เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่ ๑๐/๒๕๖๒

หมายกาหนดการ
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
วัน

พฤหัสบดี
ที่ ๒
พฤษภาคม

เวลา

รายการ

ทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก่อนพระราชพิธี
ฤกษ์
เสด็จพระราชดาเนิน
(๑๖.๐๙ - ไปถวายราชสักการะ
๒๐.๓๐ น.) พระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวังดุสติ
และปฐมบรมราชานุสรณ์
สะพานพระพุทธยอดฟ้า
กับศาลหลักเมือง
และเสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงบวงสรวงสิง่ ศักดิ์สิทธิ์

การพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
ศุกร์ ที่ ๓ ๑๐.๐๐ น. เชิญพระสุพรรณบัฏ
พฤษภาคม
ดวงพระบรมราชสมภพ
พระราชลัญจกร

ที่

พระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวัง
ดุสิตปฐมบรม
ราชานุสรณ์
สะพานพระพุทธยอดฟ้า
ศาลหลักเมือง
พระทีน่ ั่งไพศาลทักษิณ
และพระที่นั่ง
จักรพรรดิพิมาน

จากวัดพระศรีรตั น
ศาสดาราม
มายังพระทีน่ ั่ง
ไพศาลทักษิณ

แต่งกาย

ปกติขาว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

วัน
ศุกร์ ที่ ๓
พฤษภาคม
(ต่อ)

เวลา

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ

เริ่มการพระราชพิธี
๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงนมัสการ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ทรงนมัสการพระรัตนตรัย
ถวายบังคมพระบรมอัฐิ
และพระอัฐิทรงนมัสการ
พระรัตนตรัย

จุดเทียนชัย
ฤกษ์
(๑๖.๑๙ ๑๘.๐๐ น.) พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
ประกาศการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
พระสงฆ์ ๔๕ รูป
เจริญพระพุทธมนต์
พระสงฆ์ ๓๐ รูป
เจริญพระพุทธมนต์
พระสงฆ์ ๕ รูป
เจริญพระพุทธมนต์

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่
พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม
พระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัย
หอพระธาตุมณเฑียร
พระที่นงั่ ไพศาลทักษิณ

แต่งกาย

เต็มยศ จักรี

พระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัย
พระที่นงั่ ไพศาลทักษิณ

เต็มยศ จักรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

วัน
เสาร์ ที่ ๔
พฤษภาคม

เวลา

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ

บรมราชาภิเษก
๐๙.๓๐ น. ทรงนมัสการพระรัตนตรัย

ฤกษ์
สรงพระมุรธาภิเษก
(๑๐.๐๙ ๑๒.๐๐ น.) ทรงรับนาอภิเษก

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่

แต่งกาย

พระทีน่ ั่งอมรินทร
เต็มยศ
วินิจฉัย
นพรัตน์
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
ชาลาพระทีน่ ั่ง
จักรพรรดิพิมาน
พระที่นั่งอัฐทิศ
อุทุมพรราชอาสน์

ทรงรับเครือ่ งราชกกุธภัณฑ์
เครื่องขัตติยราชวราภรณ์
และพระแสง ทรงสถาปนา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี
เลียงพระ
พระสงฆ์ดับเทียนชัย

พระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัย

๑๔.๐๐ น. เสด็จออกมหาสมาคม
รับการถวายพระพรชัยมงคล

พระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัย

พระทีน่ ั่งภัทรบิฐ

ทรงเศวตพัสตร์
ขลิบทอง

ทรงเครื่อง
บรมขัตติย
ราชภูษิตาภรณ์
ฉลองพระองค์
ครุย เต็มยศ
นพรัตน์
สายสร้อย
จุลจอมเกล้า

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

วัน
เสาร์ ที่ ๔
พฤษภาคม
(ต่อ)

เวลา

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่

แต่งกาย

๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ขบวนพระบรมราช พระอุโบสถ
อิสริยยศไปทรงนมัสการ
วัดพระศรีรัตน
พระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร ศาสดาราม
ประกาศพระองค์
เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
พระสงฆ์ ๘๐ รูป
เปล่งสังฆวาจา “สาธุ” ๓ ครัง
ถวายบังคมพระบรมรูป
สมเด็จพระบูรพ
มหากษัตริยาธิราช

ทรงเครื่อง
บรมขัตติย
ราชภูษิตาภรณ์
ฉลองพระองค์
ครุย เต็มยศ
ปราสาทพระเทพบิดร นพรัตน์
สายสร้อย
จุลจอมเกล้า

ถวายบังคมพระบรมอัฐิ
และพระอัฐิ สดับปกรณ์

พระที่นั่งดุสติ
มหาปราสาท

๑๘.๐๐ น. ข้าราชบริพารในพระองค์
เวียนเทียนสมโภช
หมู่พระมหามณเฑียร

ฤกษ์
(๑๓.๑๙ ๒๐.๓๐ น.)

หมู่พระมหามณเฑียร ปกติขาว

เฉลิมพระราชมณเฑียร
เถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ พระที่นั่ง
จักรพรรดิพิมาน

ทรงฉลอง
พระองค์
เฉลิมพระราช
มณเฑียร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

วัน

เวลา

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ

อาทิตย์ ที่ ๕ ๐๙.๐๐ น. พระราชพิธี
พฤษภาคม
เฉลิมพระปรมาภิไธย
พระนามาภิไธย และสถาปนา
พระฐานันดรศักดิ์
พระบรมวงศ์
เลียงพระ เทศน์
๑๖.๓๐ น. เสด็จพระราชดาเนิน
เลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค

เสด็จออกสีหบัญชร
พระทีน่ ั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
จันทร์ ที่ ๖ ๑๖.๓๐ น. เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าฯ
พฤษภาคม
ถวายพระพรชัยมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่

แต่งกาย

พระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัย

เต็มยศ
นพรัตน์

วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม
วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม

ทรงเครื่อง
บรมขัตติย
ราชภูษิตาภรณ์
ฉลองพระองค์
ครุย เต็มยศ
จักรี
สายสร้อย
จุลจอมเกล้า

สีหบัญชร
เต็มยศ จักรี
พระที่นั่ง
สุทไธสวรรย์ปราสาท

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

วัน
จันทร์ ที่ ๖
พฤษภาคม
(ต่อ)

เวลา

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ

คณะทูตานุทตู
และกงสุลต่างประเทศ
ประจาประเทศไทย
และผูแ้ ทนองค์การ
ระหว่างประเทศในประเทศไทย
เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
๑๗.๓๐ น. เสด็จออกให้คณะทูตานุทตู
และกงสุลต่างประเทศเฝ้า ฯ
ถวายพระพรชัยมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่

แต่งกาย

เต็มยศ จักรี
พระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ
ให้ ก าหนดมหาศุ ภ มงคลการพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก และพระราชพิ ธี เฉลิ ม พระราชมณเฑี ย ร
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังรายการต่อไปนี
เสด็จพระราชดาเนินไปถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสติ
และปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า
กับศาลหลักเมือง และเสด็จพระราชดาเนินไปทรงบวงสรวงสิง่ ศักดิ์สิทธิ์
ณ พระทีน่ ั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นงั่ จักรพรรดิพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่ นั่ งอั ม พรสถาน พระราชวั งดุ สิ ต ไปยั งพระบรมราชานุ ส รณ์ พระลานพระราชวั งดุ สิ ต
ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนันประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ทรงวางพุ่มดอกไม้
และทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
จากนันเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศาลหลักเมือง ทรงสักการะศาลหลักเมือง และศาลเทพารักษ์
จากนันเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ประตูราชสาราญ
เที ยบรถยนต์ พ ระที่ นั่ งที่ ป ระตูก าแพงแก้วพระที่ นั่ งจั กรพรรดิ พิ ม าน เสด็จ ขึนหอพระสุราลัย พิ ม าน
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๑ แล้วเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
ทรงจุดธูปเทียนสักการะเทวดารักษาพระบวรเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงจุดธูปเทียน
บูชาพระสยามเทวาธิราช ทรงจุดธูปเทียนสักการะเทวดารักษา พระมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ
จากนันเสด็จฯ ไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิ
สมเด็จพระบรมราชบุพการี แล้วเสด็จขึนพระที่นั่งพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดธูปเทียนสักการะ
เทวดารักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ พระมหาเศวตฉัตร พระแท่นราชบรรจถรณ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลาพระฤกษ์ ๑๖.๐๙ - ๒๐.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงินและธูปหางปัก
ที่เครื่องสังเวย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์
อ่านประกาศบวงสรวงแล้ว เสด็จพระราชดาเนินกลับ
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันศุกร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เจ้าพนักงานเตรียมการตังแต่งที่หมู่พระมหามณเฑียร มีพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่ง
ไพศาลทั ก ษิ ณ พระที่ นั่ งอมริน ทรวินิ จ ฉั ย กั บ ตั งแต่ งสถานที่ พ ระอุ โบสถวั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม
และที่โรงพิธีพราหมณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ไว้พร้อม
เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง จะได้เชิญพระสุพรรณบัฏ
ดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจารัชกาล ออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
มาขึนพระราชยานกง ที่หน้าประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีขบวนเครื่องสูง กลองชนะและคู่แห่
แห่ไปยังหน้าพระทวารเทเวศรรักษา แล้วเชิญเข้าทางพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพื่อไปประดิษฐาน
ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่ นั่ งอั ม พรสถาน พระราชวั งดุ สิต ไปยั งพระบรมมหาราชวั ง เข้าทางประตู วิเศษไชยศรี
เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่หน้าประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียน
พระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดเทียนพระมหามงคล
เทียนเท่าพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จขึนพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์ เสด็จฯ ไปยังหอพระธาตุมณเฑียร
ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี เสด็จเข้าพระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แด่พระสงฆ์ ๙๕ รูป แล้ว
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๓๐ รูป ที่จะเจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นั่งในพระที่นั่ง
ไพศาลทั ก ษิ ณ เสด็ จ ฯ ไปทรงจุ ด เที ย นพระมหามงคล เที ย นเท่ า พระองค์ และทรงจุ ด ธู ป เที ย น
เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยที่พระแท่นมณฑลแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้ว
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณพร้อมด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ไปที่ตู้เทียนชัยในพระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย
เวลาพระฤกษ์ ๑๖.๑๙ - ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมเทียนชัย ทรงจุดเทียน
ชนวนจากโคมไฟฟ้า ทรงตังพระราชสัตยาธิษฐาน แล้วทรงถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับเทียนชนวนแล้วทรงจุดเทียนชัยในตู้เทียนชัย พระสงฆ์ทังนันเจริญชัยมงคลคาถา
จุดเทียนชัย ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์ เสร็จแล้ว
สมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว เสด็ จ ขึ นพระที่ นั่ ง ไพศาลทั ก ษิ ณ พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทางพระทวารเทวราชมเหศวร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก เสด็ จ ไปประทั บ อาสนะในพระที่ นั่ ง ไพศาลทั ก ษิ ณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ทรงจุดเทียนชนวนพระราชทานเจ้าพนักงานเชิญไปบูชา
พระมหาเศวตฉัตร ๑๐ แห่ง และปูชนียสถานสาคัญ ๙ แห่ง พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
อ่านประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จบแล้ว พระสงฆ์ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ๓๐ รูป
และในพระที่ นั่ งอมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย อี ก ๔๕ รู ป เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ พ ระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก
และเสกน าพระพุ ท ธมนต์ จบแล้ ว พระมหาราชครู พิ ธี ศ รี วิ สุ ท ธิ คุ ณ ประธานพระครู พ ราหมณ์
ทูลเกล้าฯ ถวายน าพระมหาสังข์ ถวายใบสมิต ทรงรับแล้วทรงปัดพระองค์ แล้วพระราชทานคืน
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ รับไปทาพิธีต่อไป สมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว
เสด็ จ ฯ ไปทรงประเคนผ้ า ไตร ย่ า มที่ ร ะลึ ก และเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก การพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก
แด่พระสงฆ์ ๙๕ รูป พระสงฆ์ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช สักการะเทวดารักษาพระบวรเศวตฉัตรพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
และเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตรพระที่นั่งภัทรบิฐ (ผู้ที่จะถวายนาอภิเษกไปนั่งบูชาเทวดาประจาทิศ
ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี
เสด็จขึนพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงสวมพระมหามงคล
พระสงฆ์ ๕ รูป ซึ่งนั่งบนพระแท่นราชบรรจถรณ์ เจริญพระพุทธมนต์ พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
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จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จลงจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ไปยังพระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณ เพื่อเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวรเพื่อทรงจุดเทียนเงิน
เทียนทอง และเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นสวดภาณวาร แล้วเสด็จฯ กลับ
การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายจักรี
อนึ่ง ณ โรงพิธีพราหมณ์ ศาลาสหทัยสมาคม พราหมณ์พิธีจะได้เริ่มทาพิธีเตรียมนาเทพมนตร์
และพระสังวาลพราหมณ์ธุรา สาหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันเสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ ง
จากพระที่ นั่ งอั ม พรสถาน พระราชวั งดุ สิต ไปยั งพระบรมมหาราชวั ง เข้าทางประตู วิเศษไชยศรี
เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จขึนพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร
และดุริยางค์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวม ๕ รูป ขึนนั่งบนอาสนะในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ถวายศีล จบแล้ว เสด็จเข้าในหอพระสุราลัยพิมาน
ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคณ
ุ ประธานพระครูพราหมณ์ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปสู่มณฑป
พระกระยาสนาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้ายังพระที่นั่ งไพศาลทักษิณ มีริวขบวนนา
และตามเสด็จ จากพระที่นั่งไพศาลทักษิณไปยังชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดธูปเงินเทียนทอง
สั ง เวยเทวดากลางหาว แล้ ว เสด็ จ ขึ นมณฑปพระกระยาสนานประทั บ เหนื อ ตั่ งอุ ทุ ม พรราชอาสน์
แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพาเพื่อสรงพระมุรธาภิเษก โหรหลวงลั่นฆ้องชัย
เวลาพระฤกษ์ ๑๐.๐๙ - ๑๒.๐๐ น. พลอากาศเอก สถิ ตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง
เปิ ด พระครอบพระมุ รธาภิ เษก รัชกาลที่ ๑ ถวายแล้ว ทรงวัก น าจากพระครอบพระมุ รธาภิ เษก
รัชกาลที่ ๑ สรงพระนลาฏ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ไขสหัสธารา
อัน เจือด้ว ยน าเบญจสุทธคงคาในแม่น าสาคัญ ทัง ๕ ของราชอาณาจักรไทย ได้แก่ แม่นาเพชรบุรี
ตั ก บริ เวณท่ า น าวั ด ท่ า ไชยศิ ริ ต าบลสมอพลื อ อ าเภอบ้ า นลาด จั งหวั ด เพชรบุ รี แม่ น าราชบุ รี
ตัก ที่ บ ริเวณสามแยกคลองหน้ าวัด ดาวดึงษ์ ต าบลบางช้ าง อ าเภออั มพวา จังหวัด สมุ ท รสงคราม
แม่นาเจ้าพระยา ตักที่ตาบลบางแก้ว บริเวณปากคลองบางแก้ว ตาบลบางแก้ว อาเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง แม่นาป่าสัก ตักที่บริเวณบ้านท่าราบ ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
แม่นาบางปะกง ตักที่บึงพระอาจารย์ ตาบลพระอาจารย์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รวมทังนา ๔ สระ
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คือ สระเกษ สระแก้ว สระคงคา และสระยมนา ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเคยเป็ น น าสรงพระมุ รธาภิเษกสมเด็จพระมหากษั ต ริยาธิราชตามราชประเพณี ม าแต่ โบราณกาล
ขณะนัน โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระมหามณเฑียรสถาน เจริญชัยมงคลคาถา
พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บ รรเลงเพลงสรรเสริญ พระบารมี ทหารปื นใหญ่
ยิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค กระบอกละ ๑๐ นัด (ตามกาลังวันเสาร์) ทหารบก
ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๑๐๑ นัด
เมื่อสรงสหัสธาราแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ ถวายนาพระพุทธมนต์ และนาเทพมนตร์ ตามลาดับ
(ก) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายนาพระพุทธมนต์
ด้วยพระครอบพระกริ่ง รัชกาลที่ ๔ ที่พระปฏษฎางค์
(ข) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายนาพระพุทธมนต์
ด้วยพระครอบยันต์เดิม รัชกาลที่ ๔ ที่พระหัตถ์
(ค) พลเรื อ เอก หม่ อ มเจ้ า ปุ ส าณ สวั ส ดิ วั ต น์ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายน าอภิ เษกที่ พ ระหั ต ถ์
ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๕
(ง) พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทูลเกล้าฯ ถวายนาเทพมนตร์ด้วยพระเต้านวเคราะห์
รัชกาลที่ ๔ ทรงวักนาและทรงแตะที่พระนลาฏ
(จ) พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายนาเทพมนตร์
ที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๑
(ฉ) พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรใหญ่
ทรงรับและทรงสรงนาเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า
(ช) พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรน้อย
ทรงรับและทรงสรงนาเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า
(ซ) พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายนาเทพมนตร์
ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ที่พระหัตถ์ ทรงรับใบมะตูมทรงทัด แล้วทูลเกล้าฯ ถวายนาเทพมนตร์
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ด้วยพระมหาสังข์ทอง พระมหาสังข์น าก พระมหาสังข์เงิน พระมหาสังข์งา พระมหาสังข์สัมฤทธิ์
พระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) แล้วทูลเกล้าฯ ถวายแหวนใบกระถินทรงสวม ที่พระอนามิกาขวา (นิวนาง)
(ฌ) หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้านาอภิเษกต่าง ๆ ทรงรับพระเต้ารดพระองค์
ที่พระอังสา ซ้าย - ขวา เว้นแต่พระเต้าเทวบิฐ รัชกาลที่ ๔ จะทรงรดที่พระชงฆ์และพระบาท
(ญ) พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ
ทรงรับและทรงสรงนาเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า
เสร็จสรงพระมุรธาภิเษกแล้ว มหาดเล็กสอดฉลองพระบาทถวาย และถวายฉลองพระองค์คลุม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึนหอพระสุราลัยพิมาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพาย
นพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่บูรพาทิศเป็นปฐม
พั น โท สมชาย กาญจนมณี ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ส มุ ห พระราชพิ ธี ทู ล เกล้ าฯ ถวายพระเต้ าเบญจคั พ ย์
รัชกาลที่ ๑ สาหรับทรงรับนาอภิเษกประจาทิศโดยทักษิณาวรรต ดังนี
- ทิศบูรพา (ตะวันออก) พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัต น์ กราบบังคมทูลถวาย
พระพรชั ย มงคล และทู ล เกล้ า ฯ ถวายน าอภิ เษกด้ ว ยถ้ ว ยศิ ล าจารึ ก พุ ท ธคาถาเป็ น ทิ ศ แรกแล้ ว
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายนาเทพมนตร์ด้วยพระครอบเฟือง
(สั มฤทธิ์ ) เสร็จแล้ว ทู ล เกล้ าฯ ถวายน าเทพมนตร์ด้ วยพระมหาสังข์ ป ระจ าทิ ศ ที่ พ ระหั ต ถ์ ทุ ก ทิ ศ
ตามลาดับ หลังผู้ถวายนาอภิเษก
- ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
- ทิศทักษิณ (ใต้) พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
- ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
- ทิศประจิม (ตะวันตก) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
- ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ทิศอุดร (เหนือ) นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา
- ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) นายจรัส สุวรรณเวลา ราชบัณฑิต
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น าอภิ เษกนี คื อ น าจากแหล่ ง น าศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในกรุ ง เทพมหานคร และ ๗๖ จั ง หวั ด ซึ่ ง ได้ พ ลี ก รรม
ตักไปประกอบการพระราชพิธีแล้วมาทูลเกล้าฯ ให้ทรงแผ่พระราชอาณาปกครองประชาชนในทิศทัง ๘
ตามลาดับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จแปรที่ประทับทรงรับนาอภิเษกนันไปตามทิศ แล้วประทับทิศบูรพา
(แทนทิศกลาง) พลเอก อนุพงษ์ เผ่า จินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลถวาย
พระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายน าอภิเษกสาหรับทิศกลาง แล้วเจ้าพนักงานจะได้เชิญพระนพปฎล
มหาเศวตฉัตรมามอบให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ น้อมเกล้าฯ ถวาย
ทรงรั บ และพระราชทานผู้ เชิ ญ รั บ เชิ ญ ไว้ ขณะนั นพราหมณ์ เป่ า สั ง ข์ ภู ษ ามาลาแกว่ ง บั ณ เฑาะว์
ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยริวขบวน
ไปประทั บ เหนื อ พระที่ นั่ ง ภั ท รบิ ฐ ภายใต้ พ ระนพปฎลมหาเศวตฉั ต ร แปรพระพั ก ตร์ สู่ ทิ ศ บู ร พา
พระมหาราชครูพิ ธีศรีวิสุท ธิคุณ ประธานพระครูพ ราหมณ์ กล่าวเวทสรรเสริญ เปิด ศิวาลัยไกรลาส
จบแล้ว เจ้าพนั กงาน เชิญ เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศจากพระแท่ นมณฑลมีพ ระสุพ รรณบั ฏ
พระปรมาภิ ไธย เบญจราชกกุ ธ ภั ณ ฑ์ ขั ต ติ ยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศั ต ราวุธ มามอบให้
พระมหาราชครูพิ ธีศรีวิ สุทธิคุณ ประธานพระครูพ ราหมณ์ ทู ลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
ทรงรับแล้วทรงสวมและทรงวางบางองค์ไว้บนโต๊ะ ๒ ข้างพระที่นั่งภัทรบิฐ เมื่อถวายพระธามรงค์วิเชียรจินดาแล้ว
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ สอดฉลองพระบาทเชิงงอนถวาย เจ้ าพนักงาน
เชิญเครื่องขัตติยราชูปโภค มาทอดถวาย ขณะทรงรับพระสุพรรณบัฏพระสงฆ์เจริญ ชัยมงคลคาถา
พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย แตร มโหระทึก และดุริยางค์
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บ รรเลงเพลงสรรเสริญ พระบารมี ทหารปืน ใหญ่
ยิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค กระบอกละ ๑๐ นัด (ตามกาลังวันเสาร์) ทหารบก
ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปื น ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๑๐๑ นั ด พระสงฆ์ ในพระอาราม
ทั่วราชอาณาจักรย่าระฆังถวายชัยมงคล พระอารามละ ๗ ลา
เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายอนุษฏุภ
ศิว มนตร์ จบแล้ ว พราหมณ์ เป่ าสั งข์ พระมหาราชครูพิ ธีศ รีวิสุท ธิคุ ณ ประธานพระครูพ ราหมณ์
ถวายอนุษฏุภวิษณุมนตร์ จบแล้ว พราหมณ์เป่าสังข์ และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขา
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แก่ประชาชนชาวไทย และทรงหลั่งทักษิโณทกตังพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยา
จากนัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ
พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ให้ทรงดารงราชฐานันดรศักดิ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จสู่หน้าพระที่นั่งภัทรบิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงหลั่งนาพระมหาสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม และพระราชทานพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เสร็จแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปประทับ พระราชอาสน์เบืองซ้าย
พระที่ นั่ งภั ท รบิ ฐ พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั วทรงเปลืองพระมหาพิ ชัย มงกุ ฎ และพระธามรงค์
พระราชทานผู้ เชิ ญ รั บ เชิ ญ ไว้ ทรงโปรยดอกพิ กุ ล ทอง พิ กุ ล เงิน พระราชทานแก่ พ ราหมณ์ แ ล้ ว
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ถอดฉลองพระบาทเชิ งงอน เสด็จพระราชดาเนิน
ออกจากพระที่ นั่ งจัก รพรรดิพิ ม าน เสด็ จขึนพระที่ นั่งไพศาลทั กษิ ณ ไปยังพระที่ นั่งอมริน ทรวินิ จฉั ย
ทางพระทวารเทวราชมเหศวร สมเด็จพระวันรัต วัด บวรนิเวศวิหาร ดับเทียนชัย พระสงฆ์ทั งนั น
เจริญ คาถาดับเทียนชัย ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๘๐ รูป ในการพระราชพิธีนี
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่งแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ
ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายนพรัตน์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า
เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั ว ทรงเครื่ อ งบรมขั ต ติ ย ราชภู ษิ ต าภรณ์
ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกพระทวารเทวราชมเหศวร
มายังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์ภายใต้
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ มีมหาดเล็กเชิญราชกกุธภัณฑ์ พระแสงรายตีนตอง
พระแสงอัษฎาวุธ และถวายอยู่งานพัดโบก เจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร เจ้าพนักงาน ชูพุ่มดอกไม้ทอง
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ให้ สัญ ญาณ ชาวพนั กงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะนัน ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่
เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๒๑ นัด โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
คณะองคมนตรี คณบดีทูตและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ประธานศาลฎีกาและคณะ ประธานองค์กรอิสระและคณะ
ข้ า ราชการทหาร ต ารวจ พลเรื อ น และสมาชิ ก จุ ล จอมเกล้ า เฝ้ า ฯ เมื่ อ สุ ด เสี ย งประโคมแล้ ว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
ในนาม พระบรมวงศานุวงศ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณา
ถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ตารวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
ในนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณา
ถวายพระพรชัยมงคลในนามของข้าราชการตุลาการ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดารัสตอบแล้ว
เจ้าพนักงานรัวกรับและปิดพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร
มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ในการเสด็จออกมหาสมาคมวันนี เจ้าหน้าที่จะได้เทียบพระที่นั่งราเชนทรยาน ที่เกยพระที่นั่ง
ดุ สิ ด าภิ ร มย์ รถยนต์ พ ระที่ นั่ ง เที ย บที่ ห น้ า พระที่ นั่ ง จั ก รี ม หาปราสาท ในพระบรมมหาราชวั ง
และเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ท่าราชวรดิฐ
การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายนพรัตน์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า
เสด็จพระราชดาเนินขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
อนึ่ ง ในวัน นี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ เสด็จฯ โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณี รัต นปฏิมากรที่วัด พระศรีรัต นศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมรูป
สมเด็จพระบูรพมหากษัต ริย าธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดร แล้วเสด็จฯ ไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
ถวายสมเด็จพระบรมราชบุพการี ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
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เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั ว ทรงเครื่ อ งบรมขั ต ติ ย ราชภู ษิ ต าภรณ์
ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุล จอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง
เสด็จออกเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จฯ โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ไปเทียบเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว เสด็จฯ ขึนชานพระอุโบสถ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศ
พระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสาคัญตามต่างจังหวัด
ทั่วประเทศ ๑๐ แห่ง ดังนี
๑. พระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
๒. พระพุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จังหวัดพิษณุโลก
๓. พระมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
จังหวัดสุโขทัย
๔. พระธาตุหริภุญชัย
วัดพระธาตุหริภุญชัย
จังหวัดลาพูน
๕. พระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์
จังหวัดนครปฐม
๖. พระบรมธาตุ
วัดพระบรมธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. พระธาตุพนม
วัดพระธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
๘. พระธาตุ
วัดพระสิงห์
จังหวัดเชียงใหม่
๙. พระธาตุเชิงชุม
วัดพระธาตุเชิงชุม
จังหวัดสกลนคร
๑๐. พระบรมธาตุ
วัดพระบรมธาตุไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุด ธูป เทียนเครื่องราชสักการะและถวายต้น ไม้ท อง ต้นไม้เงิน บู ชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศีลแล้วมีพระราชดารัสประกาศพระองค์
เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ในที่ชุมนุมสงฆ์และพระบรมวงศานุวงศ์กับข้าราชการ ขณะนันพระสงฆ์ ๘๐ รูป
มี ส มเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั งฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก ทรงเป็ น ประธาน
พร้อมกัน เปล่งสังฆวาจา “สาธุ” ๓ ครัง แล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก ถวายอดิ เรก พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ ลงจากพระอุ โ บสถ
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ไปยังปราสาทพระเทพบิ ดร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะแล้วทรงจุด ธูปเทียนเครื่องทองน้อย
ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแล้ว เสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิด ร
เสด็จฯ ไปยังเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จฯ โดยขบวน
พระบรมราชอิสริยยศไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธรูปประจาพระชนมวาร พระบรมอัฐิ พระอัฐิ และเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิ
พระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุ พการีแล้ว พระสงฆ์สวดมาติกา จบ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๒๒ รูป
สดั บ ปกรณ์ ถวายอนุ โมทนา ถวายอดิ เรก และถวายพระพรลา พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดาเนินไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ พระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท
การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายนพรัตน์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจ้าพนั กงานตังบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์ เบิ กแว่นเวียนเที ย น
ข้าราชบริพาร ในพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชหมู่พระมหามณเฑียร
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
เฉลิมพระราชมณเฑียร
เวลาพระฤกษ์ ๑๓.๑๙ - ๒๐.๓๐ น.
เจ้าพนั กงานเตรียมการพระราชพิ ธีเฉลิม พระราชมณเฑี ยรในพระบรมมหาราชวังไว้พ ร้อ ม
เวลาค่า พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หั วและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าริวขบวน
เชิ ญ เครื่ อ งพระราชพิ ธีเฉลิ ม พระราชมณเฑี ย ร ซึ่ ง ตั งในพระที่ นั่ งไพศาลทั ก ษิ ณ เวี ย นประทั ก ษิ ณ
โดยรอบพระราชมณเฑียร
เวลา ๒๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องฉลองพระองค์เฉลิมราชมณเฑียร
ทรงพระสังวาลนพรัตน์ ราชวราภรณ์ พระสังวาลพระนพ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็ จออกจากพระที่ นั่ งจัก รพรรดิพิ ม าน ไปยังพระที่ นั่ งไพศาลทั กษิ ณ เข้ าริวขบวนตามผู้ นาเที ย น
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พันโท สมชาย กาญจนมณี ทูลเกล้าฯ ถวายขันทองคาพร้อมพานรองสาหรับ ทรงโปรยเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน รัชกาลที่ ๑๐ ชนิ ดราคา ๒ บาท พระราชทานตลอดเส้นทางขบวนเสด็จ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณไปยังชาลา
พระที่นั่ งจักรพรรดิพิมาน เลียวซ้ายออกทางพระทวารพระมหามณเฑียรกาแพงแก้วด้า นตะวันออก
เลียวขวาไปตามถนนทรงบาตร เลียวขวาผ่านถนนหลังพระมหามณเฑียร เลียวขวาผ่านพระมหามณเฑียรหมู่กลาง
เข้าทางพระทวารพระมหามณเฑียรด้านตะวันตก เสด็จฯ ไปตามถนนระหว่างพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
และกาแพงแก้วพระมหามณเฑียรด้านใน เลียวขวาผ่านเก๋งนารายณ์ เ ข้าพระทวารท้องพระโรงหน้ า
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสด็จเข้าท้องพระโรงหน้า พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสด็จขึนพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
ทางอัฒ จัน ทร์ต ะวัน ตก ข้าราชบริพ ารฝ่ายหน้าเชิญ เครื่องเฉลิมพระราชมณเฑี ยร เครื่องราชูปโภค
และพระแสงดาบ คาบค่าย ตามเสด็จ
ข้ าราชบริพ ารฝ่ ายหน้ า เชิ ญ เครื่อ งราชู ป โภค และเครื่ อ งเฉลิ ม พระราชมณเฑี ย รบางส่ ว น
ทอดบนโต๊ะข้างที่ประทับ ที่เหลือเชิญไปมอบให้ พันโท สมชาย กาญจนมณี ไปทอดที่โต๊ะบนพระแท่นลด
ทอดถวายขัน ทองคาพร้อมพานรองทรงโปรยดอกพิ กุ ลทอง พิ กุล เงิน บนพระแท่ น ลด มหาดเล็ ก
ห้องพระบรรทมลาดพระที่ ณ พระแท่นราชบรรจถรณ์เสร็จแล้ว พันโท สมชาย กาญจนมณี เข้าเฝ้าฯ
กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ประทับบนพระแท่นลด พันโท สมชาย กาญจนมณี ทูลเกล้าฯ ถวายพระแส้
ขนหางช้างเผือก นายเจริญศักดิ์ คารีขันธ์ ทูลเกล้าฯ ถวายจั่นหมากทองคา นายมนัส เสือเปลี่ยว
ทูลเกล้าฯ ถวายกุญแจทอง ทรงรับและทรงวางไว้ปลายพระที่แล้ว ทรงเอนพระองค์บรรทม ชาวพนักงาน
ประโคมฆ้ อ งชัย สั งข์ แตร และดุ ริ ยางค์ ครันสุ ด เสี ย งประโคมแล้ วเสด็ จ ลงประทั บ พระแท่ น ลด
เสร็จการพระราชพิธี
ในคืนวันนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับแรม
ในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ
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พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เจ้ าพนั ก งานได้ เตรีย มการตั งแต่ งในพระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ เตรี ย มการพระราชพิ ธี
เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ไว้พร้อม
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จฯ จากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานไปยัง พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ทางพระทวารเทวราชมเหศวร เสด็จ ฯ ไปทรงจุด ธูป เที ยนเครื่องนมั สการบู ชาพระพุ ท ธรูป ประจ า
พระชนมวาร รัชกาลที่ ๑ - ๙ และพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร ประทับพระราชอาสน์ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ นายภู มิ น ทร ปลั่ งสมบั ติ อาลั ก ษณ์ กองอาลั ก ษณ์ แ ละเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ์
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
และสถาปนาพระฐานั นดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ขณะนัน พระสงฆ์เจริญ ชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน
ประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ พระบรมวงศ์ที่ได้รับสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ เข้าไปเฝ้าฯ
หน้าพระราชอาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาพระมหาสังข์ ใบมะตูมและทรงเจิม
แล้วพระราชทานพระสุพรรณบัฏพระนามาภิไธยและพระนามที่ได้รับสถาปนา ขณะพระราชทานนาพระมหาสังข์
ใบมะตูม และทรงเจิม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์
จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับดอกไม้ธูปเทียนแพจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา
และพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานข้าราชบริพารในพระองค์ พระสงฆ์ ๒๐ รูป ถวายพรพระ
จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงประเคนสารับภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระราชวงศ์ องคมนตรี
ประเคนสารับภัตตาหารแด่พระสงฆ์รูปต่อไปตามลาดับ เมื่อพระสงฆ์ฉันเรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์และเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
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สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
บู ช ากั ณ ฑ์ เทศน์ แล้ ว ทรงประเคนจตุ ปั จจั ย ไทยธรรมแด่ ส มเด็ จพระราชาคณะและพระราชาคณะ
ทรงหลั่ งทั ก ษิ โณทก พระสงฆ์ ถ วายอนุ โมทนา ถวายอดิ เรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่ นั่ ง
เสด็จฯ ไปทรงกราบที่ห น้า เครื่องนมัสการ เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ พระที่นั่ ง
จักรพรรดิพิมาน
การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายนพรัตน์
เสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
เวลา ๑๖.๒๕ น. พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั ว ทรงเครื่ อ งบรมขั ต ติ ย ราชภู ษิ ต าภรณ์
ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง และทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี
เสด็จพระราชดาเนินจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่ นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งทางพระทวารเทเวศรรักษา
ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เวลา ๑๖.๓๐ น. รถยนต์ พ ระที่ นั่ งเที ย บที่ ป ระตู ก าแพงแก้ ว พระที่ นั่ งดุ สิต มหาปราสาท
ประทับพระราชยานพุด ตานทอง เสด็จออกจากเกยพระที่นั่งอาภรณ์ พิโมกข์ปราสาท ชาวพนักงาน
ประโคมมโหระทึก แตร ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคตามโบราณราชประเพณี
มี ก องทหารแห่ น าริ วขบวนพระราชอิ ส ริ ย ยศออกจากพระบรมมหาราชวั ง ทางประตู วิ เศษไชยศรี
เลียวขวาถนนหน้าพระลาน เลียวซ้ายไปตามถนนราชดาเนินใน ถนนราชดาเนินกลาง เลียวซ้ายถนนตะนาว
เลียวขวาถนนบวรนิเวศ เลียวขวาถนนพระสุเมรุ เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระราชาคณะและพระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา เสด็จฯ ไปถวายต้นไม้ทอง
ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
ท้ายที่นั่งถวายสักการะ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
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กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชกรรมวาจาจารย์ ทรงจุดธู ปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หั ว และพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ร
พระสงฆ์ถวายอดิเรก เสด็จออกจากพระอุโบสถประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริวขบวนไปตามถนนพระสุเมรุ
เลียวขวาถนนราชดาเนินกลาง เลียวซ้ายถนนอัษฎางค์ เลียวซ้ายถนนบารุงเมือง เลียวขวาถนนเฟื่องนคร
เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เสด็จฯ ไปทรงถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึนชานพระอุโบสถ บรรพชิตจีนและญวน
ถวายพระพร เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระราชาคณะและพระสงฆ์ เจริญ ชั ย มงคลคาถา พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ทรงพระสุ ห ร่า ย
ทรงเจิมพระรัศมีทองคาลงยาราชาวดี (ฉัพพรรณรังสี) จากนัน ทรงอัญเชิญพระรัศมีทองคาลงยาราชาวดี
(ฉั พ พรรณรั ง สี ) สวมที่ พ ระเศี ย รพระพุ ท ธอั งคี ร ส ถวายต้ น ไม้ ท อง ต้ น ไม้ เงิน ธู ป เที ย นแพบู ช า
พระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วทรงจุดธูปเทียน
เครื่ อ งทองน้ อ ยถวายราชสั ก การะพระบรมราชสรี ร างคารพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ พระบรมราชสรีรางคาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
ถวายสักการะพระอัฐสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระราชอุปัธยาจารย์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก เสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปยังเกยข้างวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม ประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริวขบวน
ไปตามถนนเฟื่องนคร เลียวขวาไปตามถนนเจริญกรุง เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระราชาคณะและพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ หั ว ถวายต้ น ไม้ ท อง ต้ น ไม้ เงิน ธูป เที ยนแพบู ช าพระพุ ท ธเทวปฏิ ม ากร พระประธาน
ในพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
พระบรมราชสรีร างคารพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราช พระสงฆ์ ถ วายอดิ เรก
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เสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปยังเกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประทับพระราชยานพุดตานทอง
ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ย าตราริ วขบวนไปตามถนนท้ า ยวั ง เลี ยวขวาไปตามถนนมหาราช
เลียวขวาไปตามถนนหน้าพระลาน เลียวขวาเข้าพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี
เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เสด็จขึน
การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
วันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่ นั่ งอั ม พรสถาน พระราชวั งดุ สิต ไปยั งพระบรมมหาราชวั ง เข้าทางประตู วิเศษไชยศรี
ประตูพิมานไชยศรี ประตูเหล็กกล้า ประตูเหล็กเพชร รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หลังพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จขึนท้ องพระโรงพระที่นั่ งสุทไธสวรรย์ ปราสาท พลเอก อนุพ งษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลเบิก นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลาม
และผู้แทนคณะพาณิชย์ ๔ คณะ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะบุคคลทางศาสนา ๔ คณะ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
แล้ ว เสด็ จ ออกสี ห บั ญ ชร พระที่ นั่ ง สุ ท ไธสวรรย์ ป ราสาท ชาวพนั ก งานประโคมมโหระทึ ก แตร
ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก
ทหารเรือ และทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว
พลเอก ประยุท ธ์ จัน ทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอานวยการจัดงาน
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก เปิ ด กรวยกระทงดอกไม้ ธู ป เที ย นแพ แล้ ว กราบบั งคมทู ล พระกรุ ณ า
ถวายพระพรชัยมงคลแทนราษฎรทุกหมู่เหล่า จบ ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพ ถวายความเคารพ
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีพระราชดารัสตอบ จบ ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก แตร
ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ พระบารมี
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวนาถวายพระพร
“ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เสด็จลงจากพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยัง
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
การแต่งกาย เต็มยศ สายสะพายจักรี
ประชาชน แต่งกายสุภาพ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจาประเทศไทย
และผูแ้ ทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
วันนี เป็นวัน ที่คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศประจาประเทศไทย และผู้แทนองค์การ
ระหว่างประเทศในประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่ องในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ ส านั ก พระราชวัง และเจ้ าหน้ าที่ ก ระทรวงการต่ างประเทศ จะได้ เชิ ญ คณะทู ต านุ ทู ต
และกงสุลต่างประเทศ นาไปชุมนุมเฝ้าฯ ตามตาแหน่ง
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จออกท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางฉั่ว ซิ่ว ซาน
คณบดีคณะทูตกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามของผู้เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราชดารัสตอบ แล้วเสด็จขึน
ภายหลังเสด็จฯ กลับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี ยงรับรอง ณ พระที่นั่ง
บรมราชสถิตยมโหฬาร
การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายจักรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การแต่งกาย
เสด็จพระราชดาเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวังดุสติ
และปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้ากับศาลหลักเมือง
และเสด็จพระราชดาเนินไปทรงบวงสรวงสิง่ ศักดิ์สิทธิ์
ณ พระทีน่ ั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นงั่ จักรพรรดิพิมาน
ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๕.๓๐ น.
เสด็จฯ ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์
สะพานพระพุทธยอดฟ้าและศาลหลักเมือง
เวลาฤกษ์ ๑๖.๐๙ - ๒๐.๓๐ น.
เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
แต่งเครื่องแบบปกติขาว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันศุกร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๐๐ น.
เชิญพระสุพรรณบัฏ
ดวงพระบรมราชสมภพ
พระราชลัญจกรประจารัชกาล
และพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์
จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
แต่งเครื่องแบบปกติขาว

เริ่มการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
วันศุกร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๖.๐๐ น.
เสด็จฯ ไปทรงนมัสการ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ทรงนมัสการพระรัตนตรัย
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ
ณ หอพระธาตุมณเฑียร
ทรงนมัสการพระรัตนตรัย
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
เวลาฤกษ์ ๑๖.๑๙ - ๑๘.๐๐ น.
จุดเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อ่านประกาศ
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
พระสงฆ์ ๔๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระราชมณเฑียร
ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
พระสงฆ์ ๔ รูป สวดภาณวาร
และพระสงฆ์ ๑๑ รูป นั่งปรก
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายจักรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บรมราชาภิเษก
วันเสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๐ น.
ทรงนมัสการพระรัตนตรัย
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
แต่งเครื่องแบบเต็มยศ
สายสะพายนพรัตน์
เวลาฤกษ์ ๑๐.๐๙ - ๑๒.๐๐ น.
สรงพระมุรธาภิเษก
ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
ทรงฉลองพระองค์เศวตพัสตร์
ทรงสะพักขาวขลิบทอง
ทรงรับนาอภิเษก
ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์
ขัตติยราชวราภรณ์
และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ
ทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี
ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ
เลียงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ทรงฉลองพระองค์ทรงเครื่องบรมขัตติย
ราชภูษิตาภรณ์
ฉลองพระองค์ครุย เต็มยศ
สายสะพายนพรัตน์
สายสร้อยจุลจอมเกล้า

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๔.๐๐ น.
เสด็จออกมหาสมาคม
รับการถวายพระพรชัยมงคล
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เวลา ๑๖.๐๐ น.
เสด็จฯ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ไปทรงนมัสการ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
พระสงฆ์ ๘๐ รูป ถวายอดิเรก
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ถวายบังคมพระบรมรูป
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
ณ ปราสาทพระเทพบิดร
ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ
พระสงฆ์สดับปกรณ์
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์
ฉลองพระองค์ครุยเต็มยศ
สายสะพายนพรัตน์
สายสร้อยจุลจอมเกล้า
เวลา ๑๘.๐๐ น.
ข้าราชบริพารในพระองค์เวียนเทียน
สมโภชหมู่พระมหามณเฑียร
แต่งเครื่องแบบปกติขาว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เฉลิมพระราชมณเฑียร
วันเสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลาฤกษ์ ๑๓.๑๙ - ๒๐.๓๐ น.
เถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์
ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
ทรงฉลองพระองค์
เฉลิมพระราชมณเฑียร
แต่งเครื่องแบบเต็มยศ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย
พระนามาภิไธย
และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์
พระบรมวงศ์
เลียงพระ เทศน์
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
แต่งเครื่องแบบเต็มยศ
สายสะพายนพรัตน์
เสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น.
เสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์
ฉลองพระองค์ครุย ทรงพระมาลาเส้าสูง
สายสะพายจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เสด็จออกสีหบัญชร
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
วันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๖.๓๐ น.
เสด็จออกสีหบัญชร
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
พระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให้ประชาชนเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล
แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายจักรี

คณะทูตานุทตู และกงสุลต่างประเทศประจาประเทศไทย
และผูแ้ ทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
วันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๓๐ น.
เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ
ประจาประเทศไทย และผู้แทนองค์การ
ระหว่างประเทศในประเทศไทย
เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
พระราชทานเลียงรับรอง
ณ พระที่นั่งบรมสถิตยมโหฬาร
แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายจักรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตาแหน่งเฝ้า ฯ
เสด็จพระราชดาเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวังดุสติ และปฐมบรมราชานุสรณ์
สะพานพระพุทธยอดฟ้ากับศาลหลักเมือง
และเสด็จพระราชดาเนินไปทรงบวงสรวงสิง่ ศักดิ์สิทธิ์
ณ พระทีน่ ั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นงั่ จักรพรรดิพิมาน
ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลาฤกษ์ ๑๕.๓๐ น.
เสด็จฯ ไปถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวังดุสิต
และปฐมบรมราชานุสรณ์
สะพานพระพุทธยอดฟ้า
และศาลหลักเมือง
เวลาฤกษ์ ๑๖.๐๙ - ๒๐.๓๐ น.
เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
เป็นการเฉพาะเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บรมราชาภิเษก
วันศุกร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลาเย็น
เจริญพระพุทธมนต์
(ก) เฝ้าฯ บนพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ได้แก่
พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน
ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานศาลฎีกา ราชบัณฑิต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ข) เฝ้าฯ ที่ท้องพระโรงหน้า
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ได้แก่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ตามเสด็จ
(ค) เฝ้าฯ ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ได้แก่
พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน
คณะองคมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รองประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ
ข้าราชการทหาร ตารวจ พลเรือน
สมาชิกจุลจอมเกล้า
และข้าราชบริพารในพระองค์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

วันเสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลาเช้า

เวลาบ่าย

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บรมราชาภิเษก
(ก) เฝ้าฯ บนพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ได้แก่
พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน
ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานศาลฎีกา ราชบัณฑิต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ข) เฝ้าฯ ที่ท้องพระโรงหน้า
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ได้แก่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ตามเสด็จ
(ค) เฝ้าฯ ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ได้แก่
พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน
คณะองคมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รองประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ
ข้าราชการทหาร ตารวจ พลเรือน
สมาชิกจุลจอมเกล้า
และข้าราชบริพารในพระองค์
เสด็จออกมหาสมาคม
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
(ก) เฝ้าฯ หลังพระวิสูตร ได้แก่
พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน
(ข) เฝ้าฯ หน้าพระวิสูตร ได้แก่
คณะองคมนตรี คณบดีทูต
และผู้แทนคณะทูตานุทูต

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

เวลาเย็น

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ต่างประเทศประจาประเทศไทย
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ
ประธานศาลฎีกาและคณะ
ประธานองค์กรอิสระและคณะ
ข้าราชการทหาร ตารวจ พลเรือน
และสมาชิกจุลจอมเกล้า
เสด็จฯ ไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ผู้แทนพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า
องคมนตรี คณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาลฎีกา องค์กรอิสระ
เฝ้าฯ ในพระอุโบสถ
นอกจากนี เฝ้าฯ ที่ชานหน้าพระอุโบสถ
เสด็จฯ ไปปราสาทพระเทพบิดร
ข้าราชการผู้ใหญ่ เฝ้าฯ
ที่ชานหน้าปราสาทพระเทพบิดร
เสด็จฯ ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน
และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายใน
เฝ้าฯ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มุขใต้
คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี
อดีตนายกรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ตารวจ
พลเรือน และข้าราชการผู้ใหญ่
เฝ้าฯ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มุขเหนือ
สมาชิกจุลจอมเกล้า สตรีผู้มีบรรดาศักดิ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

เวลาค่า

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

และผู้มีตาแหน่งเฝ้าฯ
เฝ้าฯ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มุขตะวันตก
สมาชิกราชสกุลและข้าราชการผู้ใหญ่
กระทรวงต่าง ๆ
เฝ้าฯ ในเต็นท์หน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ข้าราชบริพารในพระองค์
เฝ้าฯ ที่ระเบียงข้างอัฒจันทร์ ทิศตะวันออก
เฉลิมพระราชมณเฑียร
ข้าราชบริพารในพระองค์ เฝ้า ฯ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลาเช้า
(ก) เฝ้าฯ ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน
องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานศาลฎีกา และข้าราชการ
เวลาบ่าย
(ข) เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

เสด็จออกสีหบัญชร
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
วันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลาบ่าย
(ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นาจุฬาราชมนตรี และคณะพาณิชย์ เฝ้า ฯ
ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
(ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นาคณะผู้แทนศาสนาเฝ้าฯ ณ ท้องพระโรง
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
(ค) นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการอานวยการจัดงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นาประชาชน เฝ้าฯ ณ ถนนสนามไชย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ง) พระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ
ประจาประเทศไทย และผู้แทนองค์กร
ระหว่างประเทศในประเทศไทย องคมนตรี
และข้าราชบริพารในพระองค์
เฝ้าฯ ณ ท้องพระโรงกลาง
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระราชทานเลียงรับรอง
ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
สานักพระราชวัง
วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อาลักษณ์ โหรหลวง ช่างศิลป์ประจาพระองค์
ผู้จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ
และแกะพระราชลัญจกรประจารัชกาล
อาลักษณ์ผู้จารึกพระสุพรรณบัฏ
๑. นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
๒. นายธวพงศ์ อ่อนนุช
๓. นายชัยพร พงศ์จินดากร
๔. นายธีระพงษ์ รักษายศ
๕. นายชเนศ ไชยานุกูล
๖. จ่าสิบเอก สมยศ ชาตะสิงห์
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นายพิชิตชัย ทองสม
นายวัฒนโชค พึ่งประดิษฐ์
นายบรรดาศักดิ์ สีหาราช
นายศิริพัฒน์ ไวยพันธ์
นายธเนตร สนประเสริฐ

จารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
จารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จารึกพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
จารึกพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
จารึกพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จารึกพระนาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
จารึกพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
จารึกพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
จารึกพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
จารึกพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
จารึกพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

โหรหลวงผู้จารึกดวงพระบรมราชสมภพ
นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน
ช่างศิลป์ประจาพระองค์ผู้แกะพระราชลัญจกรประจารัชกาล
นายสุนทร วิไล

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โหรหลวงบูชาประจาทิศ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน
บูชาพระเกตุ
ทิศกลาง
บูชาพระจันทร์
ทิศบูรพา
นายณัฐพงศ์ ปิ่นเงิน
บูชาพระอังคาร
ทิศอาคเนย์
นายประเสริฐ วรวงศ์
บูชาพระพุธ
ทิศทักษิณ
นายสมควร ศรีวงศ์
บูชาพระเสาร์
ทิศหรดี
นายคารณ ปิ่นเงิน
บูชาพระพฤหัสบดี ทิศประจิม
นายบุญนาค นาใจดี
บูชาพระราหู
ทิศพายัพ
นายทวีศักดิ์ ทิพยโอสถ
บูชาพระศุกร์
ทิศอุดร
นายสมชาย พุฒฟัก
บูชาพระอาทิตย์
ทิศอิสาน
รายนาม
เชิญเครื่องบรมราชาภิเษก
ริวนาเสด็จจากหอพระสุราลัยพิมานไปยังมณฑปพระกระยาสนาน
(ตอนสรงพระมุรธาภิเษก)
ซ้าย
ขวา
พระพิฆเนศ
พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๑
พราหมณ์ภีษม รังสิพราหมณกุล
นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ
ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
นายรังสรรค์ โชติพ่วง
นายสัจจพจน์ ชื่นอารมย์
ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
ว่าที่ร้อยตรี เอกธนัช บุญเพ็ง
นายไตรวุฒิ ชานาญศิลป์
พราหมณ์เป่าสังข์อุตราวัฏ
พราหมณ์เป่าสังข์อุตราวัฏ
พราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์
พราหมณ์ตรัณ บุรณศิริ
พราหมณ์เป่าสังข์อุตราวัฏ
พราหมณ์เป่าสังข์อุตราวัฏ
พราหมณ์ศรวัส นาคะเวทิน
พราหมณ์ธนพล ภวังคนันท์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๖. พราหมณ์เป่าสังข์ทักษิณาวัฏ
พราหมณ์เป่าสังข์ทักษิณาวัฏ
พราหมณ์สมบัติ รัตนพราหมณ์
พราหมณ์ปฏิหาริย์ สยมภพ
๗. พราหมณ์โปรยข้าวตอกดอกไม้
พราหมณ์โปรยข้าวตอกดอกไม้
พลตรี สมพงษ์ จงกล้า
พลโท พิชิต อ่อนอินทร์
๘. พราหมณ์นาเสด็จ
พระมหาราชครูพิธศี รีวิสทุ ธิคุณ ฯ
ฉลองพระองค์คลุม
ฉลองพระบาท

นายมนัส เสือเปลี่ยว
พันตารวจโท ปัญญา สุดาทิพย์

พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพย์ ร. ๑

พันโท สมชาย กาญจนมณี

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ริวนาเสด็จจากพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ไปพระที่นั่งภัทรบิฐ
ซ้าย
ขวา
ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
นายรังสรรค์ โชติพ่วง
นายสัจจพจน์ ชื่นอารมย์
ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
ว่าที่ร้อยตรี เอกธนัช บุญเพ็ง
นายไตรวุฒิ ชานาญศิลป์
พราหมณ์เป่าสังข์อุตราวัฏ
พราหมณ์เป่าสังข์อุตราวัฏ
พราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์
พราหมณ์ตรัณ บุรณศิริ
พราหมณ์เป่าสังข์อุตราวัฏ
พราหมณ์เป่าสังข์อุตราวัฏ
พราหมณ์ศรวัส นาคะเวทิน
พราหมณ์ธนพล ภวังคนันท์
พราหมณ์เป่าสังข์ทักษิณาวัฏ
พราหมณ์เป่าสังข์ทักษิณาวัฏ
พราหมณ์สมบัติ รัตนพราหมณ์
พราหมณ์ปฏิหาริย์ สยมภพ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๖. พราหมณ์โปรยข้าวตอกดอกไม้
พราหมณ์โปรยข้าวตอกดอกไม้
พลตรี สมพงษ์ จงกล้า
พลโท พิชิต อ่อนอินทร์
๗. พราหมณ์นาเสด็จ
พระมหาราชครูพิธศี รีวิสทุ ธิคุณ ฯ
พระมหาเศวตฉัตร
พลตรี ชัยยุทธ อินทจาร
เชิญเครื่องพระบรมราชาภิเษก ณ พระทีน่ ั่งภัทรบิฐ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

พระสุพรรณบัฏ
พระสังวาลพราหมณ์ธุรา
พระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์
พระสังวาลพระนพ
พระมหาพิชัยมงกุฎ
พระแสงขรรค์ชัยศรี
พระแส้จามรี
พระแส้ขนหางช้างเผือก
ธารพระกรชัยพฤกษ์
พัดวาลวิชนี
พระธามรงค์รัตนวราวุธ
พระธามรงค์วิเชียรจินดา
ฉลองพระบาทเชิงงอน
พานพระขันหมากทองคา
ลงยาองค์ใหญ่เครื่องพร้อม
๑๕. พระสุพรรณศรีบัวแฉก
๑๖. พระมณฑปทองคาลงยา
พร้อมพานรองมีพระจอก

นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์
พันโท คึกพล ชมชูเวชช์
พันโท จอมไตร กิจประสาน
พันตารวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์
พันตรี วันนิวัติ คาวิลัย
พันเอก ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล
พันตรี สมโภชน์ ทรงเจริญ
พันตรี ธีรเจษฏ์ มลายอริศูนย์
พันเอก กิ่งเพชร แก้วสาอางค์
พันเอก สุทธินันท์ จูบาง
พันเอก บวงสรวง บุนนาค
นาวาอากาศตรี กิติพงศ์ ชลังสุทธิ์
พันตรี กวิน ปราสาทหินพิมาย
พันเอก เพทาย ซังเอียด
พันเอก สกล สิทธิประภา
พลตรี มานพ ลอยเมฆ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗. พระเต้าทักษิโณทกทองคาลงยาองค์เล็ก
๑๘ พระแสงดาบฝักทองเกลียง
๑๙. ธารพระกรเทวรูป
๒๐. พระแสงจักร
๒๑. พระแสงตรีศูล
๒๒. พระแสงหอกเพชรรัตน
๒๓. พระแสงดาบเชลย
๒๔. พระแสงธนู
๒๕. พระแสงดาบเขน
๒๖. พระแสงปืนข้ามแม่นาสะโตง
๒๗. พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย
ขันทองคาพร้อมพานรอง
ทรงโปรยดอกพิกุลทอง เงิน
เชิญพัดโบก ณ พระทีน่ ั่งภัทรบิฐ
๑. พันตรี ธนพันธ์ ธุระพันธ์
๒. นาวาอากาศตรี ธีรพล อุบลเจริญ

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พันเอก สัญญา สาริบุตร
พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ
พลอากาศตรี ศิริพัฒน์ สุขเจริญ
นายพิธาน เหียมโท้
พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว
พันตรี เกรียงไกร ดาดี
พันโท เอกชัย คู่กระสัง
พันโท มนตรา ประถมภัฎ
พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน
พันเอก อัศวิน เจริญชัยวัฒน์
พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์
พันโท สมชาย กาญจนมณี

เสด็จออกมหาสมาคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระแสงขรรค์ชัยศรี
ธารพระกรชัยพฤกษ์
พระแส้ขนหางช้างเผือกและพัดวาลวิชนี
ฉลองพระบาทเชิงงอน
กรับ

๖. พุ่มดอกไม้ทอง

พันเอก ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล
พันเอก กิ่งเพชร แก้วสาอางค์
พันเอก สุทธินันท์ จูบาง
พันตรี กวิน ปราสาทหินพิมาย
นายสุวัฒน์ อ่าเมือง
(เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๖
ฝ่ายพระบรมมหาราชวัง)
พลโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

เชิญพระแสงรายตีนตอง (๔)
๑. พระแสงดาบคาบค่าย
๒. พระแสงดาบอัษฎาพานร
๓. พระแสงดาบใจเพชร
๔. พระแสงดาบนาค ๓ เศียร
ลายมงคล ๘
เชิญพระแสงอัษฎาวุธ (๘)
๑. พระแสงดาบเชลย
๒. พระแสงจักร
๓. พระแสงตรีศูล
๔. พระแสงธนู
๕. พระแสงดาบเขน
๖. พระแสงหอกเพชรรัตน
๗. พระแสงปืนข้ามแม่นาสะโตง
๘. พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
พันเอก สิทธิศักดิ์ ธิวันนา
พลโท ปณต แสงเทียน
พลตารวจตรี มณฑลทัฬห์ บุนนาค
พันเอก นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ
พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์
พันเอก ทรงสิทธิ์ ไชยยงค์
พันตารวจเอก พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า
พันเอก อดิศร เสียงดัง
พันเอก ศักดิ์ศิริ แข็งแรง
พันเอก ศุภชัย นิลเขียว

ริวขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เลขาธิการพระราชวัง ผู้อานวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กากับพระแสงหว่างเครื่องหน้า
พันเอก สรัศวิน โพธิทอง
เชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า (๖)
๑. พระแสงดาบนาคฝักทองคาโกร่งลงยา
พันเอก กิตติ มหายศนันท์
๒. พระแสงดาบนาค ๓ เศียร
พันโท ปริญญา วิชาชัย
๓. พระแสงดาบนาค ๓ เศียร ลายมงคล ๘ นาวาอากาศโท ธีระพล ศรีฉ่า
๔. พระแสงดาบด้ามนาค
พันโท ทศพล เมลานนท์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕. พระแสงหอกร่อนใหญ่
๖. พระแสงหอกพระมหากฐินน้อย
นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ
พันโท พีรพัสตร์ เสือยันต์
นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์
พันโท สุรเดช เหลี่ยมไทย
เชิญพระแสงรายตีนตอง (๔)
๑. พระแสงดาบคาบค่าย
๒. พระแสงดาบอัษฎาพานร
๓. พระแสงดาบใจเพชร
๔. พระแสงดาบนาค ๓ เศียร
ลายมงคล ๘
กากับพระแสงหว่างเครื่องหลัง
เชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง (๔)
๑. พระแสงดาบด้ามนาค (๑)
๒. พระแสงดาบด้ามนาค (๒)
๓. พระแสงทวนถม
๔. พระแสงง่ามด้ามไม้ต่อทอง
มหาดเล็กเชิญเครื่องข้างพระราชยานพุดตานทอง
๑. พระกลด
๒. บังสูรย์
๓. พระทวย
๔. พัดโบก

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พันตรี สุพงษ์ อัตนวานิช
พันตรี ปิติ กริษฐาทิพย์

พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
พันเอก สิทธิศักดิ์ ธิวันนา
พลโท ปณต แสงเทียน
พันเอก ณัฐเจษฎ์ สุบรรณรัตน์
พันเอก ชัชวาล หาญคาหล้า
พันเอก จิรพัชร เศวตเศรนี
พันเอก พงศ์ณุภา เวชชาชีวะ
พันโท ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร
พันโท พิสิฐ สว่างธรรมขจร/
ร้อยตรี สถิน เจริญหลาย
ร้อยโท เรวัตร ไวยเวทา/
นายธเนสพงษ์ เที่ยงธรรม
นาวาอากาศตรี ธีรพล อุบลเจริญ/
นายธนินธร ณ ระนอง
พันตรี ธนพันธ์ ธุระพันธ์/
นายอนุสรณ์ คงกาเนิด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

เชิญพระแสงอัษฎาวุธ (๘)
๑. พระแสงดาบเชลย
๒. พระแสงจักร
๓. พระแสงตรีศูล
๔. พระแสงธนู
๕. พระแสงดาบเขน
๖. พระแสงหอกเพชรรัตน
๗. พระแสงปืนข้ามแม่นาสะโตง
๘. พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย
เชิญเครื่องบรมราชอิสริยราชูปโภค (๑๖)
๑. พานพระขันหมากทองคาลงยา
องค์ใหญ่เครื่องพร้อม
๒. พระมณฑปทองคาลงยา
พร้อมพานรองมีพระจอก
๓. พระสุพรรณศรีทองคาลงยาบัวแฉก
๔. พระสุพรรณราชทองคาเฟือง
๕. พระมณฑปทองคาลงยาไม้สิบสอง
๖. พระสุพรรณศรีทองคาลงยาไม้สิบสอง
๗. พระสุพรรณราชทองคาลงยา
๘. พระเต้าทักษิโณทกทองคาลงยา
องค์ใหญ่
๙. พานชาระพระหัตถ์เครื่องพร้อม
๑๐. หีบพระล่วมตนกู (จงกู)
ทองคาประดับเพชรเครื่องพร้อม
๑๑. หีบพระล่วมทองคาลงยา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พลตารวจตรี มณฑลทัฬห์ บุนนาค
พันเอก นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ
พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์
พันเอก ทรงสิทธิ์ ไชยยงค์
พันตารวจเอก พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า
พันเอก อดิศร เสียงดัง
พันเอก ศักดิ์ศิริ แข็งแรง
พันเอก ศุภชัย นิลเขียว

พันเอก เพทาย ซังเอียด
พลตรี มานพ ลอยเมฆ
พันเอก สกล สิทธิประภา
นาวาเอก นักรบ ใจสมัคร
พลอากาศโท ชูพันธุ์ เจริญรัมย์
ร้อยโท ทยาวัตร เอกบูรณวัฒน์
พลอากาศตรี สมยศ เติมทองไชย
พันเอก สัญญา สาริบุตร
พลตรี ปรีชา พิทักษ์ธานิน
ร้อยเอก ยุทธพล ไตรเวทย์
พลอากาศตรี ฐานันดร์ ประทีปทอง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒. โถพระกระยาเสวยทองคาเกลียง
๑๓. ขันพระสุธารสเย็นทองคาลงยา
พร้อมพระจอก
๑๔. กาพระสุธารสเย็นทองคาสลักลาย
๑๕. พระสุพรรณราชทองคาเกลียง
๑๖. พระสุวรรณภิงคาร
พร้อมพานรองทองคาลงยา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พันโท กฤษฎากร คล้ายโอภาส
นาวาอากาศเอก ชาย ดิถีเพ็ง
พันตรี กฤติน แสงสว่าง
ร้อยโท พัสกร สาระผล
พันตรี สุรนาท นะวากาศ

กากับพระราชยานพุดตานทอง
พันเอก ชาตรี วงศ์สายตา
คนคุมเจ้าพนักงานแบกหาม
ร้อยเอก วุฒิพงษ์ พงษ์ชะอุ่มดี
กากับอินทร์เชิญพุ่มดอกไม้เงิน
พันโท ณัฐ พุ่มหรดี
กากับพรหมเชิญพุ่มดอกไม้ทอง
พันโท เอกสิทธิ นงนุช
มหาดเล็กคู่เคียงพระราชยาน (๘)
พันโท สมชาย กาญจนมณี
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
๑. พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง
๑. พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน
๒. นาวาอากาศเอก สุพัฒน์ แก้วภา
๒. พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว
๓. นายมนตรี แสนชมภู
๓. พลอากาศตรี ศิริพัฒน์ สุขเจริญ
๔. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์
๔. พันเอก ดารงค์ พลเคน
ราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียงพระราชยานในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ (๘)
ซ้าย
คู่ที่
ขวา
พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมัย ราชองครักษ์ในพระองค์ พลอากาศโท เชษฐา เหมือนแก้ว
พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์
๑
พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ
พลโท ปิยะ น้อยบัวทิพย์
๒
พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร
๓
พลเรือโท ธนธัช มโนพัฒนะ
พลตรี ฉกาจ ประสงค์
๔
พลอากาศตรี ปรัชญา พรหมบุรมย์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จฯ ในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ (๖)
ซ้าย
ขวา
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
นายทหารกากับแถว
พลเอก จักรภพ ภูริเดช
พันเอก นราพร แสนธิ
ผู้บังคับแถวแซงเสด็จฯ
พันเอก ธนวัฒน์ พัฒนทอง
ผู้บังคับหมวดแถว (๑)
พันเอก กุลบุตร ปัจฉิม
พันเอก พงศ์ภพ ทองอุไทย
ผู้บังคับหมวดแถว (๒)
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แซงข้าง ๑ สาย สายละ ๑๒ นาย รวม ๒๔ นาย
เฉลิมพระราชมณเฑียร
๑. นาเทียน ขวา
๒. นาเทียน ซ้าย
๓. ขันทองคาพร้อมพานรองทรงโปรยเหรียญ
๔. พระแสงดาบคาบค่าย
เชิญเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร
๕. พระแสงดาบฝักทองเกลียง
๖. พระแสงขรรค์เพชร ร.๕
๗. พระแส้ขนหางช้างเผือก
๘. ธารพระกรศักดิ์สิทธิ์และอุ้มไก่ขาว
๙. ศิลาบด
๑๐. พานพืช
๑๑. กุญแจทอง
๑๒. จั่นหมากทองคา
๑๓. อุ้มวิฬาร์
๑๔. พานฟัก

พลตารวจโท วีระชัย กรานคายี
พลตารวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล
พันโท สมชาย กาญจนมณี
พันตารวจเอก ธรรมนิธิ วณิชย์ถนอม
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง
พันตรี ธีรเจษฏ์ มลายอริศูนย์
พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ
พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ
พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว
นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ
นาวาอากาศตรี อัษฏาวุธ วัฒนางกูร
พลอากาศโท ชิดชัย กาญจนโภคิน
พลตรี ชัยยุทธ อินทจาร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

เชิญเครื่องราชูปโภค
๑๕. พระสุพรรณศรีบัวแฉก
๑๖. พานพระขันหมากทองคาลงยา
องค์ใหญ่เครื่องพร้อม
๑๗. พานพระโอสถ

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ร้อยโท ธนิสร งามพริง
ร้อยโท ฉัตรณรงค์ เรืองพุก
ร้อยเอก อภิชิต มุกข์โตเกียว

ริวเสด็จฯ ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ประธานกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เลขาธิการพระราชวัง ผู้อานวยการขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กากับพระแสงหว่างเครื่องหน้า
พันเอก สรัศวิน โพธิทอง
เชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า (๑๐)
ชุด ๑
ชุด ๒
๑. พระแสงดาบด้ามนาค (๑) พันเอก กิตติ มหายศนันท์ พันเอก คณิต อรรถาวร
๒. พระแสงดาบด้ามนาค (๒) พันโท ปริญญา วิชาชัย พันตรี วิชัย สายชล
๓. พระแสงดาบด้ามนาค (๓) นาวาอากาศโท ธีระพล ศรีฉ่า ร้อยเอก วิจิต ปินะถา
๔. พระแสงดาบด้ามนาค (๔) พันโท ศรัทธา นิลกาแหง ร้อยเอก ธีรเดช สวัสดิเสน
๕. พระแสงดาบฝักเหล็กคร่าทองคู่ พันโท ทศพล เมลานนท์ ร้อยเอก อภิรักษ์ ปั้นสน
๖. พระแสงหอกพระมหากฐินใหญ่ พันตรี สุพงษ์ อัตนวานิช ว่าที่ร้อยเอก สุชาติ ชะรอยรัมย์
๗. พระแสงง้าวด้ามไม้มะริด ฝักถม พันตรี ปิติ กริษฐาทิพย์ ร้อยโท ณัฐภัทร ริวทอง
๘. พระแสงทวนด้ามทอง
ร้อยเอก สมควร ศรีสุด
ร้อยโท นพณัฐ ชุณหะนันทน์
๙. พระแสงหอกเพชรรัตน
ร้อยโท สมศักดิ์ สุทธิมูล ร้อยตรี ทศพร วงศ์ศรีสังข์
๑๐. พระแสงง่ามด้ามไม้ต่อทอง ร้อยโท ธนพนธ์ ทะปะละ ร้อยตรี กฤษฎิ์ ทัพวนานต์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ
พันโท กฤตนัย พันธบุตร/พันโท พีรพัสตร์ เสือยันต์/ว่าที่พันเอก พาโชค เอกมหาชัย
นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์
พันเอก สราพงษ์ ทิพวาที/พันโท สุรเดช เหลี่ยมไทย/พันโท ปรัชญา อัมพรพงศ์
นายทหารเชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ/พระครุฑพ่าห์ (สารอง)
พันตรี ธวัชชัย ใบผ่อง
เชิญพระแสงรายตีนตอง (๔)
๑. พระแสงดาบคาบค่าย
พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา
๒. พระแสงดาบอัษฎาพานร
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
๓. พระแสงดาบใจเพชร
พันเอก สิทธิศักดิ์ ธิวันนา
๔. พระแสงดาบนาค ๓ เศียร ลายมงคล ๘ พลโท ปณต แสงเทียน/
พันตารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
กากับพระแสงหว่างเครื่องหลัง
พันเอก ณัฐเจษฎ์ สุบรรณรัตน์
เชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง (๑๐)
ชุด ๑
ชุด ๒
๑. พระแสงดาบด้ามนาค (๕) พันเอก ชัชวาล หาญคาหล้า พันเอก เดชภวิศวร์ อินทร์แหยม
๒. พระแสงดาบนาคฝักทองคา
โกร่งลงยา
พันเอก จิรพัชร เศวตเศรนี พันโท นราภัทร วิริยา
๓. พระแสงดาบนาค ๓ เศียร พันเอก พงศ์ณุภา เวชชาชีวะ พันโท ทรงศักดิ์ ยุระพันธ์
๔. พระแสงดาบนาค ๓ เศียร
ลายมงคล ๘
พันเอก สิทธิศักดิ์ มินวงษ์ พันโท ขวัญชัย แสงนาค
๕. พระแสงดาบฝักเหล็กคร่าทองคู่ พันเอก ธนิต ลีฬหาธีรพงศ์ พันโท มานนท์ โชติพินิจ
๖. พระแสงหอกพระมหากฐินน้อย พันโท ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ว่าที่พันโท รันดร สอนนิ่ม
๗. พระแสงง้าวด้ามไม้มะริด ฝักถม พันโท เพียร กรรมใจ
พันตรี ณัฐพงษ์ มณีนาค
๘. พระแสงทวนถม
พันโท ภูวดล ใจหวัง
ร้อยโท ธนพล บุญแก้ว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๙. พระแสงตรีศูลด้ามยาว
ร้อยเอก สารวล ยงเพชร ร้อยโท ชินพันธ์ เจริญ
๑๐. พระแสงง่ามด้ามไม้ต่อทอง ร้อยเอก วิทูล อุ่นแก้ว
ร้อยตรี พฤทธิพงษ์ พันหลง
มหาดเล็กเชิญเครื่องข้างพระราชยานพุดตานทอง
๑. พระกลด
พันโท พิสิฐ สว่างธรรมขจร/ร้อยตรี สถิน เจริญหลาย
๒. บังสูรย์
ร้อยโท เรวัตร ไวยเวทา/นายธเนสพงษ์ เที่ยงธรรม
ร้อยโท อภิวิชย์ โตสิงห์ตระกูล/นายอาทร อบอุ่น
๓. พระทวย
นาวาอากาศตรี ธีรพล อุบลเจริญ/นายธนินธร ณ ระนอง
๔. พัดโบก
พันตรี ธนพันธ์ ธุระพันธ์/นายอนุสรณ์ คงกาเนิด
พันโท เอกชัย คู่กระสัง/นายกมล ปานยิม
เชิญพระแสงสาคัญ (๘)
ชุด ๑
ชุด ๒
๑. พระแสงดาบคาบค่าย
(องค์ที่ ๒)
พลโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์
๒. พระแสงดาบเวียด
พลเรือโท กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี พันเอก นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ
๓. พระแสงดาบฟันปลา พลตารวจตรี มณฑลทัฬห์ บุนนาค พันเอก ชลชัย เกิดแจ่ม
๔. พระแสงดาบแฝด
พลตรี พงษ์ศักดิ์ เปรมทองสุข พันเอก ปริญญ รื่นภาควุฒิ
๕. พระแสงดาบฝักมุกทรงเดิม พันเอก ศักดิ์ศิริ แข็งแรง
พันเอก ศุภชัย นิลเขียว
๖. พระแสงดาบฝักทองเกลียง พันตารวจเอก พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า พันเอก อดิสร เสียงดัง
๗. พระแสงขรรค์นวโลหะ พันเอก ทรงสิทธิ์ ไชยยงค์
พันตารวจเอก ณัฐพล พงศ์หยุหะ
๘. พระแสงดาบมรกต (ร.๗) พันเอก รติ สินธุพัทร์
พันตารวจโท มานะชัย อ้นภู
เชิญเครื่องบรมราชอิสริยราชูปโภค (๑๖)
๑. พานพระขันหมากทองคาลงยา
องค์ใหญ่เครื่องพร้อม
นายชัยวัฒน์ เข็มนาค/มหาดเล็ก ๙๐๒
๒. พระมณฑปทองคาลงยา
พร้อมพานรองมีพระจอก
พลตรี มานพ ลอยเมฆ
๓. พระสุพรรณศรีทองคาลงยาบัวแฉก นายศักดิ์ชัย พงศ์สุวรรณ์/มหาดเล็ก ๙๐๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔. พระสุพรรณราชทองคาเฟือง
นาวาเอก นักรบ ใจสมัคร
๕. พระมณฑปทองคาลงยาไม้สิบสอง พลอากาศโท ชูพันธุ์ เจริญรัมย์
๖. พระสุพรรณศรีทองคาลงยา
ไม้สิบสอง
ร้อยโท ทยาวัตร เอกบูรณวัฒน์
๗. พระสุพรรณราชทองคาลงยา
พลอากาศตรี สมยศ เติมทองไชย
๘. พระเต้าทักษิโณทกทองคาลงยา
องค์ใหญ่
นายอานาจชาย เขียวอิ่ม/มหาดเล็ก ๙๐๒
๙. พานชาระพระหัตถ์เครื่องพร้อม พลตรี ปรีชา พิทักษ์ธานิน
๑๐. หีบพระล่วมตนกู (จงกู)
ทองคาประดับเพชรเครื่องพร้อม ร้อยเอก ยุทธพล ไตรเวทย์
๑๑. หีบพระล่วมทองคาลงยา
พลอากาศตรี ฐานันดร์ ประทีปทอง
๑๒. โถพระกระยาเสวยทองคาเกลียง พันโท กฤษฎากร คล้ายโอภาส
๑๓. ขันพระสุธารสเย็นทองคาลงยา
พร้อมพระจอก
นาวาอากาศเอก ชาย ดิถีเพ็ง
๑๔. กาพระสุธารสเย็นทองคาสลักลาย พันตรี กฤติน แสงสว่าง
๑๕. พระสุพรรณราชทองคาเกลียง
ร้อยโท พัสกร สาระผล
๑๖. พระสุวรรณภิงคาร
พร้อมพานรองทองคาลงยา
พันตรี สุรนาท นะวากาศ
เชิญเครื่องบรมราชอิสริยราชูปโภค (๓) (สารอง)
๑. พันตรี โชติสรรค์ ลิมปนวิสุทธิ์
๒. พันตรี กวิน ปราสาทหินพิมาย
๓. ร้อยเอก ภูรินทร์ สุดสงวน
กากับพระราชยานพุดตานทอง
พันเอก ชาตรี วงศ์สายตา
คนคุมเจ้าพนักงานแบกหาม
ร้อยเอก วุฒิพงษ์ พงษ์ชะอุ่มดี
กากับอินทร์เชิญทวน
พันโท ณัฐ พุ่มหรดี
กากับพรหมเชิญทวน
พันโท เอกสิทธิ นงนุช

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มหาดเล็กคู่เคียงพระราชยาน (๑๖)
พันโท สมชาย กาญจนมณี
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
๑. พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง
๑. พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน
๒. พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ
๒. พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว
๓. นาวาอากาศเอก สุพัฒน์ แก้วภา
๓. พลอากาศตรี ศิริพัฒน์ สุขเจริญ
๔. นายมนตรี แสนชมภู
๔. พันตารวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์
๕. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์
๕. พันโท มนตรา ประถมภัฎ
๖. พันเอก สัญญา สาริบุตร
๖. พันเอก เพทาย ซังเอียด
๗. พันโท พงษ์พัฒน์ กองชา
๗. พันเอก อัศวิน เจริญชัยวัฒน์
๘. พันเอก สกล สิทธิประภา
๘. พันเอก ดารงค์ พลเคน
มหาดเล็กคู่เคียงพระราชยาน (๗) (สารอง)
๑. พันเอก เสกศิลป์ แสงศร
๒. นาวาโท วิจิตร วรรโณทยาน
๓. พันเอก กาจร ทองมา
๔. พันเอก เอนก สมปาลี
๕. พันโท คึกพล ชมชูเวชช์
๖. นาวาอากาศตรี กิติพงศ์ ชลังสุทธิ์
๗. พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว
ราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียงพระราชยานในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (๑๖)
ซ้าย
คู่ที่
ขวา
พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมัย ราชองครักษ์ในพระองค์ พลอากาศโท เชษฐา เหมือนแก้ว
พันเอก ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา
๑
นาวาเอก วัชรินทร์ เชาว์วันกลาง
พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์
๒
พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ
นาวาเอก ไชยสิทธิ ใจดี
๓
นาวาเอก ภาสวร เลขสุนทรากร
พลโท ปิยะ น้อยบัวทิพย์
๔
พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พลอากาศตรี โชคดี สมจิตต์
๕
พันเอก ปราญ์เปรื่อง โชติกเสถียร
พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร
๖
พลเรือโท ธนธัช มโนพัฒนะ
นาวาเอก วินัย พุ่มไพจิตร
๗
พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข
พลตรี ฉกาจ ประสงค์
๘
พลอากาศตรี ปรัชญา พรหมบูรมย์
ราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียงพระราชยานพุดตานทอง (๑๖) (ผลัดเปลี่ยน)
ซ้าย
คู่ที่
ขวา
นาวาเอก พลนันท์ กระแสฉัตร
๑
นาวาโท ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง
พลเรือตรี อาไพ ชุ่มน้อย
๒
พลอากาศเอก พิเชษฐ ขาวจุ้ย
พันเอก อร่าม ผุยหนองโพธิ์
๓
พลเรือโท นพพร วุฒิรณฤทธิ์
นาวาเอก ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จานงค์
๔
นาวาเอก ภณ ธิติวัชรเดช
พลอากาศตรี โอม โมรินทร์
๕
พลเรือตรี ปิติ ต๊ะวิชัย
พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ
๖
นาวาเอก สุรชัย ก้านคา
นาวาโท กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฏฐ์
๗
นาวาโท วรากร วิชาเพียร
นาวาอากาศเอก รพีพัฒน์ โกติกูล
๘
พันเอก อัทธ์ชีระ จงเจริญ
นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จฯ (๑๕)
ซ้าย
ขวา
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ นายทหารกากับแถว
พลเอก จักรภพ ภูริเดช
พันเอก นราพร แสนธิ
ผู้บังคับกองพันแถวแซงเสด็จฯ พันเอก ธนวัฒน์ พัฒนทอง
พันเอก พงศ์ภพ ทองอุไทย ผู้บังคับกองร้อยแถวแซงเสด็จฯ พันเอก กุลบุตร ปัจฉิม
พันตรี ภัทรพงศ์ เอกลาภ
ผู้บังคับหมวดแถวแซงเสด็จฯ (๑) ว่าที่พันโท ปฐมพงษ์ ชูเมือง
พันเอก ณัฐวุฒิ จาตุศรีพิทักษ์ ผู้บังคับหมวดแถวแซงเสด็จฯ (๒) พันเอก ยุทธพล ใจวงค์ษา
พันโท ศิรวิน สโรชวาสิน ผู้บังคับหมวดแถวแซงเสด็จฯ (๑) (ผลัดเปลี่ยน)
พันโท ประสิทธิ์ วงศ์อินทร์
พันโท พิศาล บูรณะกนก ผู้บังคับหมวดแถวแซงเสด็จฯ (๒) (ผลัดเปลี่ยน)
ว่าที่พันโท วสพล ตันติสันต์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายทหารแถวแซงเสด็จฯ (สารอง) ว่าที่พันโท ชลประคัลภ์ ชมพืช
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จฯ ข้ างละ ๒ สาย สายละ ๑๒ นาย
รวม ๔๘ นาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

ริวแห่พระสุพรรณบัฏ
จากวัดพระศรีรตั นศาสดาราม เข้ามณฑลพระราชพิธี
ในพระที่นงั่ ไพศาลทักษิณ
วันศุกร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กลองชนะ
๔๐
จ่าปี่
๑
๒
จ่ากลอง
๑
แตรงอน
๖
๑๐
แตรฝรั่ง
๔
สังข์
๒
พนักงานพระราชพิธี
คุมเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้า
เครื่องสูง หน้า
๗ ชัน
๔
๕ ชัน
๑๒
บังแทรก
๔
มหาดเล็ก เชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า
เลขาธิการพระราชวัง
พระราชยานกง ทรงพระสุพรรณบัฏและพระราชลัญจกร
เจ้าพนักงานแบกหาม
บังพระสูรย์
พระกลด
พัดโบก
คู่เคียงพระราชยานกง
อินทร เชิญจามร
๘
พรหม เชิญจามร
๘

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๕๔

๒
๒๐
๖
๑
๑
๘
๑
๑
๒
๔

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

เครื่องสูง หลัง

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ชัน
๕ ชัน

บังแทรก
พนักงานพระราชพิธี คุมเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลัง
มหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒
๔
๒

๔
๘
๒
๒
๔

ริวขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เสด็จพระราชดาเนินไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระที่นั่งดุสติ มหาปราสาท
วันศุกร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ประตูหน้า
ธง ๓ ชายหักทองขวาง
เจ้าพนักงานพระราชพิธีนาริว
สารวัตรกลองมโหระทึก
มโหระทึก ๔, คนหาม ๑๖, คนตี ๔
สารวัตรกลอง
กลองชนะ ทอง
เงิน
จ่าปี่
จ่ากลอง
สารวัตรแตร
แตรฝรั่ง
แตรงอน
สังข์

๒

๒๐
๒๐
๒
๒

๒
๔
๑
๒
๒๐
๒
๔๐
๔
๒

๒๐
๒๘

๔๘
๔

๑๔

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

พนักงานพระราชพิธี กากับเครื่องสูงหักทองขวางหน้า
เครื่องสูงหักทองขวางหน้า ๕ ชัน
๖
๗ ชัน
๒
บังแทรก
๔
กากับมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า
มหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า
พระเกาวพ่าห์
๑
พระเสมาธิปัตย
๑
ฉัตรกรรภิรมย์
พระฉัตรชัย
๑
ผู้บอกขบวน
กรับสัญญาณ
พราหมณ์พิธี เป่าสังข์ ๑ คู่
ตารวจหลวงรักษาพระองค์ นาเสด็จ
นายทหารราชองครักษ์ เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ
นายทหารราชองครักษ์ เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์
พระราชยานพุดตานทอง
พระแสงรายตีนตอง
ผู้อานวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
กากับพระราชยาน
คนคุมเจ้าพนักงานแบกหามพระราชยาน
เจ้าพนักงานแบกหาม
เจ้าพนักงานถือม้ารองพระราชยาน
บังพระสูรย์
๒
พระกลด
๑
ภูษามาลา
พัดโบก
๒

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒
๑๒
๔
๔
๑
๖

๑
๑
๒
๘
๑
๑
๑
๔
๑
๑
๑
๑๖
๘
๕

๒๐

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

เชิญพระทวย (ผลัดเปลี่ยน)
คู่เคียงพระราชยาน
ราชองครักษ์คู่เคียง
อินทร์ เชิญพุ่มดอกไม้เงิน ๘
พรหม เชิญพุ่มดอกไม้ทอง ๘
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
แซงข้างละ ๑ สาย สายละ ๑๒
นายทหารกากับแถว
ผู้บังคับแถว
ผู้บังคับหมวดแถว
พลแตร
เครื่องสูงหักทองขวางหลัง ๗ ชัน ๒
๕ ชัน ๔
บังแทรก
๒
ชุมสาย
๔
พนักงานพระราชพิธี กากับเครื่องสูงหักทองขวางหลัง
กากับมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง
มหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง
พระแสงอัษฎาวุธ
มหาดเล็กเชิญเครื่องตาม
ประตูหลัง

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒
๘
๘
๑๖

๒๔
๑
๑
๒
๒
๔
๘
๒
๘
๑
๑
๔
๘
๑๖
๒

๒๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บัญชีคู่เคียงพระราชยานพุดตานทองในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ไปวัดพระศรีรตั นศาสดาราม และพระทีน่ ั่งดุสิตมหาปราสาท
บัญชีมหาดเล็กคู่เคียงพระราชยานในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ (๘)
ซ้าย
คู่ท่ี
ขวา
พันโท สมชาย กาญจนมณี
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง
๑
พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน
นาวาอากาศเอก สุพัฒน์ แก้วภา
๒
พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว
นายมนตรี แสนชมพู
๓
พลอากาศตรี ศิริพัฒน์ สุขเจริญ
พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์
๔
พันเอก ดารงค์ พลเคน
ราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียงพระราชยานในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ (๘)
ซ้าย
คู่ที่
ขวา
พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมัย ราชองครักษ์ในพระองค์ พลอากาศโท เชษฐา เหมือนแก้ว
พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์
๑
พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ
พลโท ปิยะ น้อยบัวทิพย์
๒
พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร
๓
พลเรือโท ธนธัช มโนพัฒนะ
พลตรี ฉกาจ ประสงค์
๔
พลอากาศตรี ปรัชญา พรหมบูรมย์
นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จฯ ในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ (๖)
ซ้าย
ขวา
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ นายทหารกากับแถว
พลเอก จักรภพ ภูริเดช
พันเอก นราพร แสนธิ
ผู้บังคับแถวแซงเสด็จฯ
พันเอก ธนวัฒน์ พัฒนทอง
ผู้บังคับหมวดแถว (๑)
พันเอก กุลบุตร ปัจฉิม
พันเอก พงศ์ภพ ทองอุไทย ผู้บังคับหมวดแถว (๒)
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แซงข้าง ๑ สาย สายละ ๑๒ นาย รวม ๒๔ นาย

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ริวขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ขบวนทหารเกียรติยศนา/ขบวนหน้า
ตารวจม้านา
วงดุริยางค์วงนา
กองบังคับการกองผสม
กองพันทหารเกียรติยศนา
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เจ้าพนักงานพระราชพิธีนาริว
ประตูหน้า
ธง ๓ ชาย หักทองขวาง ๒
สารวัตรขบวน
มโหระทึก ๔ คนหาม ๑๖ คนตี ๔
สารวัตรกลองมโหระทึก
กลองชนะ เขียวลายเงิน
๔๐
แดงลายทอง
๔๐
กลองชนะ เงิน
๔๐
ทอง
๔๐
จ่าปี่
จ่ากลอง
สารวัตรกลอง
แตรฝรั่ง
แตรงอน
สังข์
สารวัตรแตร
ตอนอานวยการริวขบวน
เจ้าพนักงานพระราชพิธีกากับเครื่องสูงหักทองขวางหน้า

๒
๑๒๗
๑๐
๑๖๖
๑
๒
๔
๑
๒๐
๒
๘๐
๘๐
๒
๒
๔
๒๐
๓๒
๘
๒
๑๓
๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

เครื่องสูงหักทองขวางหน้า ฉัตร ๕ ชัน
๑๒
๗ ชัน
๒
บังแทรก
๑๐
กากับพระแสงหว่างเครื่องหน้า
มหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า
พระเกาวพ่าห์ ๑
พระเสมาธิปัตย ๑
ฉัตรกรรภิรมย์
พระฉัตรชัย
๑
ผู้บอกขบวน
กรับสัญญาณ
พราหมณ์พิธี เป่าสังข์ ๑ คู่
ตารวจหลวงรักษาพระองค์นาเสด็จ
นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ ๑
นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์ ๑
พระราชยานพุดตานทอง
พระแสงรายตีนตอง
ผู้อานวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
กากับพระราชยาน
คนคุมเจ้าพนักงานแบกหามพระราชยาน
เจ้าพนักงานแบกหาม
เจ้าพนักงานถือม้ารองพระราชยาน
เจ้าพนักงานแบกหามสารอง (ผลัดหนุน)
เจ้าพนักงานแบกหามผลัดเปลี่ยน (นอกริว)
เจ้าพนักงานถือม้ารองพระราชยานผลัดเปลี่ยน (นอกริว)
บังพระสูรย์
พระกลด
พัดโบก

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒๔
๔
๑๐
๑
๑๐
๓
๑
๑
๒
๑๖
๑
๑
๔
๑
๑
๑
๑๖
๘
๑๖
๔๘
๘
๒
๑
๒

๓๘

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

พระทวย
คู่เคียงพระราชยาน
ราชองครักษ์คู่เคียงพระราชยาน
อินทร์ เชิญทวน
พรหม เชิญทวน
กากับอินทร์ พรหม
แถวแซงเสด็จ
นายทหารกากับแถว
ผู้บังคับแถว
ผู้บังคับหมวดแถว
พลแตร
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จ
ข้างละ ๒ สาย ๆ ละ ๒๔
เครื่องสูงหลัง ฉัตร ๗ ชัน ๒
๕ ชัน ๘
บังแทรก
๖
ชุมสาย
๔
เจ้าพนักงานพระราชพิธี กากับเครื่องสูงหักทองขวางหลัง
กากับมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง
มหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง
พระแสงสาคัญ
มหาดเล็กเชิญเครื่องตาม
ประตูหลัง
ขบวนทหารเกียรติยศตาม/ขบวนหลัง
วงดุริยางค์วงตาม
กองพันทหารเกียรติยศตาม
ขบวนรถยนต์พระทีน่ ั่ง

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑
๑๖
๑๖
๘
๘
๒
๒
๒
๔
๔
๔๘
๔
๑๖
๖
๘
๒
๑
๑๐
๘
๑๖
๒
๑๒๗
๑๖๖

๓๔

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บัญชีคู่เคียงพระราชยานพุดตานทองในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
เสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร
บัญชีมหาดเล็กคู่เคียงพระราชยานในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (๑๖)
ซ้าย
คู่ที่
ขวา
พันโท สมชาย กาญจมณี
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง
๑
พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน
พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ ๒
พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว
นาวาอากาศเอก สุพัฒน์ แก้วภา
๓
พลอากาศตรี ศิริพัฒน์ สุขเจริญ
นายมนตรี แสนชมพู
๔
พันตารวจเอก อนุวัต พิชาดุล
พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์
๕
พันโท มนตรา ประถมภัฎ
พันเอก สัญญา สาริบุตร
๖
พันเอก เพทาย ซังเอียด
พันโท พงษ์พัฒน์ กองชา
๗
พันเอก อัศวิน เจริญชัยวัฒน์
พันเอก สกล สิทธิประภา
๘
พันเอก ดารงค์ พลเคน
มหาดเล็กคู่เคียงพระราชยาน (๗) (สารอง)
๑. พันเอก เสกศิลป์ แสงสร
๒. นาวาโท วิจิตร วรรโณทยาน
๓. พันเอก กาจร ทองมา
๔. พันเอก เอนก สมปาลี
๕. พันโท คึกพล ชมชูเวชช์
๖. นาวาอากาศตรี กิติพงศ์ ชลังสุทธิ์
๗. พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียงพระราชยานในขบวนสถลมารค (๑๖)
ซ้าย
คู่ที่
ขวา
พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมัย ราชองครักษ์ในพระองค์ พลอากาศโท เชษฐา เหมือนแก้ว
พันเอก ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา
๑
นาวาเอก วัชรินทร์ เชาว์วันกลาง
พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์
๒
พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ
นาวาเอก ไชยสิทธิ ใจดี
๓
นาวาเอก ภาสวร เลขสุนทรากร ร.น.
พลโท ปิยะ น้อยบัวทิพย์
๔
พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
พลอากาศตรี โชคดี สมจิตต์
๕
พันเอก ปราญ์เปรื่อง โชติกเสถียร
พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร
๖
พลเรือโท ธนธัช มโนพัฒนะ
นาวาเอก วินัย พุ่มไพจิตร
๗
พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข
พลตรี ฉกาจ ประสงค์
๘
พลอากาศตรี ปรัชญา พรหมบูรมย์
ราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียงพระราชยานพุดตานทอง
ซ้าย
คู่ที่
นาวาเอก พลนันท์ กระแสฉัตร
๑
พลเรือตรี อาไพ ชุ่มน้อย
๒
พันเอก อร่าม ผุยหนองโพธิ์
๓
นาวาเอก ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จานงค์
๔
พลอากาศตรี โอม โมรินทร์
๕
พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ
๖
นาวาโท กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฏฐ์
๗
นาวาอากาศเอก รพีพัฒน์ โกติกูล
๘

(๑๖) (ผลัดเปลี่ยน)
ขวา
นาวาโท ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง
พลอากาศเอก พิเชษฐ ขาวจุ้ย
พลเรือโท นพพร วุฒิรณฤทธิ์
นาวาเอก ภณ ธิติวัชรเดช
พลเรือตรี ปิติ ต๊ะวิชัย
นาวาเอก สุรชัย ก้านคา
นาวาโท วรากร วิชาเพีย
พันเอก อัทธ์ชีระ จงเจริญ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จฯ (๑๕)
ซ้าย
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ นายทหารกากับแถว
พันเอก นราพร แสนธิ
ผู้บังคับกองพันแถวแซงเสด็จฯ
พันเอก พงศ์ภพ ทองอุไทย ผู้บังคับกองร้อยแถวแซงเสด็จฯ
พันตรี ภัทรพงศ์ เอกลาภ ผู้บังคับหมวดแถวแซงเสด็จฯ (๑)
พันเอก ณัฐวุฒิ จาตุศรีพิทักษ์ ผู้บังคับหมวดแถวแซงเสด็จฯ (๒)
พันโท ศิรวิน สโรชวาสิน ผู้บังคับหมวดแถวแซงเสด็จฯ (๑)

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ขวา
พลเอก จักรภพ ภูริเดช
พันเอก ธนวัฒน์ พัฒนทอง
พันเอก กุลบุตร ปัจฉิม
ว่าที่พันโท ปฐมพงษ์ ชูเมือง
พันเอก ยุทธพล ใจวงค์ษา
(ผลัดเปลี่ยน)
พันโท ประสิทธิ์ วงศ์อินทร์
พันโท พิศาล บูรณะกนก ผู้บังคับหมวดแถวแซงเสด็จฯ (๒) (ผลัดเปลี่ยน)
ว่าที่พันโท วสพล ตันติสันต์
นายทหารแถวแซงเสด็จฯ (สารอง) ว่าที่พันโท ชลประคัลภ์ ชมพืช
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จฯ ข้างละ ๒ สาย สายละ ๑๒ นาย รวม ๔๘ นาย

