
 
ก ำหนดกำรพิธีรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นสำยสะพำย ประจ ำปี 2563 

หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ณ หอประชุมชูชำติ ก ำภู สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน  

กรมชลประทำน อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
----------------------------------------- 

วันที ่4 มีนำคม 2564 (รอบที่ 1) จ ำนวน ๑๙4 รำย 
เวลา 09.30-1๐.30 น.  - ลงทะเบียน ณ หอประชุมชูชาติ ก าภู (รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 
เวลา ๑๐.๓0-1๑.๓0 น.  - นัง่ประจ าที่ที่ได้ก าหนดไว้ รับฟังการชี้แจง และซักซ้อมขั้นตอน 
     การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
     โดย นายครองศักดิ์ สงรักษา ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
     ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.  - รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๒.๔๕ น.  - เข้านั่งประจ าที่ 

  เวลา 13.๐0 น.  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเดินมาถึง (ทุกคนลุกขึ้นยืนตรง) 
    ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ทุกคนประนมมือ) 
    ประธานท าความเคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ และยืนตรงที่นั่งที่จัดไว้ 

   (ทุกคนท าความเคารพประธาน ประธานเคารพตอบ เมื่อประธานนั่งประจ าที่ ทุกคนนั่งลง) 
  - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร          
    และสหกรณ์      

   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าประจ าจุดที่ก าหนด ถวายความเคารพ 
  พระบรมฉายาลักษณ์  

   - เริ่มพิธีเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทาน โดยขานชื่อชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ 
  ชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

เวลา 1๔.๓0 น. - เสร็จพิธี 
 

***************** 
หมำยเหตุ  1) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

    2) การแต่งกาย –เครื่องแบบปกติขาว สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า (สีขาว) ตลอดเวลา 

รอบที่ ๑ 



 
ก ำหนดกำรพิธีรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นสำยสะพำย ประจ ำปี 2563 

หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ณ หอประชุมชูชำติ ก ำภู สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน  

กรมชลประทำน อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
----------------------------------------- 

วันที่ 4 มีนำคม 2564 (รอบท่ี 2) จ ำนวน ๑๙๔ รำย 
เวลา 1๐.๓0-1๑.30 น.  - ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม NEWMASIP (รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.  - รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 น.   - นั่งประจ าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ รับฟังการชี้แจง และซักซ้อมข้ันตอน 
     การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
     โดย นางวลีพร นนทิการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  
     ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เวลา 14.๑๕ น.  - เดินเข้าแถวไปยังหอประชุมชูชาติ ก าภู 

  เวลา 15.00 น.  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเดินมาถึง (ทุกคนลุกขึ้นยืนตรง) 
    ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ทุกคนประนมมือ) 
    ประธานท าความเคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ และยืนตรงที่นั่งที่จัดไว้ 

   (ทุกคนท าความเคารพประธาน ประธานเคารพตอบ เมื่อประธานนั่งประจ าที่ ทุกคนนั่งลง) 
    - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร            
    และสหกรณ์      

   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าประจ าจุดที่ก าหนด ถวายความเคารพ 
  พระบรมฉายาลักษณ์  

   - เริ่มพิธีเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทาน โดยขานชื่อชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ 
  ชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

เวลา 1๖.30 น. - เสร็จพิธี 
 

***************** 
 
หมำยเหตุ  1) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

    2) การแต่งกาย –เครื่องแบบปกติขาว สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า (สีขาว) ตลอดเวลา 
 
 

รอบท่ี ๒ 



 
ก ำหนดกำรพิธีรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นสำยสะพำย ประจ ำปี 2563 

หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ณ หอประชุมชูชำติ ก ำภู สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน  

กรมชลประทำน อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
----------------------------------------- 

วันที ่๕ มีนำคม 2564 (จ ำนวน 515 รำย)  
เวลา 06.30-๐๘.๐0 น.  - ลงทะเบียน ณ หอประชุมชูชาติ ก าภู (รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 
เวลา ๐๘.๐0 น.   - นั่งประจ าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ รับฟังการชี้แจง และซักซ้อมข้ันตอน 
     การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
     โดย นายครองศักดิ์ สงรักษา ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
     ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  เวลา ๐๙.๐0 น.  - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเดินมาถึง (ทุกคนลุกข้ึนยืนตรง) 
    ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ทุกคนประนมมือ) 
    ประธานท าความเคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ และยืนตรงที่นั่งที่จัดไว้ 

   (ทุกคนท าความเคารพประธาน ประธานเคารพตอบ เมื่อประธานนั่งประจ าที่ ทุกคนนั่งลง) 
  - ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. กล่าวรายงานต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าประจ าจุดที่ก าหนด ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
   - เริ่มพิธีเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทาน โดยขานชื่อชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ 

  ชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เวลา ๑2.00 น. - เสร็จพิธี 
 

***************** 
 
หมำยเหตุ  1) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

    2) การแต่งกาย – เครื่องแบบปกติขาว สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า (สีขาว) ตลอดเวลา 
    3) รับประทานอาหารกลางวัน  

รอบเช้า  



 
ก ำหนดกำรพิธีรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นสำยสะพำย ประจ ำปี 2563 

หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ณ หอประชุมชูชำติ ก ำภู สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน  

กรมชลประทำน อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
----------------------------------------- 

วันที่ ๕ มีนำคม 2564 (จ ำนวน 448 รำย)  
เวลา 10.๓0-12.๓0 น.  - ลงทะเบียน ณ หอประชุมชูชาติ ก าภู (รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 
เวลา 12.๓0 น.   - นั่งประจ าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ รับฟังการชี้แจง และซักซ้อมข้ันตอน 
     การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
     โดย นายครองศักดิ์ สงรักษา ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
     ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  เวลา 1๓.๓0 น.  - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเดินมาถึง (ทุกคนลุกข้ึนยืนตรง) 
    ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ทุกคนประนมมือ) 
    ประธานท าความเคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ และยืนตรงที่นั่งที่จัดไว้ 

   (ทุกคนท าความเคารพประธาน ประธานเคารพตอบ เมื่อประธานนั่งประจ าที่ ทุกคนนั่งลง) 
    - ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. กล่าวรายงานต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าประจ าจุดที่ก าหนด ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
   - เริ่มพิธีเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทาน โดยขานชื่อชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ 

  ชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เวลา 1๖.๐0 น. - เสร็จพิธี 
 

***************** 
 
หมำยเหตุ  1) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

    2) การแต่งกาย – เครื่องแบบปกติขาว สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า (สีขาว) ตลอดเวลา 
 
 

รอบบ่าย 


