
ประกาศ 
พธีิถวายดอกไม้จันทน์ในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑล 

 
  ตามท่ีจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ในประเทศไทยระหว่างวนัท่ี ๒๕ - ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๐ โดยในวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ จะมีการอญัเชิญพระบรมศพ
ไปยงัพระเมรุมาศและถวายพระเพลิงพระบรมศพ และในสหรัฐอเมริกา สถานเอกอคัรราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย สถานกงสลุใหญ่ 
และหน่วยงานราชการอนัประกอบเป็นทีมประเทศไทย ตลอดจนสมาคม ชุมชนไทยและวดัไทยในหลายพืน้ท่ีได้ก าหนดจดัพิธีถวาย
ดอกไม้จนัทน์พร้อมกนัทัว่สหรัฐอเมริกา ในวนัพฤหสับดีท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ นัน้ 
 

ก าหนดการจัดพธีิถวายดอกไม้จันทน์ในเขตกรุงวอชงิตันและปริมณฑล 
  เพ่ือเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทัง้ใกล้และไกลจากกรุงวอชิงตนัและมิตรสหายชาวต่างประเทศท่ีมีความรัก
เทิดทูนในล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี ๙ สามารถถวายดอกไม้จันทน์ได้ตัง้แต่เช้าตรู่ตามเวลาพระราชพิธีฯ ในประเทศไทยจนถึงช่วงเย็น 
(สะดวกช่วงไหนก็ขอให้มาร่วมได้ในช่วงนัน้) และขอให้บอกตอ่ ๆ กนัเพ่ือเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกนั โดยสถานเอกอคัรราชทูตและ
หน่วยงานราชการอันประกอบเป็นทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตนั และวดัไทยในพืน้ท่ี  ได้แก่ วัดไทยกรุงวอชิงตนัดีซีและวดัธรรม
ประทีป ในเขตมลรัฐแมริแลนด์ วดัญาณรังสี วดัป่าเทสรังสี วดัป่านานาชาติและวดัป่าสนัติธรรม ในเขตมลรัฐเวอร์จิเนีย ได้รวมน า้ใจ
เป็นหนึง่ร่วมกนัจดัพิธี 
 

วันพฤหสับดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. 
ณ  พระอุโบสถวัดไทยกรุงวอชงิตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์  
เลขที่ ๑๓๔๔๐ Layhill Road, Silver Spring, MD ๒๐๙๐๖ 

 
เวลา  ๐๕.๓๐ น. พิธีสงฆ์ 

เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป เร่ิมพิธีถวายดอกไม้จนัทน์ (ตรงตามเวลาในประเทศไทย) 
(จะมีดอกไม้จนัทน์เตรียมไว้ให้ผู้ เข้าร่วมพิธีและเปิดให้ถวายดอกไม้จนัทน์ได้ถงึเวลา ๑๘.๐๐ น.) 

เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.   การปลกูต้นไม้ร าลกึ 

 
การแต่งกาย 
ข้าราชการ  เคร่ืองแบบเตม็ยศประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ไว้ทกุข์ / เคร่ืองแบบเตม็ยศ ไว้ทกุข์ /  
                          เคร่ืองแบบจิตอาสาเฉพาะกิจฯ หรือชดุสภุาพสีด าล้วน  
คูส่มรส   ชดุไทยจิตรลดา / ชดุไทยอมัรินทร์ ไว้ทกุข์ 
ประชาชนทัว่ไป  เคร่ืองแบบจิตอาสาเฉพาะกิจฯ หรือชดุสภุาพสีด าล้วน 
 



อน่ึง ส ำหรับกำรจัดพธีิถวำยดอกไม้จันทน์และกจิกรรมอำสำในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ  โดยทีวั่ดไทยและชุมชนไทยหลำยสิบแห่ง
ท่ัวสหรัฐอเมริกำได้ร่วมกันจัดพธีิดังกล่ำวเช่นกัน จงึขอให้ท่ำนติดตำมประกำศจำกเว็บไซต์ของสถำนกงสุลใหญ่ของไทยที่
นิวยอร์ก ชคิำโกและลอสแอนเอลิส หรือวัดไทยในเขตชุมชนในเขตมลรัฐที่ท่ำนพ ำนักอยู่และเข้ำร่วมพธีิโดยพร้อมเพรียง
กันต่อไป 
 
ดอกไม้จันทน์ 
จิตอาสาจากชมุชนไทยและวดัไทยในพืน้ท่ีโดยรอบกรุงวอชิงตนัได้ร่วมกนัประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ไว้ส าหรับผู้ เข้าร่วมพิธีทกุทา่น
ประมาณ ๒,๐๐๐ ช่อ 
 
อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ขอเชิญชวนชมุชนไทยร่วมกนัเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับการถวายเพลและท่ีจะน ามารับประทานร่วมกนั โดยขอความกรุณา
จดัเตรียมเป็นอาหารกลอ่งแยกเป็นชดุ ๆ เพ่ือสะดวกในการแจกจ่ายและรับประทาน  
(โปรดแจ้งโดยระบชุนิดอาหารหรือเคร่ืองดื่ม จ านวนและเวลาท่ีจะน าอาหารหรือเคร่ืองดื่มมาสง่ท่ีจดุรับบริการในงานได้ลว่งหน้าได้ท่ี 
https://goo.gl/forms/6FjuuMmO78GxLYmB2) และติดตอ่สอบถามหรือแสดงความประสงค์จะจดัน าอาหารหรือเคร่ืองดื่มหรือนดั
หมายเพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายกงสลุ สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงวอชิงตนั โทร. ๒๐๒- ๖๘๔-๘๔๙๓ กด ๐ (เวลาท าการ) หรืออีเมล์ 
consularpr@thaiembdc.org ทัง้นี ้สมาคมหรือชมรมใดสนใจใช้วตัถดุิบปรุงอาหารไทย อาทิ ข้าวสาร น า้กะทิและซอสปรุงรสตา่งๆ 
เกรดชัน้เย่ียมของทางบริษัทอีสท์แลนด์โปรดติดตอ่ขอรับได้ท่ีวดัไทยกรุงวอชิงตนัดีซีตัง้แตว่นัท่ี ๒๐ ตลุาคม เป็นต้นไป  
 
การจอดรถ 
โดยท่ีพืน้ท่ีโดยรอบวดัไทยกรุงวอชิงตนัดีซีเป็นสถานท่ีประกอบพิธีจงึมีท่ีจอดรถจ ากดัและสงวนไว้เป็นท่ีจอดรถส าหรับคณะพระภิกษุ
สงฆ์และผู้ พิการหรือทพุพลภาพ จงึขอแนะน าให้นดัหมายกนัลว่งหน้าเพ่ือเดินทางเป็นหมูค่ณะแทน และขอให้งดจอดรถในทุกกรณี
ที่เขตโรงเรียน Barrie ด้านข้างตดิกับวัดไทยดีซีตัง้แต่ช่วงเช้าตรู่จนถงึเวลา ๑๖.๐๐ น. และให้น ารถไปจอดได้ท่ีสวนสาธารณะ
และท่ีจอดรถสถานีรถไฟใต้ดิน ๒ แห่ง  โดยจะมีอาสาสมคัรจดัรถรับสง่ฟรีจากลานจอดรถดงักลา่วกบัวดัไทยดีซี ระหวา่งเวลา ๐๕.๐๐ 
– ๑๗.๐๐ น. (อาสาสมคัรจะตดิป้ายบอกเส้นทางชดัเจนไว้หน้ารถ) และ ดงันี ้
 
จดุจอดรถและระยะห่างจากวดัไทย (ไมล์) 
จดุจอดรถ ที่อยู ่ จอดรถได้ (คนั) ห่างจากวดัไทย (ไมล์) 
Glenfield Local Park 
 

๑๒๘๐๐ Layhill Rd, 
Silver Spring, MD ๒๐๙๐๖  

๖๐ ๑.๐ ไมล์ (เดิน ๑๕ นาที) 
จอดได้ตัง้แตเ่วลา ๐๔.๐๐ น. 

Glenmont Metro Station 
(มีคา่จอด) 

๑๒๕๐๑ Georgia Ave, 
Silver Spring, MD ๒๐๙๐๖  

๑๐๐+ ๑.๕ ไมล์ (เดิน ๒๕ นาที) 
จอดได้ตัง้แตเ่วลา ๐๕.๐๐ น. 

 
 

https://goo.gl/forms/6FjuuMmO78GxLYmB2
mailto:consularpr@thaiembdc.org%20ทั้งนี้
https://www.google.com/maps/dir/''/Pilgrim+Church+UCC+Layhill+MD/@39.0687951,-77.117828,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x89b7cfb6fa7d41b1:0xce6df5807fcb267!2m2!1d-77.047788!2d39.068816
https://www.google.com/maps/dir/''/Pilgrim+Church+UCC+Layhill+MD/@39.0687951,-77.117828,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x89b7cfb6fa7d41b1:0xce6df5807fcb267!2m2!1d-77.047788!2d39.068816
https://www.google.com/maps/dir/''/Faith+Community+Baptist+Church+Layhill+MD/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x89b7cfcfb40446cf:0x6598174b21440d97?sa=X&ved=0ahUKEwjepIDs0sXWAhVHxYMKHaq5AQ0Q9RcIezAL
https://www.google.com/maps/dir/''/Faith+Community+Baptist+Church+Layhill+MD/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x89b7cfcfb40446cf:0x6598174b21440d97?sa=X&ved=0ahUKEwjepIDs0sXWAhVHxYMKHaq5AQ0Q9RcIezAL


 
กจิกรรมจติอาสา 

 
มีหลายกิจกรรมให้เลือกตามความถนดัและช่วงเวลาท่ีท่านสะดวก โปรดเลือกกิจกรรมจิตอาสาด้วยตนเอง (สามารถเลือกได้มากกวา่ 1 
กิจกรรม) ผ่านระบบได้ท่ีลิงค์ https://goo.gl/forms/6FjuuMmO78GxLYmB2   
 
ทัง้นี ้กิจกรรมอาสาส าหรับพิธีถวายดอกไม้จนัทน์ท่ีวดัไทยกรุงวอชิงตนัดีซี มีดงันี  ้
1 )   กิจกรรมปลกูต้นดารารัตน์และแมค็โนเลีย วนัท่ี ๑๕ ตลุาคม ระหวา่งเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
2 )   กิจกรรมจดัเตรียมอาคารสถานท่ีประกอบพิธี วนัท่ี ๒๔ ตลุาคม ระหวา่งเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
3 )   กิจกรรมในวนัประกอบพิธี วนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ระหวา่งเวลา ๐๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. (หรือชว่งใดช่วงหนึง่) ได้แก่ 
. งานถวายดอกไม้จนัทน์ (ผู้ เชิญพาน/แจกดอกไม้จนัทน์/เปลี่ยนพานดอกไม้จนัทน์) (๔ ชดุๆ ละ ๑๐ คน) 
. ดแูลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและประจ าโต๊ะประชาสมัพนัธ์ (๔ ชดุๆ ละ ๒ คน) 
. บนัทกึภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว (๔ ชดุๆ อย่างละ ๒ – ๔ คน) 
. หน่วยแพทย์อาสา (๔ ชดุๆ ละ ๑ - ๒ คน) 
. ดแูลคณะสงฆ์ (อาสาสมคัรชาย ๕ คน) 
. บริการอาหาร (รับและจดัเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์และของฆราวาส) (๒ ชดุๆ ละ ๑๐ คน) 
. บริการเคร่ืองดื่ม (บริการและจดัเตรียมซุ้มเคร่ืองดื่มร้อน/เย็น (๔ ชดุๆ ละ ๕ คน) 
. บริการรถรับสง่ระหวา่งท่ีจอดรถ ๒ แห่งและวดัไทยดีซี  
. ประสานการเดินรถรับสง่ท่ีบริเวณจดุจอดรถ 
. ต้อนรับ อ านวยความสะดวกผู้สญัจรท่ีบริเวณเสาธงวดัไทยดีซี (๔ ชดุๆ ละ ๒ คน) 
. ดแูลความเรียบร้อยและความสะอาดสถานท่ี (โต๊ะเก้าอี ้ซุ้มอาหาร ห้องน า้และขยะ) (๔ ชดุๆ ละ ๔ คน) และเก็บกวาด

อาคารสถานท่ีกลบัคืนสภาพหลงัเสร็จพิธี (จ านวน ๒๐ คน ระหวา่ง ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.) 
 

ระหว่ำงเวลำปฏบัิตหิน้ำทีข่องแต่ละชุดโดยประมำณ ดังน้ี 
ชุดที ่๑  ระหว่ำงเวลำ ๐๕.๐๐  - ๐๙.๐๐ น. 
ชุดที ่๒  ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐  - ๑๓.๐๐ น. 
ชุดที ่๓  ระหว่ำงเวลำ ๑๒.๓๐  - ๑๖.๐๐ น. 
ชุดที ่๔  ระหว่ำงเวลำ ๑๕.๓๐  - ๑๙.๐๐ น. 

 
 
 
 

 

https://goo.gl/forms/6FjuuMmO78GxLYmB2

