
ก าหนดการ 

ตรวจเยี่ยมงานพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาและพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต 

วันท่ี ๒–๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เวลา  ๑๗.๐๐  น.  คณะเดินทางโดยรถไฟ ๒๐ รูป/คน พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวล าโพง 

 เวลา  ๑๗.๓๐  น.  ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวล าโพง 

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เวลา  ๐๗.๐๐  น.  ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ 

 เวลา  ๐๘.๐๐  น.  เดินทางถึงสถานรถไฟเชียงใหม่ 

    - เก็บสัมภาระสิ่งของขึน้รถโฟวิลเตรียมเดินทาง 

    - เดินทางไปรับผู้บริหารที่ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ 

 เวลา  ๐๖.๕๕  น.  พระพรหมบัณฑติ อธิการบดี พร้อมคณะผูบ้ริหาร มจร.  

และแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี พร้อมคณะศษิย์จากฮ่องกง เดินทางจากท่าอากาศยานดอน

เมือง TG 1150 

 เวลา  ๐๘.๓๐  น.  - พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมคณะ จ านวน ๔๔ รูป/คน  

     เดินทางสูท่่าอากาศยานเชยีงใหม่ 

    - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจา้หน้าที่ วิทยาเขตเชียงใหม่  

     ถวายการตอ้นรับ 

- ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่รา้นอาหารวิทยุการบิน 

 เวลา  ๐๙.๓๐  น.  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร คณาจารย์  

     เจ้าหน้าที่ มจร. คณะแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะศิษยานุศษิย์จาก 

     ฮ่องกงเดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ/เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

 เวลา  ๑๑.๐๐  น.  ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

 เวลา  ๑๒.๓๐  น.  ออกเดินทางไปอาศรมบ้านแมแ่ดดน้อย ต. แม่แดด อ. กัลยาณวิัฒนา จ. เชียงใหม่ 

 เวลา  ๑๕.๐๐  น.  เดินทางถึงอาศรมบ้านแม่แดดน้อย 

    –  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมคณะ ประกอบพิธีเปิดป้ายอาศรมบ้านแม่แดดน้อย 

     ให้โอวาท และกล่าวสัมโมทนียกถา 



    –  ชมการแสดงศลิปวัฒนธรรมชนเผ่า 

    –  มอบรางวัลนักแสดง ๗๐ คน 

    –  ถ่ายภาพหมู่ 

 เวลา  ๑๖.๒๐  น.  เดินทางจากอาศรมบ้านแม่แดดน้อย ไปอาศรมบ้านหว้ยบง ต. บ้านจันทร์  

    อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่ 

 เวลา  ๑๗.๒๐  น.  เดินทางถึงอาศรมบ้านหว้ยบง และประกอบพิธีเปิดป้ายอาศรมบ้านหว้ยบงปลอดอบายมุข 

    –  พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชยีงใหม ่กล่าวถวายรายงาน 

    –  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดป้ายอาศรมบ้านหว้ยบงปลอดอบายมุข 

    –  พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาเจรญิชัยมงคลคาถา 

    –  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ให้โอวาท และกล่าวสัมโมทนียกถา 

    –  ถ่ายภาพหมู่ 

 เวลา  ๑๙.๐๐  น.  สวดมนต์ท าวัตรเย็น/เจรญิจิตภาวนา 

    –  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ให้โอวาท 

    –  ฉันน้ าปานะ/ฆราวาสรับประทานอาหารเย็น 

    –  พักผอ่น 

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เวลา  ๐๗.๐๐  น.  ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า 

 เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ผูบ้ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หนว่ยงานข้าราชการในท้องถิ่น และชาวบ้าน  

    พร้อมกันที่ลานธรรมอาศรมบ้านหว้ยบง 

 เวลา  ๐๘.๓๐  น.  พิธีมอบเกียรติบัตร มอบป้ายหมูบ่้านรักษาศลี ๕ 

    –  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียน กล่าวบูชาพระรัตนตรัย 

    –  มัคนายก น าสมาทานเบญจศลี 

    –  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา กล่าวถวายรายงานประวัติความเป็นมา 

     ของหมู่บ้านรักษาศลี ๕ 

- เบิกตัวผูส้นับสนุนหมูบ่้านรักษาศลี ๕ และผู้แทนหมูบ่้าน เข้ารับเกียรติบัตร และรับป้าย 

    –  พระพรหมบัณฑิต มอบเกียรติบัตร และป้ายหมู่บ้านรักษาศลี ๕ 

- พิธีมอบทุนการศึกษา 

    –  พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชยีงใหม ่กล่าวถวายรายงาน 



- เบิกตัวนิสิตแกนน าเยาวชนชาวพุทธบนพืน้ที่สูง เข้ารับทุนการศึกษา จ านวน ๓๑ ทุน 

    –  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มอบทุนการศึกษา จ านวน ๓๑ ทุน 

- เสร็จแล้วให้โอวาทและปาฐกถาพิเศษ 

- พิธีทอดผา้ป่าสามัคคี 

    –  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประธานฝา่ยสงฆ์ 

    –  แมชี่ทองสุก นามเจ็ดสี ประธานทอดผา้ป่าสามัคคี 

     พร้อมคณะศษิย์จากฮ่องกง และผูบ้ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร. 

- ข้าราชการท้องถิ่น ชาวบ้าน รว่มบริจาคเงินทอดผา้ป่าสามัคคีสมทบทุน 

     สร้างอาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจติฺโต) 

    –  แมชี่ทองสุก นามเจ็ดสี ประธานทอดผา้ป่าฯ น าปัจจัยจากการทอดผ้าสามัคคี 

     ถวายพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประธานสงฆ์ 

    –  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี และพระสงฆ์ทุกรูป อนุโมทนาเป็นภาษาบาลี 

 เวลา  ๑๐.๒๙  น.  ประกอบพิธีวางศลิาฤกษ์ อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑติ (ประยูร ธมฺมจติฺโต) 

    –  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี คณะศษิย์จากฮ่องกง 

     ผูบ้ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร. ข้าราชการท้องถิ่น และชาวบ้าน 

     พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีวางศลิาฤกษ์ 

    –  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประกอบพิธีวางศลิาฤกษ์ 

    –  พระสงฆ์ทุกรูปเจรญิชัยมงคลคาถาเป็นอันเสร็จพิธี 

 เวลา  ๑๑.๐๐  น.  ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ออกเดินทางจากอาศรมบ้านห้วยบงกลับเชยีงใหม่โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ :  - ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

   - ผูป้ระสานงาน มจร. สว่นกลาง 

    พระมหาวิลัย สมาจาโร โทร. ๐๘๓-๐๔๓-๒๔๙๙ 

    นายเกษม ประกอบดี โทร. ๐๘๗-๕๐๘-๐๐๕๕ 

   - ผูป้ระสานงาน มจร. วทิยาเขตเชยีงใหม่ 

   - พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก โทร. ๐๘๖-๑๙๐-๖๒๘๗ 

   - นายสุชาติ แก้วก้อ โทร. ๐๘๔-๓๗๘-๒๙๐๙, ๐๙๕-๔๕๒-๗๗๓๑ 


