เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๘ ข

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ที่ ๑๖/๒๕๖๓

หมายกาหนดการ
พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน
เสาร์ที่ ๑๐
ตุลาคม

เวลา

ขบวน

วัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
๑๖.๐๐ น. รถยนต์ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
อาทิตย์ที่ ๑๑ ๑๖.๐๐ น. รถยนต์ บวรนิเวศวิหาร
ตุลาคม
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
จันทร์ที่ ๑๒ ๑๖.๐๐ น. รถยนต์ เทพศิรินทราวาส
ตุลาคม
สุทัศนเทพวราราม

พุธที่ ๑๔
ตุลาคม

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๑๖.๐๐ น. รถยนต์ ราชโอรสาราม
อรุณราชวราราม

แต่งกาย
เต็มยศ
สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้าฯ เต็มยศ
สายสะพายสูงสุด
เต็มยศ
สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้าฯ เต็มยศ
สายสะพายช้างเผือก
เต็มยศ
สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้าฯ เต็มยศ
สายสะพายสูงสุด
เต็มยศ
สายสะพายนพรัตนฯ
ผู้เข้าเฝ้าฯ เต็มยศ
สายสะพายสูงสุด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๘ ข

วัน

เวลา

ขบวน

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

วัด
แต่งกาย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
พุธที่ ๑๔ ๑๖.๐๐ น. รถยนต์ มกุฏกษัตริยาราม
เต็มยศ
ตุลาคม
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้าฯ เต็มยศ
สายสะพายช้างเผือก
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จันทร์ที่ ๑๙ ๑๖.๐๐ น. รถยนต์ ราชาธิวาสวิหาร
เต็มยศ
ตุลาคม
สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้า เต็มยศ
สายสะพายช้างเผือก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา
ศุกร์ที่ ๑๖ ๑๖.๐๐ น. รถยนต์ นิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เต็มยศ
ตุลาคม
สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้า เต็มยศ
สายสะพายมงกุฎไทย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๘ ข

วัน

เวลา

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ขบวน

วัด
แต่งกาย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสาร์ที่ ๑๗ ๑๖.๐๐ น. รถยนต์ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เต็มยศ
ตุลาคม
สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้า เต็มยศ
สายสะพายมงกุฎไทย
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปงั กรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร
อาทิตย์ที่ ๑๘ ๑๖.๐๐ น. รถยนต์ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
เต็มยศ
ตุลาคม
สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้า เต็มยศ
สายสะพายสูงสุด
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
จันทร์ที่ ๑๙ ๑๖.๐๐ น. รถยนต์ สุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เต็มยศ
ตุลาคม
สายสะพายจุลจอมเกล้า
ผู้ร่วมพิธี เต็มยศ
สายสะพายสูงสุด
เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า การพระราชพิธีทรงบาเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กาหนดดังรายการต่อไปนี้
วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงบาเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เสด็จพระราชดาเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายสังวาลนพรัตน์แ ด่พระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ
และถวายผ้าพระกฐิน เป็ น วัด ที่ ๑ แล้ว เสด็จ พระราชด าเนิ น ไปยั งวั ด พระเชตุ พ นวิมลมังคลาราม
เสด็จพระราชดาเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินกลับ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๘ ข

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงบาเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา ๑๖ นาฬิ ก า เสด็ จ พระราชด าเนิ น โดยรถยนต์ พ ระที่ นั่ ง ไปยั ง วั ด บวรนิ เวศวิ ห าร
เสด็จพระราชดาเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็น วัดที่ ๑ แล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เสด็จพระราชดาเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒ เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดาเนินกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายช้างเผือก
วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงบาเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา ๑๖ นาฬิ ก า เสด็ จ พระราชด าเนิ น โดยรถยนต์ พ ระที่ นั่ ง ไปยั งวั ด เทพศิ ริ น ทราวาส
เสด็จพระราชดาเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑ แล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
วัดสุทัศนเทพวราราม เสด็จพระราชดาเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงยกนพปฎลเศวตฉัตรขึ้นกางกั้นเหนือ
พระพุ ท ธตรี โ ลกเชฏฐ์ พระประธานพระอุ โบสถ และถวายผ้ า พระกฐิ น เป็ น วั ด ที่ ๒ เสร็ จ แล้ ว
เสด็จพระราชดาเนินกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด
วั น พุ ธ ที่ ๑๔ ตุ ล าคม พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปในการทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน
เวลา ๑๖ นาฬิ ก า เสด็ จ พระราชด าเนิ น โดยรถยนต์ พ ระที่ นั่ ง ไปยั ง วั ด ราชโอรสาราม
เสด็จพระราชดาเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็น วัดที่ ๑ แล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
วัด อรุณ ราชวราราม เสด็จพระราชดาเนิน เข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัด ที่ ๒ เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดาเนินกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายนพรัตนฯ
ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด
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วั น พุ ธ ที่ ๑๔ ตุ ล าคม พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์
ไปในการทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา ๑๖ นาฬิ ก า เสด็ จ พระราชด าเนิ น โดยรถยนต์ พ ระที่ นั่ งไปยั ง วัด มกุ ฏ กษั ต ริย าราม
เสด็จพระราชดาเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑ แล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เสด็จพระราชดาเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒ เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดาเนินกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายช้างเผือก
วัน จัน ทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็ จพระเจ้ าน้ อ งนางเธอ เจ้าฟ้ าจุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี กรมพระศรีส วางควัฒ น
วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชาธิวาสวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ
ถวายผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว เสด็จกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้า แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายช้างเผือก
วัน ศุ ก ร์ที่ ๑๖ ตุ ลาคม พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หั ว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา ๑๖ นาฬิ กา เสด็จโดยรถยนต์พระที่ นั่งไปยังวัดนิ เวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว เสด็จกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้า แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมงกุฎไทย
วัน เสาร์ ที่ ๑๗ ตุล าคม พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบาเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
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เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เสด็จเข้า
พระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว เสด็จกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้า แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมงกุฎไทย
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์
ไปในการทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา ๑๖ นาฬิ ก า เสด็ จ โดยรถยนต์ พ ระที่ นั่ งไปยั งวั ด พระปฐมเจดี ย์ จั งหวั ด นครปฐม
เสด็จเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว เสด็จกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้า แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด
วัน จัน ทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายผ้าพระกฐิน
เวลา ๑๖ นาฬิกา เดินทางโดยรถยนต์พระประเทียบไปยังวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว เดินทางกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายจุลจอมเกล้า
ผู้ร่วมพิธี แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด
สานักพระราชวัง
วันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

