ พยาบาล จํานวน 2 ชุด  
เพื่อให้บริการแก่ผู้ร่วมพิธี กรณีฉุกเฉิน 

 

6 สถานี ตํ า ร วจ ภู ธ รดํ า เนิ น
สะดวก 

6.1 จัดการจราจรและที่จอดรถยนต์ผู้ร่วมพิธี  

7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา  เขต  8 และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2   

7.1 จัดนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี หน่วยงานละ 
500 คน 

 

8 สํ า นักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี 

8.1 
8.2 

จัดพิธีกร 
ประสานส่ือมวลชนทุกแขนงในจั งหวัด  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธี 
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ที ่ หนว่ยงาน ภารกิจ หมายเหต ุ
9 ทุกอํ าเภอ  (ยกเว้นอํ าเภอ

ดําเนินสะดวก) 
9.1 เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ กํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนในพื้นที่ไปร่วมพิธี 

 

10 เทศบาลเมืองราชบุรี และ
เทศบาลตําบลท่าผา  
อ.บ้านโป่ง 

10.1 จัดรถสุขา เค ล่ือนที่ บริการแก่ ผู้ ร่ วมพิ ธี 
(ประสานวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม) 

 

11 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย ราชบุรี 

11.1 ประชาสัมพันธ์การจัดงานและถ่ายทอดสด
ทางสถานีวิทยุให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ 

 

12 สํานักงานจังหวัดราชบุรี   12.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
จัดเตรียมพิธี 

 

  12.2 จัดทําคําถวายราชสดุดี  
  12.3 ประสานจังหวัดทหารบกราชบุรีจั ดวง

ดุริยางค์ 
 

  12.4 จัดจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ 12 รูป  
  12.5 เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธี 
 

วันพฤหสับดทีี ่5 ธันวาคม2556 เวลา 06.30 น. 

 - พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์  ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
 

ที ่ หนว่ยงาน ภารกิจ หมายเหต ุ
1 เทศบาลเมืองราชบุรี   1.1 จัดตกแต่งเวทีสถานที่  
  1.2 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ  

พระเจ้ าอยู่หั ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชา ประดับ  
พานพุ่มดอกไม้ พานวางพร้อมธูปเทียนแพ  
กรวยดอกไม้ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ และ
พานพุ่มดอกไม้สําหรับประธาน 

 

  1.3 จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมพระพุทธรูป ประดับแจกัน
ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องกรวดน้ํา, พร้อมอุปกรณ์
เครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ 

 

  1.4 จัดอาสนะสงฆ์ จํานวน 1 ที่ สําหรับแสดง  
สัมโมทนียคาถา 

 

  1.5 จัดเครื่องเสียง ไมโครโฟน พิธีกร พิธีกรสงฆ์ 
เทียนชนวน กรวยกรวดน้ํา 

 

  1.6 จัดเจ้าหน้าที่จุดเทียนชนวน และเจ้าหน้าที่ถือ
กรวยกรวดน้ํา 

 

  1.7 จัดเจ้าหน้าที่ สําหรับรับข้าวสารอาหารแห้ง 
จากพระสงฆ์ที่รับบิณฑบาต พร้อมอุปกรณ์
สําหรับใส่ 
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ที ่ หนว่ยงาน ภารกิจ หมายเหต ุ
  1.8 จัดโซฟาและเก้าอี้สําหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

และเก้าอี้ผู้ร่วมพิธี 
 

  1.9 จัดเก้าอี้สําหรับพระสงฆ์ จํานวน 99 รูป  
     
  1.10 จัดสถานที่ทําบุญตักบาตร จํานวน 4 แถว ให้

ประชาชนใส่บาตรพระสงฆ์ ให้ทั่วถึงทั้ง 99 รูป 
 

  1.11 จัดหาป้ายข้อความ “งานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
86 พรรษา 5  ธันวาคม 2556” 

 

  1.12 ติดตั้งป้ายกําหนดจุดข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ 
ตักบาตร 

 

  1.13 จัดตั้งเต็นท์ บริเวณประกอบพิธี  
  1.14 ประชา สัมพั นธ์ เ สี ยงตามสายและจั ดรถ

ประชาสัมพันธ์เคล่ือนที่เชิญชวนประชาชนและ
กลุ่มมวลชนในพื้นที่ร่วมพิธี 

 

  1.15 จัดภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์จํานวน  
99 รูป 

 

  1.16 จัดเตรียมจตุปัจจัย 1 รูป ๆ ละ 1,000 บาท 
ไทยธรรม 1 ชุด และดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวาย
พระสงฆ์สมณศักดิ์ (แสดงสัมโมทนียกถา) 

 

2 อําเภอเมืองราชบุรี   2.1 เชิญชวนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. กลุ่ม
พลังมวลชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี 

 

3 สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี   

3.1 นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์ 1 รูป  
กล่าวสัมโมทนียกถา 

 

  3.2 นิมนต์พระสงฆ์ จํานวน 99 รูป  
ออกรับบิณฑบาตร 

 

  3.3 จัดเจ้าหน้าที่ประสานและกํากับขบวนพระสงฆ์
เข้ารับบิณฑบาตรให้เหมาะสมและทั่วถึง 

 

4 ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  4.1 จัดเจ้าหน้าที่อํานวยการด้านจราจรและรักษา
ความสงบเรียบร้อยบริเวณพิธี 

 

5 สํานักงานประมงจังหวัด
ราชบุรี 

5.1 จัดพันธุ์ปลาและประสานเทศบาลจัดสถานท่ี
ปล่อยพันธุ์ปลา 

 

6 สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี 

6.1 แจ้งและประสานส่ือทุกชนิดในจังหวดัราชบรุี 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและ 
เชิญร่วมพิธี 

 

7 สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย ราชบุรี 

7.1 ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ทุกภาคส่วน 
ได้รับทราบ 
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ที ่ หนว่ยงาน ภารกิจ หมายเหต ุ
8 สํานักงานจังหวัดราชบุรี 8.1 จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง สําหรับ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจงัหวดั  
ทั้ง 3 ท่าน และหัวหน้าสํานักงานจังหวดั  
ในพิธีตกับาตร 

 

  8.2 ประสานหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งในการ 
จัดเตรียมงาน 

 

  8.3 เชิญชวนข้าราชการ พนกังานรฐัวิสาหกิจ และ
องค์กรภาคเอกชนร่วมพิธ ี

 

วันที่ 5  ธันวาคม เวลา 08.30 น. 

 - พิธีลงนามถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 
ที ่ หนว่ยงาน ภารกิจ หมายเหต ุ
1 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น

จังหวัดราชบุรี    
1.1 จัดตกแต่งเวทีสถานที่ ติดตั้งพระบรมฉายา

ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตรา
พระนามาภิไธย  ย่อ  ภปร .  บนเวทีพร้อม
ข้อความตามกําหนด 

 

  1.2 จัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) ประดับพานพุ่มดอกไม้ 
พานวางธูปเทียนแพ กรวยดอกไม้ 
ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ 

 

  1.3 จัดเก้าอี้นั่งสําหรับประธานในพิธี ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่และผู้ร่วมพิธี พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้
จํานวน 1,000ตัว(ประสานที่ทําการปกครอง
จังหวัดราชบุรี) 

 

  1.4 จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร 6 ที่ และจัดโต๊ะ
สําหรับวางหมวก 

 

  1.5 ติดตั้ ง เครื่ อ งขยาย เสี ย ง  จํ านวน  2  ชุ ด  
พร้อมไมโครโฟน 5 ตัว  

 

  1.6 จัดแท่นยืนสําหรับประธานในพิธี  
  1.7 จัดตกแต่งสถานที่ พร้อมอาสนสงฆ์ และติดตั้ง

ผ้าม่านหลังอาสนสงฆ์ 
 

  1.8 จัดหาดอกไม้โต๊ะลงนามถวายพระพร /  
โต๊ะประธาน จํานวน 6 ชุด 

 

  1.9 จัดหาดอกไม้สดตกแต่งหน้าเวทีให้สวยงาม  
2 สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดราชบุรี 
2.1 จัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย แจกันดอกไม้ 

จัดอาสนสงฆ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ 
ในพิธีสงฆ์ 

 

  2.2 นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์ จํานวน 10 รูป  
(พัดยศ) พร้อมพาหนะรับ - ส่ง 
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ที ่ หนว่ยงาน ภารกิจ หมายเหต ุ
  2.3 

 
2.4 

จัดเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลจุดเทียนชนวนและ
ถือกรวยกรวดน้ํา 
จัดอุปกรณ์พร้อมน้ําปานะและเจ้าหน้าที่ 
นําถวายแด่พระสงฆ์ จํานวน 10 รูป 

 

3 ที่ทําการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 
 

3.1 
 

3.2 

จัดเก้าอี้สําหรับผู้ร่วมพิธี จํานวน 1,000 ตัว 
(ประสานองค์การบริหารส่วนจงัหวัดราชบุร)ี 
จัดเจ้าหน้าที่ อส. จํานวน 10 คน  
นําส่งน้ําปานะและดอกไม้ไทยธรรม 

 

4 ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี   4.1 
 

4.2 

จัดการจราจร และรักษาความสงบเรียบร้อย 
ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  
กันแนวเขตบริเวณด้านหน้าอาคารตั้ง 
กองทหารเกียรติยศ ยิงสลุต 21 นัด 

 

  4.3 จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจร่วมพิธี  
  4.4 จัดรถตํารวจนําประธานไปยังบริเวณพิธี  

5 การ ไฟฟ้ า ส่ วน ภูมิ ภาค
จังหวัดราชบุรี   

5.1 จัดไฟฟ้าสํารอง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม  

6 สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี 

6.1 
 

6.2 

บันทึกภาพน่ิงและเชิญชวนส่ือมวลชนร่วมทํา
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
จัดพิธีกร 

 

7 สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย ราชบุรี 

7.1 ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ทุกภาคส่วน 
ได้รับทราบ 

 

8 จังหวัดทหารบกราชบุรี 8.1 สนับสนุนทหารกองเกียรติยศ ยิงสลุต 21 นัด  
  8.2 จัดวงดุริยางค์บรรเลงเพลง เพลงมหาฤกษ์ 

และเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมนักร้องนํา 
 

9 สํานักงานจังหวัดราชบุรี 9.1 อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิธประดิษฐานในพิธี  
  9.2 

 
9.3 

ประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง 
จัดพานพุ่มดอกไม้สด จํานวน 1 พาน สําหรับ
ประธานถวายราชสักการะ 

 

  9.4 จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
  9.5 จัดทําคํากล่าวของประธานในพิธี  

  9.6 
 

ขอรับการสนับสนุนกองเกียรติยศ ยิงสลุต  
21 นัด จากจังหวัดทหารบกราชบุรี 

 

  9.7 จัดจตุปัจจัยไทยธรรม   จํานวน  10 ชุด  
(ประสานสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ราชบุรี) 
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วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 16.30 น. 
 - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี 
ที ่ หนว่ยงาน ภารกิจ หมายเหตุ 
1 เทศบาลเมืองราชบุรี    1.1 

 
 
 
 

1.2 

จัดเวทีสําหรับทําพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พร้อมติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่
โดยมีบันไดขึ้นด้านหน้าและลงข้างเวทีทั้ง 2 
ด้าน พร้อมทั้งประดับตกแต่งไฟฟ้า ธงทิวให้
ยิ่งใหญ่สวยงาม สมพระเกียรติ 
จัดสถานที่วางเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-
พุ่มเงิน)ให้เพียงพอกับผู้นําพานมาวาง 

 

  1.3 
1.4 

จัดประดับตกแต่งขบวนรถสถาบันศาสนา 
จัดพลุดอกไม้ไฟ “ทรงพระเจริญ” จํานวน  
99 ดอก 

 

  1.5 จัดรถดับเพลิง จํานวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่
ประจํา ณ สถานที่จุดพลุ 

 

  1.6 จัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านเสียงตามสาย 
รถเคลื่อนที่ ฯลฯ 

 

  1.7 พิจารณาจัดทําโครงการรณรงค์ทําความสะอาด
สาธารณสถาน 

 

  1.8 ดําเนินการเชิญชวนเจ้าหน้าที่บุคลากรและ
สมาชิกในสังกัด รวมทั้งโรงเรียนเทศบาลใน
พื้นที่ร่วมพิธี 

 

  1.9 ประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสี และธงทิวบริเวณ 
บ้านพัก ผวจ.รบ/รอง ผวจ.และในเขตเทศบาล
ให้ยิ่งใหญ่สวยงาม สมพระเกียรติ โดยขอให้
เริ่มประดับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 

 

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี   

2.1 จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่ม  พร้อมธูป
เทียนแพ  กรวยดอกไม้ 

 

  2.2 จัดประดับตกแต่งขบวนรถสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

 

  2.3 จัดธงชาติ ธงพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” 
อย่างละ 40 ผืน พร้อมคันธง 
 (ประสานที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี) 

 

  2.4 
 

2.5 

ประสานเทศบาลเมืองราชบุรีในการประดับ
ตกแต่งเวที 
ตั้งเต็นท์ 2 หลัง พร้อมเก้าอี้ 100 ตัว 

 

  2.6 ประดับตกแต่งไฟฟ้า แสงสี ธงทิว ริ้วด้านหน้า 
และอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้ยิ่งใหญ่
สวยงาม สมพระเกียรติ  โดยขอให้เริ่มประดับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 

 

    
 

 



-8- 
 

ที ่ หนว่ยงาน ภารกิจ หมายเหตุ 
3 อําเภอเมืองราชบุรี    3.1 ดําเนินการเชิญชวน เจ้าหน้าที่ บุคลากร และ

สมาชิกในสังกัดระดับอําเภอ / ตําบล / องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีตามกําหนด 
(รวมกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) 

 

  3.2 จัดกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ นําพานพุ่มเข้าร่วม
ในริ้วขบวนอัญเชิญถวายเครื่องราชสักการะ 

 

  3.3 จัดบริการนํ้าดื่มให้กับขบวนอัญเชิญเครื่องราช
สักการะ 

 

4 ที่ทําการปกครองจังหวัด
ราชบุรี    

4.1 จัดทําผังแสดงจุดยืนของริ้วขบวนต่าง ๆ ใน
บริเวณสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี 

 

  4.2 จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมขบวนและอํานวยความ
สะดวกแก่ริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ 
รวมถึงจัดรูปขบวน ปล่อยขบวนออกจากจุด
รวมพล (บริเวณโรงเรียนดรุณาราชบุรี) ไปยัง 
สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตามเส้นทางที่กําหนด 

 

  4.3 ประสานโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อจัดวงดุริยางค์
ประกอบในขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ 

 

  4.4 จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมแถวในสนามกีฬาจังหวัด
ราชบุรี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

5 5.1 เชิญชวนสถานศึกษาต่าง ๆ นําพานพุ่มทอง-
เงิน (ไม่ประดับฉัตร) เข้าร่วมในขบวนอัญเชิญ
เครื่องราชฯ และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล 

 

 

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี  เขต 1 5.2 ดําเนินการเชิญชวน เจ้าหน้าที่  บุคลากร  และ

สมาชิกในสังกัด  รวมทั้งจัดนักเรียน นักศึกษา
โรงเรียนในพื้นที่ อําเภอเมืองราชบุรี ร่วมพิธี 
จํานวน 3,000 คน (มัธยมศึกษา จํานวน 
2,000 คน ประถมศึกษา จํานวน 1,000 
คน)  

 

6 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุรี   

6.1 ขอความร่วมมือวัด โบสถ์ สุเหร่า และศาสน
สถานต่าง ๆ ทุกศาสนาทุกแห่งในจังหวัด 
ประดับตกแต่งธงชาติและพระปรมาภิไธย
ย่อภปร. และสวดถวายพระพรชัยมงคลณ 
ศ า สน ส ถ า น  ข อ ง ต น ต า ม วั น  เ ว ล า ใ น
กําหนดการ 

 

7 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี    7.1 จัดเครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟนจํานวน 
5 ตัว เพื่อใช้ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  
ณ   สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี (ประสานศูนย์
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี) 

 

8 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี   

8.1 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ เพื่อให้
การช่วยเหลือปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี 
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ที ่ หนว่ยงาน ภารกิจ หมายเหตุ 
9 จังหวัดทหารบกราชบุรี 9.1 จัดวงดุริยางค์บรรเลง เพลงชาติ เพลงมหาฤกษ์ 

เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหา
ราชาพร้อมนักร้องนํา 

 

10 ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 10.1 จัดระเบียบการจราจรบริเวณจุดรวมพลของ 
ริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะณ  บริเวณ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี และสนามกีฬากลาง
จังหวัดราชบุรี 

 

  10.2 จัดรถนําขบวนและปิดท้ายขบวนอัญเชิญเครื่อง
ราชสักการะตลอดเส้นทางเดินที่กําหนด 

 

  10.3 จัดรถตํารวจนําประธานไปยังบริเวณพิธี  
  10.4 รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณมณฑลพิธี  
11 11.1 จัดพิธีกรในพิธี  

 
สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี   11.2 บันทึกภาพและเชิญชวนส่ือมวลชน 

ร่วมทําข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

  11.3 ประสานบริษัท เคเบ้ิลทีวี ในจังหวัด 
ร่วมถ่ายทอดสด 

 

12 การ ไฟ ฟ้ า ส่ วน ภู มิ ภาค
จังหวัดราชบุรี 

12.4 จัดไฟฟ้าสํารองพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม  

13 สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย ราชบุรี 

13.1 ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบ 

 

14 สํานักงานจังหวัดราชบุรี    14.1 จัดทําคํากล่าวถวายราชสดุดี  
  14.2 จัดเทียนชัย จํานวน 1 ต้น พร้อมตกแต่งให้ 

สวยงาม 
 

  14.3 
 

14.4 

จัดเตรียมพุ่มเงิน – พุ่มทอง สําหรับประธาน
ถวายสักการะ 
จัดเทียนสําหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้ร่วม
พิธี 

 

  14.5 ประสานการจัดทํากิจกรรมในพิธีทั้งหมด 
ทุกขั้นตอน 

 

  14.6 
 

14.7 

ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการ   
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัด เจ้ าหน้ าที่ ถอนพานพุ่ มจากพระบรม
สาทิสลักษณ์ไปยังที่รองรับซ้าย-ขวา 

 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป และให้หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
ตามคําสั่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนมอบหมายให้ นายณรงค์ศักด์ิ  เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี  เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งน้ี 
 
     สั่ง  ณ  วันที่    20พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
 



 
 

กําหนดการ 
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 
พิธีเจริญจิตตภาวนา  วดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อ.ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี   

วันศุกร์ที2่9  พฤศจิกายน 2556  เวลา  13.30 น. 
--------------------------- 

 
เวลา 13.30 น. - พระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ พ่อค้าประชาชน  

และผู้มีเกียรติพร้อมกัน    
ณ บริเวณพิธี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อ.ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

 - พระสงฆ์สมณศักด์ิ 10 รูป น่ังประจําอาสนะ 
เวลา  14.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
 - เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ถวายดอกไม้สักการะประธานสงฆ์แล้ว

ขึ้นน่ังประจําที่ 
 - ประธานในพิธีถวายดอกไม้สักการะแด่ประธานสงฆ์และเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด

ธรรมกายารามตามลําดับ 
 - ประธาน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับไปน่ังประจําที่ 
 - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล  พระสงฆ์ให้ศีล 
 - ประธานเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 
 - ประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดและเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ 
 - ประธานกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  จบแล้ว  
 - 

- 
ดุริยางคบ์รรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี(พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)  
จบแล้วดุริยางคบ์รรเลงเพลงสดุดีมหาราชา(นักร้อง ร้องนํา) 2 จบ 

 - ประธานและผูเ้ข้าร่วมพิธีร้องเพลงร่วมกัน 
 - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา  

(เจ้าหน้าที่สํานักงานจังหวัด ถือพานเชิญผู้ร่วมพิธีร่วมทําบุญ / รวบรวม / มอบ 
ผวจ.ถวายวัดฯ สมทบสร้างพระมหาเจดีย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 

 - พระเทพญาณมงคล เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 1) 
นําเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล 

 - ประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์  
 - พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา 
 - ประธานกรวดนํ้า 
 - เสร็จพิธี 

 

การแต่งกาย  - สุภาพบุรุษ  ชุดสีขาว / ชุดปฏิบัติธรรม 
- สุภาพสตรี  ชุดสีขาว / ชุดปฏิบัติธรรม  
 
 



 
 

กําหนดการ 
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 
วันพฤหัสบดทีี่5  ธันวาคม 2556 

--------------------------- 
 
วันพฤหัสบดีที่ 5  ธันวาคม  2556 
1.พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ   บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา   ต.หน้าเมือง  อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
 

 เวลา  07.00  น. - ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร   ตํารวจ  พ่อค้า  นักเรียน      
   นักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า  พร้อมกัน  ณ  บริเวณพิธี 
  - นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีและพระสงฆ์  จํานวน  99 รูป   
  พร้อมกัน ณ  บริเวณพิธี 
 เวลา  07.15 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี 
  - ประธานวางพานพุ่มดอกไม้และเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ 
  - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล 
  - พระธรรมปัญญาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีให้ศีลและแสดงสัมโมทนียกถา 
  - ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  
  - พระธรรมปัญญาภรณ์อนุโมทนา 
  - ประธานกรวดนํ้า 
  - พระสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต 
  - เสร็จพิธีทําบุญตักบาตร 
 เวลา  07.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนําคณะข้าราชการ และประชาชนปล่อยพันธ์ุปลา   
   ณ  บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา 
หมายเหตุ 1. การแต่งกายชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ          
  2.  อาหารใส่บาตร  ใช้อาหารแห้ง 

 2 .พธิลีงนามถวายพระพรและสดดุีเฉลิมพระเกียรต ิ
    ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

เวลา 08.00 น. - เจ้าหน้าที่อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิธ จากศาลากลางจังหวัดราชบุรีไปยังอาคาร 
โรงยิมเนเซี่ยม 

เวลา 08.15 น. - ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ พ่อค้า ประชาชนผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
ลงนามถวายพระพร แล้วเข้าน่ังประจําที่ 

เวลา 08.45 น. - พระสงฆ์ 10 รูป ถึงบริเวณพิธีขึ้นนั่งอาสนะ เจ้าหน้าที่ประเคนนํ้าปานะ 
เวลา 09.00 น. -

- 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี 
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ผู้ร่วมพิธียืนตรง) 

 - ประธานในพิธี  ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
 
 

/ประธาน... 



-3- 
 
 

 - ประธานลงนามถวายพระพร  เสร็จแล้ว 
 - ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
 - ประธานเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบที่แท่น แล้วเดินไป

กลางมณฑลพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเข้าน่ังประจําที่ 
 - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานและผู้ร่วมพิธีรับศีล 
 - ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธียืน 
 - ประธานเดินไปยังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ วางพานพุ่มดอกไม้สด  

และเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ   ถวายความเคารพ แล้วเดินลงจากเวที 
 - ประธานเดินไปที่แท่น กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จบแล้ว 

ประธานและผู้ร่วมพิธีทําความเคารพ 
 - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว 

(พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
 - (ทหารกองเกียรติยศยิงสลุต  21  นัด) 
 - ประธานและข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  

เสร็จแล้วกลับเข้าน่ังประจําที่ 
 - พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานกรวดนํ้า 
 - พระสงฆ์ถวายอดิเรกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ผู้ร่วมพิธีไม่ต้องพนมมือ)จบ

แล้ว 
 - ประธานและผู้ร่วมพิธียืนถวายคํานับพระบรมฉายาลักษณ์ 
 - ประธานเดินไปกราบพระพุทธนวราชบพิตรที่โต๊ะหมู่บูชาและกราบลาพระสงฆ์ 
 - เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เดินทางกลับ 
 - ประธานและผู้ร่วมพิธีส่งพระสงฆ์ 
 - เสร็จพิธี 
-พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธีเดินไปยังแท่น 
 - กล่าวนําสัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน(ผู้ร่วมพิธี  

กล่าวตาม) 
 - ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงร่วมกัน(ดุริยางค์บรรเลงเพลง พร้อมนักร้องนํา) 
 - เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน 
 - เพลงสรรเสริญพระบารมี 
 - ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ 
 - เสร็จพิธี 
 
 
 
 

/พิธีมอบ.. 
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- พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดราชบุรี ประจําปี 2556 จํานวน 1 ราย 
 - หัวหน้าสํานักงานจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานและเชิญพ่อตัวอย่างรับมอบใบประกาศ 
  เกียรติคุณ จํานวน 1 ราย 
 - ประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อตัวอย่างจังหวัดราชบุรี 
 - เสร็จพิธี 
การแต่งกาย 1. ข้าราชการพลเรือน  ทหาร  ตํารวจ  แต่งเคร่ืองแบบเต็มยศ(กระบ่ี-ถุงมือ) 
 2. ประชาชนทั่วไป  ชาย – หญิง ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ 

3.  พิธีเดินเทิดพระเกียรติอัญเชิญเครื่องราชสักการะ  และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
    ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี 
 เวลา  16.30 น. - ขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะของส่วนราชการ  / หน่วยงาน 
   รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานภาคเอกชน / กลุ่มพลังมวลชนและ กลุ่มประชาชน   
   พร้อมกัน  ณ บริเวณโรงเรียนดรุณาราชบุรี 
 เวลา  17.00 น. - ขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะเคลื่อนจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี เดินตาม 
   เส้นทางที่กําหนดไปยังสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี 
  - ขบวน ฯ  ถึงบริเวณสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี 
  - ปรับรูปขบวนเข้าประจําที่ตามจุดที่กําหนดภายในบริเวณหน้าสนามกีฬา 
   จังหวัดราชบุรี 
 เวลา  18.00 น. - ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เร่ิมอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ 
 เวลา  19.00 น. - ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ 
 เวลา  19.29 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
  - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์   
  - ประธานเดินขึ้นสู่เวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
  - ประธานถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง – พุ่มเงิน)เปิดกรวยกระทงดอกไม้   
   แล้วถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
  - ประธานจุดเทียนชัยแล้วกลับมายืนประจําที่เดิม 
   แล้วต่อเทียนชัยแก่ผู้ร่วมพิธี 
  - ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  จบแล้ว 
  - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  (ดับไฟฟ้าในบริเวณพิธี) 
  - (ศาสนสถานทุกศาสนาเริ่มสวดถวายพระพรชัยมงคล ณ  ศาสนสถานของตน) 
  - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา  ประธานพร้อมผู้ร่วมพิธีขับร้องเพลง 
   สดุดีมหาราชา (2จบ) 

---------------------------------- 
หมายเหต ุ 1.  การแต่งกาย  
 - สุภาพบุรุษ / สุภาพสตรี     - ชุดผ้าไทย / ชุดสากลนิยม/ ชุดสุภาพ (สีเหลือง) 
 - กลุม่พลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา     - เคร่ืองแบบตามสังกัด 

2.  ลักษณะพานพุ่มเครื่องราชสักการะ  เป็นพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง (ไม่ติดฉัตร)  

รวม 2 พาน 

 
/ริ้วขบวน... 

 



-5- 

 
  3.  ริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะใน  1  หน่วยงาน / กลุ่ม  ประกอบด้วย  ผู้ถือป้าย
ช่ือหน่วยงาน  ผู้ถือพานพุ่มเครื่องราชสักการะ  และให้มีจํานวนผู้เข้าร่วมขบวนตามความเหมาะสมท้ังน้ีต้องให้
สมพระเกียรติ  โดยให้ผู้ถือพานพุ่มเครื่องราชสักการะอยู่หน้าขบวน 
  4.  เส้นทางเดินทางริ้วขบวน  เริ่มจากหน้าโรงเรียนดรุณาราชบุรี  เข้าสู่สนามกีฬาจังหวัด
ราชบุรี 
  5.  การจัดทําป้ายช่ือหน่วยงานฯ จัดทําป้ายขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 1.20 เมตร พ้ืน
ป้ายสีนํ้าเงินตัวหนังสือสีขาว  สูง 15  เซนติเมตร  พร้อมด้ามถือยาว 1.50 เมตร 
  6. ผู้อัญเชิญพานพุ่มฯ  ลงทะเบียนติดหมายเลขพานพุ่ม  ณ เต็นท์ลงทะเบียนด้านข้างเวที         
เพ่ือรอเรียกตามลําดับการถวายพานพุ่ม 
  6. ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่  และผู้มีเกียรติที่ไม่ได้ร่วมเดินในร้ิวขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ
ขอเชิญไปพร้อมกัน  ณ  สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี   เวลา  18.30 น. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 




