กำหนดกำร
พิธีสมโภชพระอำรำม ๑๘๘ ปี งำนบำเพ็ญกุศลวันกตัญญูบูชำบุรพำจำรย์
วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร
ระหว่ำงวันที่ ๑๑ – ๑๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร แขวงวัดกัลยำณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร
*********************
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตรงขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๒) กิจกรรมสมโภชพระอำรำม ๑๘๘ ปี
เวลำ ๐๘.๓๐ น. - กำรประกวดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมของศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ (ศพอ.ป.)
เวลำ ๑๑.๐๐ น. - ถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์ และเลี้ยงอำหำรกลำงวันแก่ผู้ทีมำร่วมกิจกรรม
เวลำ ๑๗.๐๐ น. - กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรม ณ เวที หน้ำพระวิหำรหลวงพ่อพระพุทธนำค
- กำรแข่งขันประกอบอำหำร ๓ ศำสนำ ๔ วัฒนธรรมย่ำนกะดีจีน ณ เวทีหน้ำเขำมอ
- กำรประกวดลิเกชำดกเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ณ เวทีหน้ำพระบรมธำตุมหำเจดีย์
เวลำ ๑๘.๐๑ น. - กำรเสวนำเรือง “ของดีย่ำนกะดีจีน” โดย พระรำชปฏิภำณมุนี (บุญมำ อำคมปุญฺโญ) และคณะ
เวลำ ๑๘.๓๐ น. - กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรมของศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์
ณ เวทีหน้ำโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศำสนำ
วันอังคำรที่ ๑๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตรงขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๒) กิจกรรมสมโภชพระอำรำม ๑๘๘ ปี
เวลำ ๐๘.๓๐ น. - กำรประกวดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมของศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ (ศพอ.ป.)
เวลำ ๑๑.๐๐ น. - ถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์ และเลี้ยงอำหำรกลำงวันแก่ผู้ทีมำร่วมกิจกรรม
เวลำ ๑๔.๓๐ น. - คณะสงฆ์ อุบำสก-อุบำสิกำ วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ พระอุโบสถ
วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร
เวลำ ๑๕.๐๐ น. - พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D.) ศำสตรำจำรย์,
รำชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กรรมกำรมหำเถรสมำคม, เจ้ำคณะภำค ๒, เจ้ำอำวำสวัดประยุรวงศำวำส
วรวิหำร, อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
- ศำสนพิธีกรอำรำธนำศีล/สมำทำนศีล
- แสดงพระธรรมเทศนำ ๑ กัณฑ์ โดย. พระเทพสุวรรณโมลี (สอิง้ สิรินนฺโท ป.ธ.๘, พธ.ด. กิตติมศักดิ)์
ทีปรึกษำเจ้ำคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้ำอำวำสวัดป่ำเลไลยก์วรวิหำร
เวลำ ๑๖.๐๐ น. - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๒ รูป สวดพระพุทธมนต์ ในกำรบ่ำเพ็ญกุศลวันกตัญญูบูรพำจำรย์
วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร
- ถวำยเครืองจตุปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนำ
เวลำ ๑๖.๓๐ น. - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๒ รูป สวดมำติกำ-บังสุกุล
- ถวำยเครืองจตุปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนำ
เวลำ ๑๗.๐๐ น. - พระสงฆ์ จ่ำนวน ๕๙ รูป รับทักษิณำนุประทำน
- ถวำยเครืองจตุปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนำ

เวลำ ๑๗.๓๐ น. เวลำ ๑๘.๓๐ น.
วันพุธที่ ๑๓ มกรำคม
เวลำ ๐๙.๓๐ น.
เวลำ ๑๐.๐๐ น.

เวลำ ๑๑.๐๐ น.
เวลำ ๑๗.๐๐ น.

เวลำ ๑๘.๐๐ น.

เวลำ ๑๘.๓๐ น.

กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรม ณ เวทีกลำงหน้ำพระวิหำรหลวงพ่อพระพุทธนำค
กำรแข่งขันประกอบอำหำร ๓ ศำสนำ ๔ วัฒนธรรมย่ำนกะดีจีน ณ บริเวณหน้ำเขำมอ
กำรประกวดลิเกชำดกเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ณ เวทีหน้ำพระบรมธำตุมหำเจดีย์
- กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรมของศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ (ศพอ.ป.)
ณ เวทีหน้ำโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศำสนำ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตรงขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๒) กิจกรรมสมโภชพระอำรำม ๑๘๘ ปี
- คณะสงฆ์ อุบำสก-อุบำสิกำ วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ พระอุโบสถ
วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร
- พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดพระรำชทำนผ้ำไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
สมโภชพระอำรำม ๑๘๘ ปี
- เจ้ำประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมกำรมหำเถรสมำคม เจ้ำคณะใหญ่หนกลำง เจ้ำอำวำส
วัดพิชยญำติกำรำม ประธำนในพิธีฝ่ำยสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
- พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร., รำชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรรมกำรมหำเถรสมำคม เจ้ำคณะภำค ๒
เจ้ำอำวำสวัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
- นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี กรรมกำรผู้อ่ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ่ำกัด (มหำชน)
ประธำนในพิธีฝ่ำยคฤหัสถ์
- รองสมเด็จพระรำชำคณะ และพระรำชำคณะ ๑๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์
- ถวำยเครืองจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ทีเจริญพระพุทธมนต์
- พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนำ
- ถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระภิกษุสำมเณร ๑๘๘ รูป
- กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรม ณ เวที หน้ำพระวิหำรหลวงพ่อพระพุทธนำค
- กำรแข่งขันประกอบอำหำร ๓ ศำสนำ ๔ วัฒนธรรมย่ำนกะดีจีน
- กำรประกวดลิเกชำดกเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ณ เวทีหน้ำพระบรมธำตุมหำเจดีย์
- กำรเสวนำเรือง “สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยุรวงศำวำส”
โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้ำอำวำสวัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร
นำยสด แดงเอียด ทีปรึกษำส่ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ ฝ่ำยโบรำณคดี ศำสนำ
และวัฒนธรรม
ด่ำเนินรำยกำรโดย. พระรำชปฏิภำณมุนี ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดประยุรวงศำวำส ประธำนองค์กำร
เผยแผ่ วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร ณ ณ เวทีกลำงหน้ำพระวิหำรหลวงพ่อพระพุทธนำค
- กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรมของศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์
ณ เวทีหน้ำโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศำสนำ (ศพอ.ป.)
**************************

