เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ที่ ๓๓/๒๕๖๒

หมายกําหนดการ
เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ จั ด ขบวนพยุ ห ยาตราทางชลมารคเนื่ อ งในพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกตามโบราณราชประเพณี
เพื่ อ ให้ พ สกนิ ก รได้ เ ฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทถวายพระพรชั ย มงคล ในการนี้ กองทั พ เรื อ
สํา นัก พระราชวัง และกรมศิ ลปากร ได้ รับ พระราชทานพระบรมราชานุญ าตให้ร่ ว มกัน ดําเนิ น การ
ซ่อมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวน พร้อมทั้งได้ฝึกซ้อมฝีพายไว้เรียบร้อยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กําหนดการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามริ้วขบวน มีเรือจํานวน ๕๒ ลํา
จัดเป็น ๕ สาย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ สํานักพระราชวังและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ จัดตกแต่ง
สะพานฉนวนประจําท่าวาสุกรี ท่าราชวรดิฐ และบริเวณท้องน้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดําเนิน
เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
และเตรียมกําลังพลไว้พร้อมทุกตําแหน่งหน้าที่
เรื อ พระที่ นั่ ง อนั น ตนาคราช ตั้ ง บุ ษ บกอั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธปฏิ ม าชั ย วั ฒ น์ รั ช กาลที่ ๙
เทียบสะพานฉนวนประจําท่าวาสุกรี
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ทอดบัลลังก์กัญญาเป็นเรือพระที่นั่ง
เรื อ พระที่ นั่งนารายณ์ท รงสุ บรรณ รั ชกาลที่ ๙ ทอดบั ลลั งก์ กั ญญาเป็ นเรือ พระที่นั่ งรอง
เทียบที่สะพานฉนวนประจําท่าถัดไป
เวลา ๑๕ นาฬิกา ๓๐ นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์
สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา นเรนทิ ร าเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก ยาเธอ เจ้ า ฟ้ า ที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ มหาวชิ โ รตตมางกู ร สิ ริ วิ บู ล ยราชกุ ม าร
โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังเรือนแพที่ประทับรับรองบริเวณท่าวาสุกรี
รถยนต์พระประเทียบอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ นํารถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต ไปยังท่าวาสุกรี ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เจ้าพนักงานราชูปโภคอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ ไปประดิษฐานในบุษบก
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ที่สะพานฉนวนประจําท่าวาสุกรี เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเคลื่อนออกไป
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์เข้าเทียบสะพานฉนวนประจําท่าวาสุกรี เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เข้าเทียบ
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ไว้พร้อมแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุย ทรงพระมาลาเส้าสูง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ทรงพระดําเนินไปยังท่าวาสุกรี ณ ที่นั้น องคมนตรี นายกรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เฝ้าฯ รับเสด็จ ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการขบวนเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจํานวนเรือและกําลังพล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก ยาเธอ เจ้ า ฟ้ า ที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระแสงขรรค์ ชั ย ศรี ขณะนั้ น ทหารกองเกี ย รติ ย ศถวายความเคารพ วงดุ ริ ย างค์ บ รรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา นเรนทิ ร าเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็ จ ไปประทั บ เรื อ พระที่ นั่ ง อเนกชาติ ภุ ช งค์ ต ามเสด็ จ ในขบวนพยุ ห ยาตรา ผู้ ค วบคุ ม เรื อ พระที่ นั่ ง
สุพรรณหงส์กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานบัญชีกําลังพลประจําเรือ นายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เมื่อพร้อมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ออกจากท่าวาสุกรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ไปตามชลวิถีท้องน้ําเจ้าพระยา ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่
และกลองชนะประจําเรือพระราชพิธีประโคมขึ้นพร้อมกัน ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเคลื่อนไปตามลําดับ
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเข้าเทียบสะพานฉนวนประจําท่าราชวรดิฐ เจ้าพนักงานราชูปโภค
อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ จากบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ไปประดิษฐานบน
พระราชยานถม เตรียมเข้าริ้วขบวนราบยาตราไปยังพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
เคลื่ อ นออกไป ขณะเรื อ พระที่ นั่ ง สุ พ รรณหงส์ จ ะเข้ า เที ย บสะพานฉนวนประจํ า ท่ า ราชวรดิ ฐ
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เข้าเทียบสะพานฉนวนประจําท่าราชวรดิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขึ้นสะพานฉนวนประจําท่าราชวรดิฐ
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้บัญชาการทหารเรือ
ในฐานะผู้ บั ญ ชาการขบวนเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เลีย บพระนคร โดยขบวนพยุ ห ยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูล
พระกรุณารายงาน เสด็จฯ ไปยังพลับพลาที่ประทับรับรอง
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์เข้าเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ที่สะพานฉนวนประจําท่าราชวรดิฐ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จขึ้นสะพานฉนวนประจําท่าราชวรดิฐ
แล้วตามเสด็จไปเฝ้าฯ ณ พลับพลาที่ประทับรับรอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ออกจากพลับพลาที่ประทับรับรอง
เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ณ ที่นั้น องคมนตรี นายกรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เฝ้าฯ รับเสด็จ แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ยาตราโดยริ้วขบวนราบไปยังพระบรมมหาราชวัง มีพระราชยานถมอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์
รั ช กาลที่ ๙ นํ า ริ้ ว ขบวนราบ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี และสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระดําเนิน
เข้าริ้วขบวนราบในฐานะราชองครักษ์ประจําพระองค์คู่เคียงพระราชยาน ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ริ้วขบวนราบยาตราออกจากเกยพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
ท่าราชวรดิฐ จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยัง
พระบรมมหาราชวัง ทรงรอรับเสด็จ ณ พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
ริ้วขบวนราบยาตราออกจากท่าราชวรดิฐ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน
เลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี เทียบพระราชยานพุดตานทอง
ที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ออกจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งข้างประตูกําแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จขึ้นพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ประทับพักพระราชอิริยาบถ
ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งหน้าพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดําเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวั ง ดุ สิ ต พร้ อ มด้ ว ยรถยนต์ พ ระประเที ย บอั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธปฏิ ม าชั ย วั ฒ น์ รั ช กาลที่ ๙
นํารถยนต์พระที่นั่ง ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
การแต่งกาย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์
สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า
ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด
สํานักพระราชวัง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ริ้วขบวนเรือ
เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประตูหน้า

๐
เรือทองบ้าบิ่น
(กลาโหม)
๐
เรือเสือคํารณสินธุ์
๐
เรือดั้ง ๒

๐
เรือเสือทยานชล
๐
เรืออีเหลือง
(เรือกลองนอก-ปี่ชวา กลองแขก)
(รองผู้บัญชาการทหารเรือ)

๐
เรือดั้ง ๔
๐
เรือดั้ง ๖

๐
เรือดั้ง ๘

๐
เรือทองขวานฟ้า
(มหาดไทย)

๐
เรือดั้ง ๑

๐
เรือดั้ง ๓
๐
เรือตํารวจ ๑ (นอก)
(ตํารวจหลวง)
๐
เรืออสุรปักษี
(กลองชนะ)

๐
เรืออสุรวายุภักษ์
(กลองชนะ)

๐
เรือดั้ง ๕

๐
เรือดั้ง ๗

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

๐
เรือดั้ง ๑๐

๐
เรือตํารวจ ๒ (ใน)
(ตํารวจหลวง)

๐
เรือดั้ง ๙

๐
เรือดั้ง ๑๒

๐
๐
เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร
(กลองชนะ)
(กลองชนะ)

๐
เรือดั้ง ๑๑

๐
เรือดั้ง ๑๔

๐
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
ตั้งบุษบกอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที๙่

๐
เรือดั้ง ๑๓

๐
เรือดั้ง ๑๖

๐
เรือสุครีพครองเมือง
(สังข์ แตร)

๐
เรือดั้ง ๑๘

๐
เรือพาลีรั้งทวีป
(กลองชนะ)
(สังข์ แตร)

๐
เรือแตงโม
(เรือกลองใน)
ผู้บัญชาการขบวน
เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒

๐
เรือดั้ง ๑๕

๐
เรือดั้ง ๑๗

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๐
เรือดั้ง ๒๐
(ตํารวจหลวง)

๐
เรือครุฑเตร็จไตรจักร

๐
เรือดั้ง ๒๒
(ตํารวจหลวง)

๐
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประทับพระราชอาสน์ทอดเครื่องราชูปโภค
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
ประทับที่กราบเรือพระที่นั่งด้านขวา
(เลขาธิการพระราชวัง
รองเลขาธิการพระราชวัง (๑)
ราชองครักษ์
มหาดเล็กอยู่งานพัด)

๐
เรือเอกไชยหลาวทอง
(มโหระทึก)

๐
เรือครุฑเหินเห็จ

คู่ชัก
๐
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ประทับพระเก้าอี้
ทอดเครื่องพระอิสริยยศ ชั้นเจ้าฟ้า

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๐
เรือดั้ง ๑๙
(ตํารวจหลวง)
๐
เรือดั้ง ๒๑
(ตํารวจหลวง)

๐
เรือเอกไชยเหินหาว
(มโหระทึก)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๐
เรือแซง ๑
(ตํารวจหลวง)

๐
เรือแซง ๒
(ตํารวจหลวง)
๐
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ
รัชกาลที่ ๙
ทอดพระราชอาสน์
เป็นเรือพระที่นั่งรอง

๐
เรือแซง ๓
(ตํารวจหลวง)

๐
เรือแซง ๔
(ตํารวจหลวง)
๐
เรือแซง ๒
(ตํารวจหลวง)
๐
เรือแซง ๖
(ตํารวจหลวง)

๐
เรือแซง ๗
(กรมวัง)

๐
เรือแซง ๕
(ตํารวจหลวง)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ
เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
บทที่ ๑ สรรเสริญพระบารมี
๏ พระ-ไตรรัตนะแผ้ว
เผด็จมาร
บรม-ทิพย์โสฬสสถาน
เทพถ้วน
ราชา-ธิราชบุราณ
บุรพกษัตริย์
ภิเษก-เสกสรรพพรล้วน
หลั่งฟ้ามาถวาย
๑-๏ พระเอย พระผ่านฟ้า
พระบุญญาพระบารมี
สืบทรงวงศ์จักรี
ให้เปรมปรีดิ์ทุกปวงชน
๒-๏ ดั่งรุ่งอรุณเริ่ม
แสงสุขเสริมสืบนุสนธิ์
สว่างสร่างกังวล
ผุดผ่องพ้นผ่านผองภัย
๓-๏ พระเอย พระผ่านเผ้า
ที่โศกเศร้าค่อยสดใส
คนท้อขอถอดใจ
ค่อยฟื้นไข้ขึ้นครามครัน
๔-๏ ทรงธรรมปานน้ําทิพย์
เทพไทหยิบหยาดสวรรค์
ชุ่มชื่นชุบชีวัน
เป็นมิ่งขวัญแห่งชีวา
๕-๏ พระเอย พระผ่านพิภพ
สุขสงบงามสง่า
ปานเพชรเก็จก่องนภา
ประดับฟ้าประดับไทย
๖-๏ เดชะพระบารมี
วงศ์จักรีจึงเกริกไกร
ทวีโชคทวีชัย
ทวีสุขทุกวารวัน
๗-๏ พระเอย พระผ่านเมือง
ไทยประเทืองประทับขวัญ
ปวงบุญแต่ปางบรรพ์
พระทรงธรรม์จึงทรงไทย
๘-๏ ทรงศีลทั้งทรงสัตย์
จึงทรงฉัตรจึงทรงชัย
บัวบุญจึงเบ่งใบ
อุบลบานบนธารธรรม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙-๏ พระเอย พระผ่านเกล้า
พระมหากรุณานํา
๑๐-๏ พระทศมินทร์ปานปิ่นเพชร
ฟื้นฟ้าฟื้นธานินทร์
๑๑-๏ พระเอย พระผ่านฟ้า
แม้นมีมวลหมู่มาร
๑๒-๏ หมู่มิตรจงมั่นคง
ไพร่ฟ้าประชาชี
๑๓-๏ เดชะพระไตรรัตน์
พระบารมีจักรีวงศ์
๑๔-๏ แรงรักแห่งทวยราษฎร์
ร้อยถ้อยร้อยดวงใจ
๑๕-๏ ขอจงทรงพระเกษม
พระกมลหมดมลทิน
๑๖-๏ ปรารถนาสารพัด
สุขทวีมิมีวาย
๑๗-๏ พระบารมีที่ทรงสร้าง
บํารุงรัฐวัดวังเวียง

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
ทุกค่ําเช้าไทยชื่นฉ่ํา
คือน้ําทิพย์ลิบโลมดิน
จึงสําเร็จเด็จไพรินทร์
จงภิญโญยิ่งโอฬาร
พระเดชาจงฉายฉาน
จุ่งมอดม้วยด้วยพระบารมี
น้ําจิตตรงเต็มไมตรี
สามัคคีอยู่มั่นคง
ทั้งศีลสัตย์สร้างเสริมส่ง
ทุกพระองค์เป็นธงชัย
หลอมรวมชาติสืบศาสน์สมัย
ถวายไท้องค์ทศมินทร์
เอิบอิ่มเอมดั่งองค์อินทร์
ผ่องโสภินดั่งเพชรพราย
สมพระมนัสที่ทรงหมาย
พระบรมวงศ์ทรงพร้อมเพรียง
ไป่โรยร้างรุ่งเรืองเรียง
จักรีวงศ์ทรงพระเจริญ-เทอญ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

บทที่ ๒ ชมเรือขบวน
๏ ลอยลํางามสง่าแม้น
หยาดโพยมเพียงหยัน
เหมราชผาดผายผัน
พายพะแพรวพรายถ้า
๑-๏ เรือเอยเรือพระที่นั่ง
พิศองค์หงส์สุวรรณ
๒-๏ หยาดฟ้ามารองบาท
ฝีมือลือโลกโลม
๓-๏ สุวรรณหงส์ลงลอยล่อง
นาคราชผาดโผนนํา
๔-๏ กระบี่ศรีสง่า
เรือครุฑไม่หยุดคอย
๕-๏ อสูรวายุภักษ์
พายผกเพียงนกบิน
๖-๏ เรือแซงแข่งเรือดั้ง
เรือชัยไฉไลล้น
๗-๏ ยักษ์ลิงกลิ้งกลอกกาย
รูปสัตว์หยัดกายา
๘-๏ เรือน้อยลอยน้ําไหล
พร่างพราวราวเพชรแพรว
๙-๏ งามริ้วทิวทางแถว
งามเรือเหลือลวดลาย
๑๐-๏ อาภรณ์ผ้าแพรพรรณ
พลพายพายเรือลง

มณีสวรรค์
ยั่วฟ้า
โผนเผ่น นภาฤๅ
ถี่พร้อมผันผยอง
งามสะพรั่งเพียงหยาดสวรรค์
เพียงผันผยองล่องลอยโพยม
งามผุดผาดพิลาสโฉม
หล้าเลื่องลิบปานทิพย์ทํา
งามผุดผ่องล่องลอยลํา
ภุชงค์ล้ําเผ่นโผนลอย
งามท่วงท่าไม่ท้อถอย
ยุดนาคคล้อยลอยเมฆินทร์
ศักดิ์ศรีคู่อสูรปักษิน
ผินสู่ฟ้าร่าเริงบน
พร้อมสะพรั่งกลางสายชล
ยลเรือกิ่งพริ้งเพราตา
แลลวดลายล้วนเลขา
พาโผนเผ่นเป็นทิวแถว
ล้อมเรือใหญ่ไหววับแวว
พายพลิ้วกวักพรักพร้อมพาย
ธงเพริศแพร้วแผ่วปลิวปลาย
คล้ายเทพทิพย์หยิบลายผจง
สวยสีสรรสวมทรวดทรง
ทิวธงถ้วนล้วนเฉิดฉัน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข
๑๑-๏ เสนาะศัพท์ขับเพลงเห่
เพลงทิพย์ไป่เทียมทัน
๑๒-๏ ศิลปกรรมล้ําเลิศเหลือ
ท่อนไม้ไร้ชีวี
๑๓-๏ นาวาสถาปัตย์
ยิ่งยลยิ่งเยือกเย็น
๑๔-๏ สมบูรณ์สมบัติชาติ
ฝีมือลือเลิศใคร
๑๕-๏ ควรสืบควรรักษา
ควรเชิดควรชื่นชม
๑๖-๏ แม้นสิ้นจากถิ่นไทย
แบบบทหมดกระบวน
๑๗-๏ ขวัญเอยเป็นขวัญเนตร
ลูกหลานวานอย่าวาย
๑๘-๏ ฝากโลกให้รู้จัก
ฝากนามสยามินทร์

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
เสียงเสน่ห์น้ําสนั่น
กลั่นจากทรวงปวงนาวี
ลวดลายเรือล้วนโสภี
มีชีวิตคิดเหมือนเป็น
ช่างเชี่ยวชัดชาญเชิงเช่น
เห็นสายศิลป์วิญญาณไทย
ควรประกาศเกียรติเกริกไกร
ไม่เทียบเทียมเยี่ยมนิยม
ควรคู่ค่าควรเมืองสม
ควรภูมิใจไทยทั้งมวล
ห่อนเห็นใครมาคู่ควร
ล้วนเลิศแล้วแพรวพริ้งพราย
ศิลป์พิเศษยังสืบสาย
อย่าดูดายศรีแผ่นดิน
ฝากศรีศักดิ์วิญญาณศิลป์
ฝากฝีมือชื่อไทยเอย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

บทที่ ๓ ชมเมือง
๏ เจ้าพระยาสง่าเพี้ยง
กรุงเทพเทพนครทัน
ใจไทยย่อมหฤหรรษ์
ตราบเมื่อนี้เมื่อหน้า
๑-๏ เจ้าเอย เจ้าพระยา
เอิบอาบกําซาบใจ
๒-๏ เป็นถิ่นแห่งศีลธรรม
โลกร้อนไฟลุกลาม
๓-๏ ดินแดนแห่งกาสาว์
ศีลธรรมที่บําเพ็ญ
๔-๏ พระแก้วอยู่เหนือเกล้า
ศีลทานสานศรัทธา
๕-๏ บัวบุญจึงเบ่งบาน
รอยยิ้มอิ่มอารี
๖-๏ ความรู้อาจไม่หลาก
น้ําจริงมากเพียงไหน
๗-๏ แสงเทียนทุกยามค่ํา
เดือนปีอาจเปลี่ยนแปลง
๘-๏ บ้านเรือนไม่หรูหรา
หนทางอาจห่างไกล
๙-๏ น้ําใจไม่เคยจืด
ต่างเพศต่างผิวพรรณ
๑๐-๏ ภักดีจักรีวงศ์
ร้อยรักร้อยใจไทย

ธารสวรรค์
ถิ่นฟ้า
หอมทิพย์ธรรมแฮ
เมื่อโน้นนิรันดร์เกษม
ถั่งธารามานานไกล
หล่อเลี้ยงไทยเลื่องลือนาม
รุ่งเรืองล้ําร่มอาราม
แดนสยามยังร่มเย็น
คือสมญาโลกย่อมเห็น
ช่วยดับเข็ญได้ทุกครา
ทุกค่ําเช้าเฝ้าบูชา
เปรมปรีดาด้วยความดี
อบดวงมานหอมหวานทวี
เติมไมตรีเต็มหัวใจ
แต่ความรักไม่รองใคร
แพ้น้ําใจที่ไหลแรง
คือแสงธรรมยังทอแสง
แต่รักแรงไม่เปลี่ยนไป
แต่สูงค่าปัญญาไทย
แต่หัวใจใกล้ชิดกัน
อยู่ยาวยืดยิ้มยืนยัน
แต่ใจนั้นไม่ต่างใจ
ทุกพระองค์คือธงชัย
ร้อยดวงใจจอมจักรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข
๑๑-๏ ราชันขวัญสยาม
ร่มพระบารมี
๑๒-๏ ไตรรงค์ธงชัยโชค
ขวัญฟ้าขวัญตายล
๑๓-๏ กรุงเทพคือกรุงธรรม
งามนอกไม่หลอกใคร
๑๔-๏ สยามจึงงามพร้อม
เกลียดใครไม่นานวัน
๑๕-๏ ขัดแย้งแต่ไม่แยก
เจียมใจไว้ไม่จาง
๑๖-๏ เมืองไทยคือเมืองทอง
ถ้าไทยไม่ทิ้งธรรม
๑๗-๏ เมื่อนี้ตราบเมื่อหน้า
เกษมสุขสิ้นทุกข์ภัย

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
ปิ่นเพชรงามปักธานี
ศรีไผทฉัตรชัยชน
ลอยอวดโลกโบกลมบน
ขวัญกมลมงคลชัย
งามเลิศล้ําด้วยน้ําใจ
พร้อมงามในจริงใจครัน
หัวใจหอมไม่หุนหัน
แต่รักนั้นนานไม่วาง
แม้ต่างแตกไม่แตกต่าง
คุณใครสร้างค้างใจจํา
ขอพี่น้องครองรักนํา
ไทยสุขล้ําฉ่ําชื่นไทย
คงคู่หล้าฟ้าดินกษัย
ชมชื่อไทยไป่สิ้นเทอญฯ
นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
ประพันธ์

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ริ้วขบวนราบ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ราชองครักษ์ประจําพระองค์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
คู่เคียงพระราชยานพุดตานทอง
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขบวนทหารเกียรติยศนํา/ขบวนหน้า
ตํารวจม้านํา
๒
๖
วงดุริยางค์วงนํา
๗๗
กองบังคับการกองผสม
๑๐
กองพันทหารเกียรติยศนํา
๖๗
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เจ้าพนักงานพระราชพิธีนําริ้ว
๑
ประตูหน้า
๒
ธง ๓ ชายหักทองขวาง
๒
๔
สารวัตรกลองมโหระทึก
๒
มโหระทึก ๔, คนหาม ๑๖, คนตี ๔
๒๐
สารวัตรกลอง
๒
กลองชนะ
ทอง
๒๐
๔๐
เงิน
๒๐
จ่าปี่
๑
๒
จ่ากลอง
๑
สารวัตรแตร
๒
แตรฝรั่ง
๒๐
๔๘
แตรงอน
๒๘
สังข์
๔

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

พนักงานพระราชพิธี กํากับเครื่องสูงหน้า
เครื่องสูงหน้า
๕ ชั้น
๗ ชั้น
บังแทรก
นายทหารราชองครักษ์ เชิญธงมหาราช
กํากับพระราชยานถม
กํากับเจ้าพนักงานแบกหามพระราชยานถม
พระราชยานถม
เจ้าพนักงานแบกหามพระราชยานถม
เจ้าพนักงานเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ร.๙
บังพระสูรย์
พระกลด
พัดโบก
คู่เคียงพระราชยานถม
อินทร์ เชิญจามร
พรหม เชิญจามร
พนักงานพระราชพิธี กํากับเครื่องสูงหลัง
เครื่องสูงหลัง
๗ ชั้น
๕ ชั้น
บังแทรก
เจ้าพนักงานถือม้ารองพระราชยานถม
กํากับพระแสงหว่างเครื่องหน้า
มหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า
พนักงานพระราชพิธี กํากับเครื่องสูงหักทองขวางหน้า

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

๖
๒
๒

๘
๘
๒
๔
๑

๒
๑๒
๔
๔
๑
๑
๑
๑
๘
๑
๑
๑
๑
๑๖

๒๐

๑๖
๒
๔
๘
๒
๔
๑
๖
๒

๑๔

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข
เครื่องสูงหน้า

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ชั้น
๗ ชัน้

บังแทรก
นายทหารเชิญพระเสมาธิปัตย์
นายทหารเชิญพระเกาวพ่าห์
พระกรรภิรมย์
นายทหารเชิญพระฉัตรชัย
ผู้บอกขบวน
กรับสัญญาณ
พราหมณ์พิธี เป่าสังข์ ๑ คู่
พระตํารวจหลวงรักษาพระองค์ นําเสด็จ
นายทหารราชองครักษ์ เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์
นายทหารราชองครักษ์ เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ
พระราชยานพุดตานทอง
พระแสงรายตีนตอง
ผู้อํานวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
กํากับพระราชยานพุดตานทอง
กํากับเจ้าพนักงานแบกหามพระราชยานพุดตานทอง
เจ้าพนักงานแบกหาม
เจ้าพนักงานถือม้ารองพระราชยานพุดตานทอง
บังพระสูรย์
๒
พระกลด
๑
ภูษามาลา
พัดโบก
๒
เชิญพระทวย (ผลัดเปลี่ยน)
๑
มหาดเล็กคู่เคียงพระราชยานพุดตานทอง
ราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียงพระราชยานพุดตานทอง

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๖
๒
๑
๑
๑

๑๒
๔
๔
๒
๒
๒
๑
๑
๒
๑๖
๑
๑
๑
๔
๑
๑
๑
๑๖
๘
๕
๒
๑๖
๑๖

๒๐

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

อินทร์ เชิญทวนเงิน
๘
พรหม เชิญทวนทอง
๘
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แซงข้างละ ๑ แถว แถวละ ๒๔
นายทหารอาวุโสประจําแถวแซงเสด็จในพระองค์ แถวละ ๑
นายทหารกํากับแถวแซงเสด็จ แถวละ ๑
ผู้บังคับแถวแซงเสด็จ แถวละ ๑
ผู้บังคับหมวดแถวแซงเสด็จ แถวละ ๑
พลแตร แถวละ ๒
กํากับเครื่องสูงหักทองขวางหลัง
ฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหลัง
๗ ชั้น
๒
๒๐
๕ ชั้น
๔
ชุมสาย
๔
บังแทรก
กํากับพระแสงหว่างเครื่องหลัง
มหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง
มหาดเล็กเชิญพระแสงสําคัญ
มหาดเล็กเชิญเครื่องตาม
ประตูหลัง
ขบวนทหารเกียรติยศตาม/ขบวนหลัง
วงดุริยางค์วงตาม
กองพันทหารเกียรติยศตาม

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๑๖
๔๘
๒
๒
๒
๒
๔
๒

๒๒
๒
๑
๔
๘
๑๖
๒
๗๗
๖๗

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

บัญชีคู่เคียงพระราชยาน
จากเกยพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
ตอนนําพระ
บัญชีมหาดเล็กคู่เคียงพระราชยานถม (๑๖)
ซ้าย
คู่ที่
ขวา
พลตํารวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล
๑
พลอากาศโท ชิดชัย กาญจนโภคิน
พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว
๒
พลตรี ชัยทัต บุญขํา
นาวาตรี กิตติพงศ์ ชลังสุทธิ์
๓
เรืออากาศเอก ขุนทรัพย์ เอี่ยมสี
พันตรี ธีรเจษฎ์ มลายอริศูนย์
๔
พันเอก วิฑิต ไตรนภากุล
นายเทอดพล วงษ์วานิช
๕
พันโท เจษฎา ทรัพย์รวงทอง
พันเอก ปฏิเวธ ไม้สนธิ์
๖
พันเอก ธาดา ยุติพันธ์
พันตรี สมโภชน์ ทรงเจริญ
๗
นายอํานาจชาย เขียวอิ่ม
นายศักดิ์ชัย พงศ์วิสุวรรณ์
๘
นายชัยวัฒน์ เข็มนาค
ตอนพระราชยาน
บัญชีมหาดเล็กคู่เคียงพระราชยานพุดตานทอง (๑๖)
พันโท สมชาย กาญจนมณี
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ซ้าย
ขวา
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. พันตํารวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์
๕. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์
๕. พันโท มนตรา ประถมภัฎ
๖. พันเอก บวงสรวง บุนนาค
๖. พันโท จอมไตร กิจประสาน
๗. พันเอก สุทธินันท์ จูบาง
๗. พันเอก อัศวิน เจริญชัยวัฒน์
๘. พันโท พงษ์พัฒน์ กองชา
๘. พันเอก ดํารงค์ พลเคน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

บัญชีราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียงพระราชยานพุดตานทอง (๑๖)
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ราชองครักษ์ในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา
พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย
”
พลอากาศโท เชษฐา เหมือนแก้ว
ซ้าย
ขวา
นาวาเอก กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฏฐ์
๑
นาวาเอก ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง
พลอากาศเอก พิเชษฐ ขาวจุ้ย
๒
พันเอก อร่าม ผุยหนองโพธิ์
นาวาเอก ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จํานงค์
๓
พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ
พลอากาศตรี โอม โมรินทร์
๔
พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์
พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข
๕
พลตรี ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ
พลเรือตรี สุรชัย ก้านคํา
๖
พลเรือเอก ธนธัช มโนพัฒนะ
พลอากาศตรี โชคดี สมจิตต์
๗
พลเรือโท สรชัช บุญญนวฤทธิ์
พลตรี อัทธ์ชรี ะ จงเจริญ
๘
นาวาเอก รพีพัฒน์ โกติกูล
บัญชีนายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จ (๑๐)
ซ้าย
ขวา
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ นายทหารอาวุโสประจําแถว พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
แซงเสด็จในพระองค์
พลตรี ธนวัฒน์ พัฒนทอง
นายทหารกํากับแถวแซงเสด็จ พลตรี นราพร แสนธิ
พลตรี อดิศร เสียงดัง
ผู้บังคับแถวแซงเสด็จ
พลตรี กุลบุตร ปัจฉิม
พันเอก ยุทธพล ใจวงค์ศา
ผู้บังคับหมวดแถวแซงเสด็จ พันโท วสพล ตันติสันต์
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จ ข้างละ ๑ แถว แถวละ ๒๔ นาย รวม ๔๘ นาย
พลแตร แถวละ ๒ นาย รวม ๔ นาย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนราบ
การเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ธงมหาราช
พลตรี รติ สินธุพัทร์
กํากับพระราชยานถม
พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ
เจ้าพนักงานเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙
นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ
พระกลด
ร้อยตรี สถิน เจริญหลาย
บังสูรย์
นายธนินธร ณ ระนอง
พัดโบก
นายกมล ปานยิ้ม
มหาดเล็กคู่เคียงพระราชยานถม (๑๖)
พลตํารวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล
พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว

พลอากาศโท ชิดชัย กาญจนโภคิน
พลตรี ชัยทัต บุญขํา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาตรี กิตติพงศ์ ชลังสุทธิ์
พันตรี ธีรเจษฎ์ มลายอริศูนย์
นายเทอดพล วงษ์วานิช
พันเอก ปฏิเวธ ไม้สนธิ์
พันตรี สมโภชน์ ทรงเจริญ
นายศักดิ์ชัย พงศ์วิสุวรรณ์

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรืออากาศเอก ขุนทรัพย์ เอี่ยมสี
พันเอก วิฑิต ไตรนภากุล
พันโท เจษฎา ทรัพย์รวงทอง
พันเอก ธาดา ยุติพันธ์
นายอํานาจชาย เขียวอิ่ม
นายชัยวัฒน์ เข็มนาค

เลขาธิการพระราชวัง ผู้อํานวยการขบวนราบ
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กํากับพระแสงหว่างเครื่องหน้า
พันเอก จิรพัชร เศวตเศรนี
เชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า (๑๐)
๑. พระแสงดาบนาคฝักทองคําโกร่งลงยา
ว่าที่พันเอก นราภัทร วิริยา
๒. พระแสงดาบด้ามนาค ๓ เศียร ลายมงคล ๘ (๑) ว่าที่พันโท ปิติ กริษฐาทิพย์
๓. พระแสงดาบด้ามนาค ๓ เศียร ลายมงคล ๘ (๒) พันโท ธีระพล ศรีฉ่ํา
๔. พระแสงดาบด้ามนาค
ว่าที่ร้อยเอก ธกรศักดิ์ พรหมสาขา
ณ สกลนคร
๕. พระแสงหอกร่อนใหญ่
ร้อยเอก นราธิป เชื้อเมืองพาน
๖. พระแสงหอกพระมหากฐินน้อย
ร้อยเอก กรวิชย์ อารมย์สุข
นายทหารราชองครักษ์เชิญพระเกาวพ่าห์
ร้อยเอก ชัชพงศ์ ปัญจะมูล

ว่าที่ร้อยเอก นพรัตน์ ฤทธิรน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

นายทหารราชองครักษ์เชิญพระฉัตรชัย
ร้อยโท ชนาธิป ผลปราชญ์

ร้อยโท กิตติพล ภูษา

นายทหารราชองครักษ์เชิญพระเสมาธิปัตย์
ร้อยเอก พรพรหม วงษ์ขํา

ร้อยเอก อุกฤษฏ์ จิตต์สว่าง

กรับสัญญาณ
นายสุวัฒน์ อ่ําเมือง
พราหมณ์เป่าสังข์อุตราวัฏ
พราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์
พระตํารวจหลวงรักษาพระองค์นําเสด็จ
ซ้าย
พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์
พลตรี จิรโรจน์ ธูปเทียนรัตน์
พันโท อดิศักดิ์ ไทยฤทธิ์
ร้อยเอก ชวิน แน่นหนา
ร้อยเอก ธนาภัทร ธานีรัตน์
ว่าที่ร้อยโท พัทธพล ศรีโสภาพ
พันตรี ณัฐพล โพธิ์พร
ว่าที่พันเอก ปกาสิต อุไรวรรณ์

พราหมณ์ภีษม รังสิพราหมณกุล
(๑๖)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์
พันโท สุรเดช เหลี่ยมไทย

ขวา
พลเอก จักรภพ ภูริเดช
พลตรี ณัฐวุฒิ จาตุศรีพิทักษ์
พันโท นิกร เชาวลิต
ร้อยโท ชนาธิป มานะ
ว่าที่พันโท พีระพงษ พินิจรัตนพันธ์
ร้อยตรี มนตรี กุณะ
ร้อยเอก พีรณัฐ ศรีทะวงศ์
ว่าที่พันเอก ปฏิภาณ รัตนไพบูลย์

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ
พันโท พีรพัสตร์ เสือยันต์
เชิญพระแสงรายตีนตอง (๔)
๑. พระแสงดาบคาบค่าย
๒. พระแสงดาบอัษฎาพานร
๓. พระแสงดาบใจเพชร
๔. พระแสงดาบนาค ๓ เศียร ลายมงคล ๘

พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
พันเอก สิทธิศักดิ์ ธิวันนา
พลโท ปณต แสงเทียน

มหาดเล็กเชิญเครื่องข้างพระราชยานพุดตานทอง
พระกลด
พันโท พิสิฐ สว่างธรรมขจร
บังพระสูรย์ (๒)
พันตรี พัฒนราช ชุ่มใจ

นายธเนสพงษ์ เที่ยงธรรม

พระทวย
นาวาตรี ธีรพล อุบลเจริญ
พัดโบก (๒)
พันตรี ธนพันธ์ ธุรพันธ์
กํากับพระราชยานพุดตานทอง
พลตรี ชาตรี วงศ์สายตา

นายอนุสรณ์ คงกําเนิด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

คนคุมเจ้าพนักงานแบกหาม
ร้อยเอก วุฒิพงษ์ พงษ์ชอุ่มดี
กํากับอินทร์เชิญทวนเงิน
พันโท ณัฐ พุ่มหรดี
กํากับพรหมเชิญทวนทอง
พันโท เอกสิทธิ นงนุช
กํากับพระแสงหว่างเครื่องหลัง
พันเอก สิทธิศักดิ์ มินวงษ์
เชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง (๔)
๑. พระแสงดาบด้ามนาค (๑)
๒. พระแสงดาบด้ามนาค (๒)
๓. พระแสงทวนถม
๔. พระแสงง่ามด้ามไม้ต่อทอง

ร้อยเอก ธีรเดช สวัสดิเสน
ว่าที่ร้อยโท กฤษฏิ์ ทัพวนานต์
ว่าที่ร้อยโท ทศพร วงศ์ศรีสังข์
ร้อยตรี เจษฎา บุญทอง

เชิญพระแสงสําคัญ (๘)
๑. พระแสงดาบคาบค่าย องค์ที่ ๒
๒. พระแสงดาบเวียด
๓. พระแสงดาบฟันปลา
๔. พระแสงดาบแฝด
๕. พระแสงดาบฝักมุกทรงเดิม
๖. พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง
๗. พระแสงขรรค์นวโลหะ
๘. พระแสงดาบมรกต (ร.๗)

พลตํารวจตรี มณฑลทัฬห์ บุนนาค
พลตรี ศุภชัย นิลเขียว
พลตรี ศักดิ์ศิริ แข็งแรง
พันเอก พงศ์ณุภา เวชชาชีวะ
พันตํารวจเอก พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า
พันเอก ชัชวาล หาญคําหล้า
ว่าที่พันเอก ภูวดล ใจหวัง
ว่าที่พันเอก ปริญญา วิชาชัย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เชิญเครื่องบรมราชอิสริยราชูปโภค (๑๖)
๑. พานพระขันหมากทองคําลงยาองค์ใหญ่เครื่องพร้อม
๒. พระมณฑปทองคําลงยาพร้อมพานรองมีพระจอก
๓. พระสุพรรณศรีทองคําลงยาบัวแฉก
๔. พระสุพรรณราชทองคําเฟือง
๕. พระมณฑปทองคําลงยาไม้สิบสอง
๖. พระสุพรรณศรีทองคําลงยาไม้สิบสอง
๗. พระสุพรรณราชทองคําลงยา
๘. พระเต้าทักษิโณทกทองคําลงยาองค์ใหญ่
๙. พานชําระพระหัตถ์เครื่องพร้อม
๑๐. หีบพระล่วมตนกู (จงกู) ทองคําประดับเพชรเครื่องพร้อม
๑๑. หีบพระล่วมทองคําลงยา
๑๒. โถพระกระยาเสวยทองคําเกลี้ยง
๑๓. ขันพระสุธารสเย็นทองคําลงยา พร้อมพระจอก
๑๔. กาพระสุธารสเย็นทองคําสลักลาย
๑๕. พระสุพรรณราชทองคําเกลี้ยง
๑๖. พระสุวรรณภิงคารพร้อมพานรองทองคําลงยา
มหาดเล็กคู่เคียงพระราชยาน (๑๖)
พันโท สมชาย กาญจนมณี
๑. พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง
๒. พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ
๓. นาวาอากาศเอก สุพัฒน์ แก้วภา
๔. นายมนตรี แสนชมภู
๕. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์
๖. พันเอก บวงสรวง บุนนาค
๗. พันเอก ไชยศิริ วิบูลยมงคล
๘. พันโท พงษ์พัฒน์ กองชา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ร้อยเอก ภูรินทร์ สุดสงวน
พลตรี มานพ ลอยเมฆ
พันเอก สกล สิทธิประภา
นาวาเอก นักรบ ใจสมัคร
พลอากาศโท ชูพันธุ์ เจริญรัมย์
ร้อยโท ทยาวัต เอกบูรณะวัฒน์
พลอากาศโท สมยศ เติมทองไชย
พันเอก ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล
พลตรี ปรีชา พิทักษ์ธานิน
ร้อยเอก ยุทธพล ไตรเวทย์
พลอากาศตรี ฐานันดร์ ประทีปทอง
พันตรี เกียรติคุณ เกียรติวินัยสกุล
พลเรือตรี ภาณุวัฒน์ อินทนิล
ร้อยโท อภิวิชญ์ โตสิงห์ตระกูล
ร้อยโท พัสกร สาระผล
พันตรี สุรนาท นะวากาศ

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน
พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว
พลอากาศตรี ศิริพัฒน์ สุขเจริญ
พันตํารวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์
พันโท มนตรา ประถมภัฎ
พันโท จอมไตร กิจประสาน
พันเอก อัศวิน เจริญชัยวัฒน์
พันเอก ดํารงค์ พลเคน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียงพระราชยานพุดตานทอง (๑๖)
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ราชองครักษ์ในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา
พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย
”
พลอากาศโท เชษฐา เหมือนแก้ว
ซ้าย
ขวา
นาวาเอก กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฏฐ์
๑
นาวาเอก ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง
พลอากาศเอก พิเชษฐ ขาวจุ้ย
๒
พันเอก อร่าม ผุยหนองโพธิ์
นาวาเอก ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จํานงค์
๓
พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ
พลอากาศตรี โอม โมรินทร์
๔
พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์
พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข
๕
พลตรี ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ
พลเรือตรี สุรชัย ก้านคํา
๖
พลเรือเอก ธนธัช มโนพัฒนะ
พลอากาศตรี โชคดี สมจิตต์
๗
พลเรือโท สรชัช บุญญนวฤทธิ์
พลตรี อัทธ์ชรี ะ จงเจริญ
๘
นาวาเอก รพีพัฒน์ โกติกูล
บัญชีนายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จ (๑๐)
ซ้าย
ขวา
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ นายทหารอาวุโสประจําแถว พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
แซงเสด็จในพระองค์
พลตรี ธนวัฒน์ พัฒนทอง
นายทหารกํากับแถวแซงเสด็จ พลตรี นราพร แสนธิ
พลตรี อดิศร เสียงดัง
ผู้บังคับแถวแซงเสด็จ
พลตรี กุลบุตร ปัจฉิม
พันเอก ยุทธพล ใจวงค์ศา
ผู้บังคับหมวดแถวแซงเสด็จ พันโท วสพล ตันติสันต์
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จ ข้างละ ๑ แถว แถวละ ๒๔ นาย รวม ๔๘ นาย
พลแตร แถวละ ๒ นาย รวม ๔ นาย

