
ก าหนดการ 
สมโภชพระอาราม ๑๘๗ ปี วัดประยุรวงศาสวรวิหาร  

บ าเพ็ญกุศลวันกตัญญูบชูาบุรพาจารย์ และมอบประกาศนียบัตร ศ.พอ.ป. 
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
********************* 

 
วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตรงแรม ๖ ค ่า เดือน ๒)  กิจกรรมสมโภชพระอาราม ๑๘๗ ป ี
 เวลา ๐๗.๐๐ น. -  ท่าบุญตักบาตรและการประกวดกิจกรรมของศนูย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
 เวลา ๑๖.๐๐ น. -  ชมกิจกรรมวัฒนธรรมบันเทงิ (ณ เวทีกลางหน้าพระวหิารพระพุทธนาค และเขามอ)  
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตรงแรม ๗ ค ่า เดือน ๒) กิจกรรมสมโภชพระอาราม ๑๘๗ ป ี
 เวลา ๐๘.๓๐ น. -  การประกวดกิจกรรมของศนูย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย์ 
 เวลา ๑๖.๐๐ น. -  ชมกิจกรรมวัฒนธรรมบันเทงิ ณ เวทีกลางหน้าพระวหิารพระพุทธนาค และเขามอ 
 เวลา ๑๖.๓๐ น. -  การเสวนาเรื อง “เหลียวหลงัแลหน้า ๑๘๗ ปี วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร”   
    โดย พระราชปฏิภาณมนุี (บญุมา อาคมปุญโฺญ) และ คณะ 
วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตรงแรม ๘ ค า่ เดอืน ๒)  กิจกรรมสมโภชพระอาราม ๑๘๗ ป ี
 เวลา ๐๘.๓๐ น. -  พิธีมอบประกาศนียบัตร การประกวดกิจกรรมของศนูย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ 
 เวลา ๑๔.๓๐ น. - คณะสงฆ ์อุบาสก-อุบาสิกา วัดประยรุวงศาวาสวรวหิาร และผู้มเีกียรต ิ
     พร้อมกัน ณ พระอุโบสถและมณฑลพิธีวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
 เวลา ๑๕.๐๐ น.  - พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจติฺโต ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D.)  
  ศาสตราจารย์, ราชบัณฑิตกติตมิศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม, 
  เจ้าคณะภาค ๒,  เจ้าอาวาสวัดประยรุวงศาวาสวรวหิาร และ 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรยั 
      -  ศาสนพิธกีรอาราธนาศีล/สมาทานศีล 
    -  สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ๑๒ รปู สวดพระพุทธมนต ์ 
      ในการบ่าเพ็ญกศุลวนักตัญญูบูชาบุรพาจารย ์เนื องในพธิีสมโภชพระอาราม ๑๘๗ ปี  
      วัดประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
    -  ถวายเครื องจตปุัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ ์
    -  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนัน้ อนุโมทนา  

   เวลา  ๑๕.๓๐ น. - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๒๕ รูป สวดมาตกิาบงัสุกุล-รับทกัษิณานุประทาน  
 เวลา ๑๖.๐๐ น. -  ชมกิจกรรมวัฒนธรรมบันเทงิ ณ เวทีกลางหน้าพระวหิารพระพุทธนาค เขามอ 
 
วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตรงแรม ๙ ค า่ เดอืน ๒)  กิจกรรมสมโภชพระอาราม ๑๘๗ ป ี
 เวลา ๐๘.๓๐ น. -  การประกวดกิจกรรมของศนูย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย์ 
 เวลา ๐๘.๐๐ น. - คณะสงฆ ์อุบาสก–อุบาสิกา วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
     และผู้มเีกียรติ พร้อมกนั ณ ศาลาบ่าเพ็ญกุศล ๑ มณฑลพิธีวัดประยุรวงศาวาสวรวหิาร 
 เวลา ๐๘.๓๐ น. - พิธีเปิดแถลงขา่ว “ศาสนสถานปลอดบุหรี่” โดย..ผูแ้ทนศาสนา (พุทธ,คริสต,์อิสลาม) 
 เวลา ๐๘.๔๕ น. - พิธีถวายโล่ประกาศเกียรตคิณุ “รางวัลบุคคลตน้แบบการรณรงค์เพื อให้สงัคมไทยปลอด 



    บุหรี ” แด ่ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมฺจิตโฺต) 
 เวลา ๐๙.๓๐ น. - พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจติฺโต ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D.)  
  ศาสตราจารย์, ราชบัณฑิตกติตมิศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒,   
 เจ้าอาวาสวดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร และ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรยั 
     - ศาสนพิธกีรอาราธนาศีล/ประธานสงฆ์ใหศ้ีล    

  เวลา ๐๙.๓๕ น. - พระมหาโพธวิงศาจารย ์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวดัราชโอรสาราม  
     แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กณัฑ์ 
  เวลา ๑๐.๓๐ น. -  สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ   ๑๒ รูป  
     เจริญพระพุทธมนต ์สมโภชพระอาราม ๑๘๗ ป ีวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
     - ถวายเครื องจตปุัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ์ 
    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนัน้อนโุมทนา  
  เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๕ รูป  
      -  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร ๒๐๐ รูป 
      - แขกผูม้ีเกียรติรว่มรับประทานอาหาร เปน็เสร็จพธิ ี

 เวลา ๑๖.๐๐ น. -  ชมกิจกรรมวัฒนธรรมบันเทงิ ณ เวทีกลางหน้าพระวหิารพระพุทธนาค เขามอ 
 เวลา ๑๗.๓๐ น. -  ปาฐกถาพิเศษ เรื อง “เหลียวหลังแลหน้า ๑๘๗ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร”   
    โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
 
 
หมายเหต ุ วันที  ๑๐-๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นตน้ไป ชมการประกวดรอ้งเพลงไทยลกูทุ่ง 
  ส่งเสริมศีลธรรมของศูนย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ เวทีหน้าโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

 


