ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
เรื่ อง พิธีถวายดอกไม้ จนั ทน์ ในเขตนครชิคาโกและปริมณฑล
ตามที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 โดยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะมีการอัญเชิญ
พระบรมศพไปยังพระเมรุมาศและถวายพระเพลิงพระบรมศพ นัน้
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ พสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ่ หล่าในเขตนครชิคาโกและปริมณฑล รวมถึงมิตรสหาย
ชาวต่างประเทศที่มีความรักเทิดทูนในล้ นเกล้ าฯ รัชกาลที่ 9 สามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์
การอัญเชิญพระบรมศพด้ วยริว้ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศตามโบราณกาล จานวน 6 ริว้ ขบวน ซึง่ งดงามประหนึง่
ราชรถเคลื่อนบนหมูเ่ มฆส่งเสด็จสูส่ วรรค์ และสามารถถวายดอกไม้ จนั ทน์ได้ ตงแต่
ั ้ เช้ าตรู่ตามเวลาพระราชพิธีฯ ใน
ประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับสมาคมไทยชุมชนไทยและวัดไทยในนครชิคาโกได้ รวมน ้าใจ
เป็ นหนึง่ ร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้ จนั ทน์ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม นครชิคาโก โดยมีกาหนดการ ดังนี ้
กาหนดการพิธีถวายดอกไม้ จันทน์ ในเขตนครชิคาโกและปริมณฑล
วันพุธที่ 25 - วันพฤหัสบดีท่ ี 26 ตุลาคม 2560
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
วันที่ 25 ตุลาคม 2560
18.00 น.
18.30 น.

-ประธานในพิธี ข้ าราชการ ชุมชนไทย และจิตอาสาในนครชิคาโก พร้ อมกัน ณ
ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
-ประธานในพิธีจดุ ธูปเทียนเครื่ องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
-ประธานในพิธีจดุ ธูปเทียนเครื่ องทองน้ อย ณ เบื ้องหน้ าพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(ผู้ร่วมพิธีทกุ ท่านยืนขึ ้น ถวายความเคารพพร้ อมกับประธานในพิธี แล้ วกลับนัง่ ประจาที่)
-เจ้ าหน้ าที่อาราธนาศีล
-พระสงฆ์ให้ ศีล จบ พระสงฆ์ 7 รู ป สวดพระพุทธมนต์

-ประธานในพิธี และผู้แทนชุมชนไทย ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
-ประธานในพิธี และผู้แทนชุมชนไทย ทอดผ้ าไตร
-พระสงฆ์สดับปกรณ์
-พระสงฆ์อนุโมทนา
-กรวดน ้ารับพร
-กราบลาพระรัตนตรัย
-ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์
(ผู้ร่วมพิธีทกุ ท่านยืนขึ ้น ถวายความเคารพพร้ อมกับประธานในพิธี)
การอัญเชิญพระบรมศพด้ วยริว้ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
19.00 น. เป็ นต้ นไป
-ร่วมชมการถ่ายทอดสดการอัญเชิญพระบรมศพ การเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ตามโบราณกาล
การแต่ งกาย ชุดสุภาพสีดา (ไว้ ทกุ ข์) หรื อ ชุดพระราชทานสาหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560
04.30 น.
05.00 น.

-ประธานในพิธี ข้ าราชการ ชุมชนไทย และจิตอาสาในนครชิคาโก พร้ อมกัน ณ
ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
-ประธานในพิธีจดุ ธูปเทียนเครื่ องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
-ประธานในพิธีจดุ ธูปเทียนเครื่ องทองน้ อย ณ เบื ้องหน้ าพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(ผู้ร่วมพิธีทกุ ท่านยืนขึ ้น ถวายความเคารพพร้ อมกับประธานในพิธี แล้ วกลับนัง่ ประจาที่)
-เจ้ าหน้ าที่อาราธนาศีล
-พระสงฆ์ให้ ศีล จบ พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
-ประธานในพิธี และผู้แทนชุมชนไทย ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
-ประธานในพิธี และผู้แทนชุมชนไทย ทอดผ้ าไตร
-พระสงฆ์สดับปกรณ์
-พระสงฆ์อนุโมทนา
-กรวดน ้ารับพร
-เจ้ าหน้ าที่นิมนต์พระสงฆ์ที่จะแสดงพระธรรมเทศนา ขึ ้นนัง่ ยังธรรมาสน์

-ประธานในพิธีจดุ เทียนส่องธรรม
-เจ้ าหน้ าที่อาราธนาธรรม
-พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จบ ลงมานัง่ ยังอาสนะ
-กราบลาพระรัตนตรัย
-ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์
(ผู้ร่วมพิธีทกุ ท่านยืนขึ ้น ถวายความเคารพพร้ อมกับประธานในพิธี)
พิธีถวายดอกไม้ จันทน์
05.30 น. เป็ นต้ นไป
(ตรงตามเวลาในประเทศ -ผู้เข้ าร่วมพิธีร่วมชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้อง
ไทย)
สนามหลวง
-หลังจากที่สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดาเนิน
ขึ ้นบน พระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ ว
-ประธานในพิธีนาข้ าราชการ พระภิกษุสงฆ์ ชุมชนไทย และจิตอาสาในนครชิคาโก ถวาย
ดอกไม้ จนั ทน์
การแต่ งกาย
ข้ าราชการ เครื่ องแบบเต็มยศ ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ชนสู
ั ้ งสุด (ไว้ ทกุ ข์)
สุภาพบุรุษ สูทสากลสีดา หรื อชุดผ้ าไทยสีดา หรื อชุดสุภาพสีดา (ไว้ ทกุ ข์)
(หากประดับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ แต่งกายเครื่ องแบบพลเรื อนขอเฝ้าเต็มยศ)
สุภาพสตรี ชุดไทยสีดา หรื อชุดสุภาพสีดา (ไว้ ทกุ ข์)
(หากประดับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ แต่งกายชุดไทยจิตรลดา หรื อชุดไทยอัมรินทร์ สีดา)
จิตอาสา ชุดพระราชทานสาหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ

การจัดเตรี ยมดอกไม้ จันทน์
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนให้ ผ้ มู าร่วมพิธีจดั เตรี ยมดอกไม้ จนั ทน์มาเอง เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณ ด้ วยความจงรักภักดี
และน้ อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มิเสื่อมคลาย
จากใจอาณาประชาราษฎร์ หากไม่สามารถจัดหาดอกไม้ จนั ทน์ได้ สามารถใช้ ดอกไม้ สด หรื อดอกไม้ ประดิษฐ์ แทน ทังนี
้ ้
สถานกงสุลใหญ่ฯ ชุมชนไทยและจิตอาสาที่ประดิษฐ์ ดอกไม้ จนั ทน์ได้ จดั เตรี ยมดอกไม้ จนั ทน์สาหรับผู้เข้ าร่วมพิธีไว้ จานวน
หนึง่ ด้ วย

อาหารและเครื่องดื่ม
สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับวัดธัมมาราม วัดป่ าชิคาโก จิตอาสา และชุมชนไทยในนครชิคาโก จัดเตรี ยมอาหารและ
เครื่ องดื่มสาหรับถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสาหรับผู้เข้ าร่วมพิธี
การจอดรถ
โดยที่พื ้นที่โดยรอบวัดธัมมารามซึง่ เป็ นสถานที่ประกอบพิธีมีที่จอดรถจากัด จึงขอแนะนาให้ นดั หมายกันล่วงหน้ า
เพื่อเดินทางเป็ นหมูค่ ณะแทน
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจพิธีถวายดอกไม้ จนั ทน์ ณ วัดธัมมาราม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
(1) กิจกรรมจัดเตรี ยมอาคารสถานที่ประกอบพิธี และซักซ้ อมงานจิตอาสา ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
เวลา 15.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม (หลังงานกฐิ นพระราชทาน)
(2) กิจกรรมในวันประกอบพิธี วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 04.30 น. เป็ นต้ นไป
-ต้ อนรับ อานวยความสะดวกผู้มาร่วมงาน
-งานประชาสัมพันธ์ (ประจาโต๊ ะประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับที่ระลึก ดูแลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ)
-งานถวายดอกไม้ จนั ทน์ (ผู้เชิญพาน/แจกดอกไม้ จนั ทน์/เปลี่ยนพานดอกไม้ จนั ทน์ ) 3 ชุดๆ ละ 5 คน
-หน่วยแพทย์อาสา
-ดูแลคณะสงฆ์ (จิตอาสาชาย)
-บริการอาหาร (รับและจัดเตรี ยมอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ และสาหรับผู้มาร่วมงาน)
-บริการเครื่ องดื่ม (จัดเตรี ยมและบริการเครื่ องดื่มร้ อน/เย็น)
-งานประสานการเดินรถรับ-ส่งที่บริเวณจุดจอดรถ
-ดูแลความเรี ยบร้ อย และความสะอาดของสถานที่ประกอบพิธี (โต๊ ะ เก้ าอี ้ ซุ้มอาหาร ห้ องน ้า และขยะ)
-เก็บกวาดอาคารสถานที่กลับคืนสภาพหลังเสร็จพิธี

***********************

