กำหนดการ
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
ณ อาคาร 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
และ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
********************
1. พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคาร 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เวลา 06.30 น. - ผู้ร่วมงานเดินทางถึงสถานที่จัดพิธี
- พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป เดินทางถึงสถานที่จัดพิธี
เวลา 07.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางถึงสถานที่จัดพิธีและเข้านั่งประจำที่นั่ง
- พระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดถวายธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้)
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- พระสงฆ์ให้ศีล
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ถวายอดิเรก
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกรวดน้ำ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและคู่สมรส พร้อมผู้ร่วมพิธี ร่วมตักบาตร
- พระสงฆ์และสามเณรเดินรับบิณฑบาต
- เสร็จพิธี
-----------------------------------------

/หมายเหตุ...

-2หมายเหตุ 1. การแต่งกาย :
(1) ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
(2) ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ
(๓) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีฟ้า
(4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
(๕) องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
หรือชุดไทยอัมรินทร์โทนสีฟ้า
(6) ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีฟ้า
2. ประดับ (1) เข็มที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555 และ (2) เข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 (3) เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 หรือเข็มพระราชทานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา 2559
3. ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี
-2-

/2. พิธีทางศาสนา...

-32. พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เวลา 09.00 น. -

ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
ผู้นำศาสนา 5 ศาสนา เดินทางถึงสถานที่จัดพิธี
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี และเข้าประจำที่นั่ง
ผูว้ ่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีถวายธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้)
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เริ่มพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ตามลำดับ
ศาสนาพุทธ : พระสงฆ์ในพิธี จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
ศาสนาอิสลาม : ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร
ศาสนาคริสต์ : ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร
- ผู้ว่าราชการจังหวัดถวายของที่ระลึกแด่ประธานสงฆ์ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้นำทางศาสนา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
- ผู้ว ่าราชการจังหวัด ถวายความเคารพหน้า พระฉายาลักษณ์ ส มเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- เสร็จพิธี
-----------------------------------------

หมายเหตุ 1. การแต่งกาย :
(1) ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
(2) ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ
(๓) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีฟ้า
(4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
(๕) องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
(6) ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีฟ้า
2. ประดับ (1) เข็มที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555 และ (2) เข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 (3) เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 หรือเข็มพระราชทานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา 2559
3. ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี

/3. พิธี...

-43. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖5 ณ มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เวลา 12.30 น. - พระภิกษุ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณมณฑปพระอสีติธาตุ
เวลา 13.00 น. - ประธานพิธีเดินทางมาถึงมณฑลพิธี
- ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์/ผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมพระสงฆ์
- เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนา
- ประธานสงฆ์ เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน
“อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานในพิธีกรวดน้ำ – รับพร
- ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย
- ประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ
- ประธานในพิธีกราบลาประธานสงฆ์
- เสร็จพิธี
หมายเหตุ : ๑. การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว หรือชุดสุภาพสีขาว (สามารถนั่งราบกับพื้นสะดวก)
๒. กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

/4. พิธีถวาย...

-54. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เวลา 17.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
- ลงทะเบียนพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ตามลำดับ
เวลา 18.00 น. - ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ
ถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง ตามลำดับ
เวลา 19.10 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
และเข้าประจำจุดยืน
เวลา 19.19 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ขึ้นบนเวที ไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ถวายความเคารพ
วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วถวายความเคารพ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จุดเทียนมหามงคล แล้วกลับมายืนประจำแท่นพิธี
แขกผู้มีเกียรติและประชาชนจุดเทียนต่อจากประธานในพิธี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล
และกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย”
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง
- เสร็จพิธี
------------------------------------------หมายเหตุ 1. การแต่งกาย :
(1) ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
(2) ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ
(๓) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีฟ้า
(4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
(๕) องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
(6) ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีฟ้า
(ผู้ถือพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน ให้สวมถุงมือผ้าสีขาว )
2. ประดับ (1) เข็มที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555 และ (2) เข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 (3) เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 หรือเข็มพระราชทานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา 2559
3. ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี
--------------------------------กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
9 สิงหาคม ๒๕๖๕

