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กําหนดการ
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป# 2560
ต)อหน*าพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจ*าอยู)หัว
วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห*องพลอยบอลลูม โรงแรมพลอยพาเลซ มุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เวลา 08.00 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.30 น.
เวลา 12.00 น.

- ลงทะเบียนรายงานตัวเขารับเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา แลวคืนเครื่องราช
อิสริยาภรณชั้นรอง (โดยเจาหนาที่ สนง.ศธจ.มุกดาหาร, สพป.มุกดาหาร, สพม. เขต 22
และ กศน.มุกดาหาร)
- ผูเขารับเครื่องราชอิสริยาภรณเขานั่งประจําทีน่ ั่ง เรียงตามชั้นตราและตามพยัญชนะตามอักษร
- ซักซอมการเขารับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
- ประธานในพิธีมาถึงงานพิธี ทุกคนยืนตรง (ยังไม=ตองแสดงความเคารพ)
- ประธานในพิธไี ปยังโต?ะหมูบ= ูชา จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย คํานับธงชาติและถวายคํานับ
พระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยู=หัว
- ประธานในพิธีเขาประจํา ณ แท=นพิธีที่จัดไว ทุกคนทําความเคารพ ประธานเคารพตอบ
ทุกคนนั่งลงพร*อมกัน
- ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร กล=าวรายงานและเชิญประธานในพิธี ขึ้นมอบเครื่องราชอิสริยาภรณฯ
- ประธานในพิธียนื ขึ้น ผูเขาร=วมพิธีทุกคนยืนขึ้นพรอมกัน
- ประธานในพิธี ตรงไปโต?ะหมูบ= ูชาในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ถวายคํานับ
- ผูเขาร=วมพิธีทุกคนถวายคํานับพรอมกัน แลวนั่งลง
- ในการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประธานในพิธีรบั เครื่องราชอิสริยาภรณ
ฯ วางบนพานหนาพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยู=หัว ใหผูเขารับพระราชทานฯ
เขารับกล=องเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยวิธีเอางาน
- รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร กล=าวขอเบิกตัวผูเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามลําดับ
- พิธีกรขานชื่อผูเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามลําดับพยัญชนะ
ผู*เข*ารับแถวที่ 1 ลุกขึ้นยืน ถวายคํานับพรอมกัน ก=อนเดินเรียงแถวออกทางซายมือขึ้นเวที (พระสงฆเริ่มสวดเจริญ
ชัยมงคลคาถา พรอมพรมน้ําพระพุทธมนต ตั้งแต=คนแรกที่เริ่มรับจนถึงคนสุดทายตามขัน้ ตอนจนแลวเสร็จ)
ผู*เข*ารับแถวที่ 1 ถึงจุดที่ 1 หนาโต?ะหมู=บูชาใหหยุดหันซายทําความเคารพ 1 ครั้ง แลวหันขวาเดินตรงไป
ถึงจุดที่ 2 ยืนตรงถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ แลวสืบเทาขวาเขารับ ณ
จุดรับเครื่องราชอิสริยาภรณฯ บนพานหนาพระบรมฉายาลักษณ โดยวิธีเอางาน
เมื่อรับแลวใหถือไวไม=ต่ํากว=าระดับเอว เดินถอยหลังเฉียงไปทางขวา 45 องศา
ประมาณ 3 กาว
ถึงจุดที่ 3 ถวายความเคารพโดยการคํานับอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงหันขวาเดินลงเวที ไปยืนอยู=
ตามตําแหน=งเดิม โดยใหถือเครื่องราชอิสริยาภรณไวไม=ตา่ํ กว=าระดับเอว ยืนรอ
จนกระทั่งผูเขาร=วมแถวทุกคนกลับมายืนประจําที่ ถวายคํานับพรอมกัน
แลวจึงนัง่ ลงพรอมกันทั้งแถว
ผู*เข*ารับแถวที่ 2 เปFนตนไป เมือ่ คนสุดทายของแถวดานหนาเดินออกพนแถวแลว ใหลุกขึ้นยืนและถวายคํานับ
พรอมกัน แลวเดินเรียงแถวออกทางซายมือตามไป ปฏิบัติเช=นเดียวกันทุกแถวจนแลวเสร็จ
- เพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลง ทุกคนยืนตรง
- พิธีกรประกาศเชิญตัวแทนผูเขารับเครื่องราชอิสริยาภรณ กล=าวนําคําปฏิญาณตน
- พิธีกรประกาศเรียนเชิญประธานในพิธี กล=าวแสดงความยินดีและใหโอวาท
- ประธานในพิธีและคณะ ถวายปHจจัย ไทยธรรม ภัตตาหาร(ปIJนโต) พระสงฆอนุโมทนา เปFนอันเสร็จพิธีการ

หมายเหตุ การแต)งกาย ประธานในพิธี และผู*เข*าร)วมพิธีทุกคน สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว

