
ก าหนดการ 
กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ งานวนัปีใหม่ และงานมอบประกาศนียบตัร 
ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 

แขวงวดักลัยาณ์  เขตธนบุรี กรงุเทพมหานคร 
วนัเสารท่ี์ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

********** 
เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะครู ผูป้กครอง และนกัเรยีน ศพอ.ป. พรอ้มกนั ณ โรงเรยีนส่งเสรมิพระพุทธศาสนา 
เวลา ๐๘.๐๐ น.  พระราชปรยิตัดิลิก ผูช้ว่ยเจา้อาวาส วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร  

 ประธานในพธิจีุดธูปเทยีนบูชาพระรตันตรยั ประกอบพธิที าบุญตกับาตร 
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวรเมธ ีผูช้ว่ยเจา้อาวาส ประธานองคก์ารศกึษาและผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษา 

 พระพุทธศาสนาวนัอาทติย ์เลขานุการเจา้คณะภาค ๒ รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร 
 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ประธานในพธิ ีประธานในพธิจีดุธูปเทยีนบูชา 
 พระรตันตรยั กลา่วใหโ้อวาท และเปิดงาน 
เวลา ๐๙.๓๐ น. เริม่กจิกรรมการประกวดบรรยายธรรม ตอบปญัหาธรรม ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
 ในภาคเชา้ 

-     ชมกจิกรรมการแสดง และการละเล่นของนกัเรยีน ศพอ.ป. วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร 
 พรอ้มจบัฉลากของขวญัวนัปีใหม่ และรายการบงิโกธรรมะ  
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภตัตาหารเพลแด่พระภกิษุสามเณร และแขกผูม้าร่วมงานรบัประทานอาหาร 
เวลา ๑๒.๐๐ น. เริม่การประกวดบรรยายธรรม ตอบปญัหาธรรมะ ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา 
 ในภาคบ่าย ชมการแสดง และจบัฉลากของขวญัวนัปีใหม่ 
เวลา ๑๕.๓๐ น.  มอบประกาศนียบตัร และประกาศผลการประกวดบรรยายธรรม และตอบปญัหาธรรม 

- พระครูพพิธิธรรมภาณ ผูช้ว่ยเจา้อาวาส รองประธานองคก์ารศกึษา  
กล่าวเบกิตวัแทนนกัเรยีนผูช้นะการประกวดกจิกรรม เขา้รบัโล่และเกยีรตบิตัรพรอ้ม
ทุนการศกึษา 

- พระราชวรเมธ ีผูช้ว่ยเจา้อาวาส ประธานองคก์ารศกึษาและผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษา 
 พระพุทธศาสนาวนัอาทติย ์เลขานุการเจา้คณะภาค ๒ รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร 

 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ประธานในพธิ ีมอบโล่รางวลัและทุนการศกึษา 
 แก่นกัเรยีนผูช้นะเลศิการประกวดบรรยายธรรม และการแขง่ขนัตอบปญัหาธรรมะ  
 กล่าวขอบคุณ และอนุโมทนา 
เวลา ๑๗.๐๐ น.  ประกวดรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง รอบคดัเลอืก ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม (ดูลายละเอยีดทีร่ะเบยีบการ) 
ตดิต่อประสานงาน  โทร.๐๒-๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๗-๙๑๑-๑๖๘๒,๐๘๗-๙๙๒-๐๔๖๒ โทรสาร.๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒ 



ก าหนดการ 
กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ งานวนัปีใหม่ และงานมอบประกาศนียบตัร 
ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 

แขวงวดักลัยาณ์  เขตธนบุรี กรงุเทพมหานคร 
วนัอาทิตยท่ี์ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

********** 
เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะพระอาจารยท์ุกรูป พรอ้มกนั ณ โรงเรยีนส่งเสรมิพระพุทธศาสนา วดัประยุรวงศาวาส 
เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะครูทีเ่ขา้รบัเกยีรตบิตัรและนกัเรยีน ศพอ.ป.ผูส้ าเรจ็การศกึษา รายงานตวั ณ มณฑลพธิ ี 
 โรงเรยีนส่งเสรมิพระพุทธศาสนา 
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบณัฑติ กรรมการมหาเถรสมาคม เจา้คณะภาค ๒ เจา้อาวาส 
 วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร และอธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
 ประธานในพธิ ีจุดธูปเทยีนบูชาพระรตันตรยั 

- พระราชวรเมธ ีผูช้ว่ยเจา้อาวาส ประธานองคก์ารศกึษาและผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษา 
 พระพุทธศาสนาวนัอาทติย ์เลขานุการเจา้คณะภาค ๒ รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั กล่าวถวายรายงาน และเบกิตวัคณะครูเขา้รบั
เกยีรตบิตัร และนกัเรยีน ศพอ.ป. ผูส้ าเรจ็การศกึษา เขา้รบัประกาศนียบตัรและทุนการศกึษา 

        -     พระเดชพระคุณพระพรหมบณัฑติ ประธานในพธิ ีมอบประกาศนียบตัรและทุนการศกึษา  
ใหโ้อวาทและกล่าวเปิดงาน  

เวลา ๐๙.๐๐ น. เริม่กจิกรรมการประกวดสวดมนตห์มู่ท านองสรภญัญะ ระดบัประถมศกึษา ในภาคเชา้ 
 -    ชมกจิกรรมการแสดง และการละเล่นของนกัเรยีน ศพอ.ป. รายการบงิโกธรรมะ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภตัตาหารเพลแด่พระภกิษุสามเณร และแขกผูม้าร่วมงานรบัประทานอาหารพรอ้มกนั 
เวลา ๑๒.๐๐ น. พธิทีอดผา้ปา่เพื่อการศกึษา 
เวลา ๑๒.๓๐ น.  เริม่กจิกรรมการประกวดสวดมนตห์มู่ท านองสรภญัญะ ระดบัประถมศกึษา ในภาคบ่าย  
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูพพิธิธรรมภาณ ผูช้ว่ยเจา้อาวาส และรองผูอ้ านวยการ ศนูยศ์กึษาพระพุทธศาสนา 
 วนัอาทติย ์กล่าวเบกิตวัแทนนกัเรยีนผูช้นะการประกวดกจิกรรม เขา้รบัโล่และเกยีรตบิตัร 
 พรอ้มทนุการศกึษา 

-  พระราชวรเมธ ีเลขานุการเจา้คณะภาค ๒ ผูเ้จา้อาวาส วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร  
 รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิารมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ประธานในพธิ ี 
 มอบเกยีรตบิตัรโล่รางวลัและทุนการศกึษา แกน่กัเรยีนทีช่นะเลศิการประกวดสวดมนตห์มู่

ท านองสรญัญะระดบัประถมศกึษา กล่าวขอบคณุและอนุโมทนา  
 เป็นอนัเสรจ็พธิ ี

เวลา ๑๗.๐๐ น.  ประกวดรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง รอบคดัเลอืก ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม (ดูลายละเอยีดทีร่ะเบยีบการ) 
ตดิต่อประสานงาน  โทร.๐๒-๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๗-๙๑๑-๑๖๘๒,๐๘๗-๙๙๒-๐๔๖๒ โทรสาร.๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒ 



ก าหนดการ 
กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ งานวนัปีใหม่ และงานมอบประกาศนียบตัร 
ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 

แขวงวดักลัยาณ์  เขตธนบุรี กรงุเทพมหานคร 
วนัจนัทรท่ี์ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

********** 
เวลา ๐๗.๐๐ น. นกัเรยีนผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขนักจิกรรมทุกประเภทลงทะเบยีนรายงานตวั ณ มณฑลพธิ ี
เวลา ๐๘.๐๐ น.  พระราชวรเมธ ีผูช้ว่ยเจา้อาวาส ประธานองคก์ารศกึษา และผูอ้ านวยการ                        
                      ศนูยศ์กึษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร  
                      จุดธูปเทยีนบูชาพระรตันตรยั และกล่าวเปิดงาน  
เวลา ๐๙.๐๐ น. เริม่กจิกรรมการประกวดสวดมนตห์มู่ท านองสรภญัญะระดบัมธัยมศกึษา ในภาคเชา้ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมกจิกรรมการแสดง และการละเล่นของนกัเรยีน ศพอ.ป. รายการบงิโกธรรมะ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภตัตาหารเพลแด่พระภกิษุสามเณร และแขกผูม้าร่วมงานรบัประทานอาหาร 
เวลา ๑๒.๓๐ น. เริม่กจิกรรมการประกวดสวดมนตห์มู่ท านองสรภญัญะ ระดบัมธัยมศกึษา ในภาคบา่ย 
เวลา ๑๕.๓๐ น.  มอบประกาศนียบตัร และประกาศผลการประกวดสวดมนตห์มู่ท านองสรภญัญะ 

- พระครูพพิธิธรรมภาณ ผูช้ว่ยเจา้อาวาส รองประธานองคก์ารศกึษา  
กล่าวเบกิตวัแทนนกัเรยีนผูช้นะการประกวดกจิกรรม เขา้รบัโล่และเกยีรตบิตัรพรอ้ม
ทุนการศกึษา 

        -  พระราชวรเมธ ีเลขานุการเจา้คณะภาค ๒ ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร  
 ผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย ์วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร 
 และรองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
           ประธานในพธิ ีมอบเกยีรตบิตัรและทุนการศกึษา พรอ้มทัง้มอบโล่รางวลัแก่ผูช้นะเลศิ 
 การประกวดสวดมนตห์มู่ท านองสรภญัญะระดบัมธัยมศกึษา กล่าวขอบคุณและอนุโมทนา 
              เป็นอนัเสรจ็พธิ ี

เวลา ๑๗.๐๐ น.  ประกวดรอ้งเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสรมิศลีธรรม รอบชงิชนะเลศิระดบัประถมศกึษา 
เวลา ๒๑.๓๐ น.    พธิมีอบโล่รางวลัและทุนการศกึษาแก่นกัเรยีนผูช้นะเลศิกจิกรรมการประกวดรอ้งเพลงไทย 
     ลูกทุ่งส่งเสรมิศลีธรรม ระดบัประถมศกึษา 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม (ดูลายละเอยีดทีร่ะเบยีบการ) 
ตดิต่อประสานงาน  โทร.๐๒-๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๗-๙๑๑-๑๖๘๒,๐๘๗-๙๙๒-๐๔๖๒                         

โทรสาร.๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒ 
 
 
 



ก าหนดการ 
กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ งานวนัปีใหม่ และงานมอบประกาศนียบตัร 
ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 

แขวงวดักลัยาณ์  เขตธนบุรี กรงุเทพมหานคร 
วนัองัคารท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

********** 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภตัตาหารเพลแด่พระภกิษุสามเณร และแขกผูม้าร่วมงานรบัประทานอาหาร 
เวลา ๑๕.๓๐ น. นกัเรยีนผูเ้ขา้รอบชงิชนะเลศิการประกวดรอ้งเพลงไทยลกูทุ่งสง่เสรมิศลีธรรม  
 ลงทะเบยีนรายงานตวั ณ มณฑลพธิ ี
เวลา ๑๘.๐๐ น.  ประกวดรอ้งเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสรมิศลีธรรม รอบชงิชนะเลศิ ระดบัมธัยมศกึษา 
เวลา ๒๑.๓๐ น.  ประกาศผลการประกวดรอ้งเพลงไทยลกูทุ่งส่งเสรมิศลีธรรม  

- พระครูพพิธิธรรมภาณ ผูช้ว่ยเจา้อาวาส รองประธานองคก์ารศกึษา  
กล่าวเบกิตวัแทนนกัเรยีนผูช้นะการประกวดกจิกรรม เขา้รบัโล่และเกยีรตบิตัรพรอ้ม
ทุนการศกึษา 

        -  พระราชวรเมธ ีเลขานุการเจา้คณะภาค ๒ ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร  
 ผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย ์วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร 
 และรองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
           ประธานในพธิ ีมอบโล่รางวลัและเกยีรตบิตัรพรอ้มทุนการศกึษา แก่ผูช้นะเลศิ 
 การประกวดรอ้งเพลงไทยลูกทุ่งระดบัมธัยมศกึษา กล่าวขอบคุณและอนุโมทนา  
 เป็นอนัเสรจ็พธิ ี

 
หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
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