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ที่ 7/๒๕๖5

หมายกาหนดการ
พระราชพิธีสงกรานต์
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5
วัน

เวลา

รายการ

ที่

แต่งกาย

ศุกร์ที่ ๑๕ 10.30 น. สรงนาพระพุทธรูป
หอพระสุราลัยพิมาน
สรงนาพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ หอพระธาตุมณเฑียร
เจริญพระพุทธมนต์
เลียงพระ
สดับปกรณ์ผ้าคู่
17.00 น. สรงนาปูชนียวัตถุ
สดับปกรณ์ผ้าคู่

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ปกติขาว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
หอพระนาก

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า พระราชพิธีสงกรานต์ ปีนี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กาหนดการบาเพ็ญพระราชกุศล ดังต่อไปนี
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖5 เวลา ๗ นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงาน
นิมนต์พระสงฆ์ 1๐ รูป เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตที่ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ไปยังพระมหามณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงนาพระพุทธรูปสาคัญที่หอพระสุราลัยพิมาน ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการ แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
เสด็ จ พระราชด าเนิ น ไปยั ง หอพระธาตุ ม ณเฑี ย ร ทรงจุ ด ธู ป เที ย นเครื่ อ งราชสั ก การะแล้ ว สรงน า
พระบรมอัฐิและพระอัฐิ แล้ว เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ทรงจุด ธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัต นตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๗๗ รูป ถวายพรพระ
จบแล้ว ทรงประเคนภัตตาหาร เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ เจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ
และพระโกศพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรและบนพระที่นั่งกง
ภายใต้ฉัตรขาวลายทอง ๕ ชัน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ
แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ และพระอัฐิแล้ว ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดาเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดาเนิน
กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๗ นาฬิ ก า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว 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 กรมหลวงราชสาริ ณี สิ ริ พั ช ร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังศุโขทัย
ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เจ้าพนักงานกราบทูลรายงานเครื่องราชสักการะ
ที่ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ หั ว ทรงพระราชอุ ทิศ ให้กระทรวงมหาดไทยเชิ ญไปถวายเป็นพุทธบูชา
ปู ช นี ย สถานต่าง ๆ แล้ ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุห ร่ายสรงพระพุ ท ธมหามณีรัต นปฏิมากร
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการ แล้วเสด็จไปสรงนา
ปู ชนี ยวั ตถุ ตามเจดี ยสถานในพระอารามนี แล้ วเสด็ จเข้ าหอพระนาก ทรงจุ ดธู ปเที ยนถวายราชสั กการะ
พระบรมอั ฐิ พระบาทสมเด็ จพระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว พระอั ฐิ สมเด็ จพระบวรราชเจ้ า และทรงทอดผ้ าคู่
พระสงฆ์ ๕ รูป สดับปกรณ์แล้ว ทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์อีก ๔๐ รูป สดับปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์
พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เป็นเสร็จการ
การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว
อนึ่ง ในวันที่ ๑๓ เมษายน และวันที่ ๑๔ เมษายน ตังแต่เวลา ๘ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗ นาฬิกา
ส่ วนวั นที่ ๑๕ เมษายน ตั งแต่เวลา ๘ นาฬิ กา ถึ งเวลา ๑3 นาฬิ กา พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและประชาชน
เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร
สานักพระราชวัง
วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖5

