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ก ำหนดกำร  
การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจ าปี ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๙ 

พิธีสมโภชรัตนอุโบสถศาลา ท าบุญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ-หงส์รัตน์) 
การพัทธสีมา ตัดหวาย-ฝงัลูกนิมิต  

ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
วันพุธท่ี ๑๑ พฤษภาคม ถึง วันอาทิตย์ท่ี ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

(ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ า ถึงวันขึ้น ๑๐ ค่ า เดือน ๖ ปีวอก) 
 
  
 วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  สัมมนาชาวพุทธนานาชาต ิเรื่อง “ภำวะโลกร้อนกับพระพุทธศำสนำ”
     โดย 
     อภิปรายพิเศษนานาศาสนา เรื่อง    
     
     โดยผู้น าศาสนาต่างๆ ในเขตริเวอร์ไซด์ และใกล้เคียง
     สาธิตการสวดมนต์ โดยพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ 
 วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙   ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (วันแรก) 
 วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (วันที่สอง) 
 วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  พิธีสมโภชรัตนอุโบสถศาลา พิธีถวายรัตนอุโบสถศาลาแด่สงฆ์จาตุรทิศ   

ท าบุญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี  
พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ-หงส์รัตน์) เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส  
ทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน วเิทศธรรมคุณ สวดถอนติจีวราวิปปวาสสีมา 
และสมานสังวาสสีมา ปลงผมนาคบรรพชาสามเณร ๖๑ รูป 

     พิธีพุทธาภิเษก เบิกเนตร สมโภชพระประธานประจ ารัตนอุโบสถศาลา 
 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  บิณฑบาตปัจจัยทิพย์สร้างโบสถ์ (พระสงฆ์จ านวน ๔๐๐ รูป) 
     แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระพรหมเสนาบดี  

ทอดผ้าป่า ๙ ทิศ สร้างรัตนอุโบสถศาลา  
     ผ้าป่ากองทุนการศึกษาภาษาบาล ี
     ผ้าป่ากองทุนเผยแผ่และสวัสดิการพระธรรมทูตไทยฯ 

พระพรหมดิลก พระพรหมเสนาบดี ร่วมกันเป็นประธาน 
พิธีการพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต สวดทักนิมิต  
สวดสมมติสมานสังวาสสีมา และจีวราวิปปวาสสีมา  
สวดสมมติโรงอุโบสถ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  ๔๐๐ รูป 
พิธีอุปสมบทหมู่ ๖๑ รูป 
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ก ำหนดกำร 
กำรประชุมสมัชชำสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกำ สมัยสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ 

พิธีสมโภชรัตนอุโบสถศำลำ ท ำบุญอำยุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ-หงส์รัตน์) 
 กำรพัทธสีมำ ตัดหวำย-ฝังลูกนิมิต  

ณ วัดสุทธำวำส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ 
วันพุธที่ ๑๑ พฤษภำคม ถึง วันอำทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙ 

(ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ ำ ถึงวันขึ้น ๑๐ ค่ ำ เดือน ๖ ปีวอก) 
 
 

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙    สมัชชำสงฆ์ไทยในสหรฐัอเมริกำ ร่วมกับ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
จัดประชุมสัมมนำชำวพุทธและนำนำศำสนำ 
สำธิตกำรสวดมนต์ โดย พระพรหมเสนำบดี 
อุปถัมภ์โดย กรมกำรศำสนำ 

 

...........................................................................ภำคเช้ำ.............................................................................. 
 เวลา ๐๖.๐๐ น. - สวดมนต์ท าวัตรเช้า 
 เวลา ๐๗.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์จ านวน  ๔๐๐ รูป 
 เวลา ๐๘.๐๐ น. - ลงทะเบียนเซ็นชื่อ รับเอกสารการประชุม 
 เวลา ๐๘.๔๕ น. - สมาชิกพร้อมกันที่ห้องประชุม ชั้น ๒ รัตนอุโบสถศาลา 
    - พระครูสิริอรรถวิเทศ (ดร. ถนัด อตฺถจารี)  

  เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ด าเนินการประชุม 
 เวลา ๐๙.๐๐ น. - ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม 
    - Laura Roughton,  Mayor of Jurupa Valley City,  
        Stan Sniff, Sheriff Coroner Riverside County และ 
        Captain Jason B. Horton กล่าวสุนทรพจน์ 

- กล่าวจบรับของท่ีระลึกจากประธานในพิธ ี
 เวลา ๐๙.๓๐ น. - ฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภำวะโลกร้อนกับพุทธศำสนำ” 
      โดย Bhikkhu Bodhi (Keynote Speaker) 
 เวลา ๑๐.๓๐ น. - พักการประชุม ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก 
 เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จ านวน ๔๐๐ รูป (แบบบัฟเฟต์) 
    - สาธุชนร่วมรับประทานอาหาร (แบบบัฟเฟต์) 
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...........................................................................ภำคบ่ำย.............................................................................
 เวลา ๑๓.๐๐ น. - ฟังอภิปรายพิเศษนานาศาสนา เรื่อง  

  “How to Live in the Harmonious Way” 
      โดย ผู้น าศาสนาต่างๆ ในเขตริเวอร์ไซด์ และใกล้เคียง รัฐแคลิฟอร์เนีย 
 เวลา ๑๕.๐๐ น. - สาธิตการสวดมนต์ โดย พระพรหมเสนาบดี อุปถัมภ์โดย กรมการศาสนา 

     (ยกน้ าปานะถวายภายในรัตนอุโบสถศาลา) 
 เวลา ๑๙.๐๐ น. - เสวนารับฟังปัญหาในหัวใจ พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา 
      เสวนารับฟังในกรอบทั้ง ๔ ฝ่าย คือ บริหาร ศึกษา เผยแผ่ สาธารณสงเคราะห์  
      น าเสวนาโดย พระราชธรรมวิเทศ และคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ 
     
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๕๙  ประชุมสมัชชำสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกำ 

สมัยสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ (วันแรก) 
 ณ รัตนอุโบสถศำลำ วัดสุทธำวำส ชั้น ๒ 

 

...........................................................................ภำคเช้ำ..............................................................................
 เวลา ๐๖.๐๐ น. - สวดมนต์ท าวัตรเช้า 
 เวลา ๐๗.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์จ านวน ๔๐๐ รูป 
 เวลา ๐๘.๐๐ น. - สมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ลงทะเบียน รับเอกสารการประชุม 
 เวลา ๐๘.๔๕ น. - พระเถรานุเถระ และสมาชิกเข้าท่ีประชุม ชั้น ๒ รัตนอุโบสถศาลา 
    - พระครูสิริอรรถวิเทศ (ดร.ถนัด อตถฺจารี) 
      เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นพิธีกร 
 เวลา ๐๙.๐๐ น. - พระพรหมวชิรญาณ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ เดินทางถึงห้องประชุม 

- ผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความเคารพ 
- พระพรหมวชิรญาณ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนน าบูชาพระรัตนตรยั 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงสามีจิกรรม และถวายสักการะประธานในพิธี 
    - พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส กล่าวถวายการต้อนรับ 

  คณะพระเถรานุเถระ พระธรรมทูตท่ัวโลก  
- ฉาย VDO ประวัติวัดสุทธาวาส ๗ นาที 

    - กงสุลใหญ่ ประธานจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ กล่าวปวารณา เผดียงสงฆ์ 
    - Laura Roughton,  Mayor of Jurupa Valley City, และ 
        Stan Sniff, Sheriff Coroner Riverside County กล่าว Welcome Speech 
    - กล่าวเสร็จรับของท่ีระลึก จากประธานในพิธี 
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    - พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาฯ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธ ี
    - พระพรหมสิทธ ิอ่านสาส์น เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

- พระพรหมวชิรญาณ ประธานในพิธีให้โอวาท และกล่าวเปิดการประชุมฯ 
    - พระพรหมสิทธิ กล่าวมอบนโยบายงานพระธรรมทูตในต่างประเทศ 
    - เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กล่าวสุนทรพจน ์กล่าวเสร็จรับของที่ระลึก 
    - พระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ กล่าวแนะน า* 
                                  พระเถรานุเถระ แขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกสมัชชาสงฆ์ฯ ตามล าดับวัด 
    - ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก  

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จ านวน ๔๐๐ รูป (แบบบัฟเฟต์) 
    - สาธุชนร่วมรับประทานอาหาร (แบบบัฟเฟต์) 
 

...........................................................................ภำคบ่ำย.............................................................................
 เวลา ๑๓.๐๐ น. - เริ่มการประชุมภาคบ่าย (วันแรก) 
    - พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ด าเนินการประชุมตามวาระ 
    - ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

  น าเสนอผลงานของรัฐบาลที่ได้ท าเกี่ยวกับพระธรรมทูตในรอบปี ๑๕ นาท ี
    - ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ น าเสนอผลงานเด่นในรอบปี ๑๕ นาท ี

- ผู้แทนพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป น าเสนอผลงานเด่นในรอบปี ๑๐ นาท ี
    - ผู้แทนพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร น าเสนอผลงานเด่นในรอบปี ๑๐ นาท ี
    - ผู้แทนพระธรรมทูตไทยในอินเดีย-เนปาล น าเสนอผลงานเดน่ในรอบปี ๑๐ นาท ี
    - ผู้แทนพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย น าเสนอผลงานเด่นในรอบปี ๑๐ นาท ี
    - ผู้แทนพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา น าเสนอผลงานเด่นในรอบปี ๑๐ นาท ี
    - ด าเนินการประชุมไปตามวาระ 
 เวลา ๑๖.๓๐ น. - พักการประชุม ถวายน้ าปานะ  
 เวลา ๑๗.๐๐ น. - สวดมนต์ท าวัตรเย็น 
 เวลา ๑๙.๐๐ น. - ด าเนินการประชุมภาคค่ า ตามวาระ 
 เวลา ๒๑.๐๐ น. - พักการประชุมในวันแรก 
 
 
หมายเหตุ: การน าเสนอผลงานเด่นต้องส่งเอกสาร Paper มาล่วงหน้า และน าเสนอในรูปแบบ Power point 
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วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙   ประชุมสมัชชำสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกำ 
สมัยสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ (วันทีส่อง) 

 ณ รัตนอุโบสถศำลำ วัดสุทธำวำส ชั้น ๒ 
 

...........................................................................ภำคเช้ำ..............................................................................
 เวลา ๐๖.๐๐ น. - สวดมนต์ท าวัตรเช้า 
 เวลา ๐๗.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์จ านวน ๔๐๐ รูป 
 เวลา ๐๘.๓๐ น. - สมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ลงทะเบียน  
 เวลา ๐๘.๔๕ น. - พระเถรานุเถระ – สมาชิกพร้อมกัน ณ ท่ีประชุม 
      พระครูสิริอรรถวิเทศ (ดร. ถนัด อตฺถจารี) 
      เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นพิธีกร 
    - คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ พระเทพพุทธิวิเทศ 
    - พิธีถวายโล่เกียรติคุณ รางวัลผู้น าพุทธโลก แด่กรรมการสมัชชาฯ ๓ รูป 
    - พิธีมอบประกาศแต่งตั้งครูปริยัติแผนกบาลี ของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ 
    - พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่วัดที่ให้การสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีกรด าเนินการประชุมตามวาระ 
เวลา ๑๐.๓๐ น. - พักการประชุม เตรียมฉันภัตตาหารเพล 
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จ านวน ๔๐๐ รูป (แบบบัฟเฟต์) 
   - สาธุชนร่วมรับประทานอาหาร (แบบบัฟเฟต์) 
 
...........................................................................ภำคบ่ำย.............................................................................
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ประชุมภาคบ่ายตามวาระ 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. - เลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการสมัชชาฯ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
    - เลือกตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนเผยแผ่และสวัสดิการ 
 เวลา ๑๖.๐๐ น. - ทอดผ้าป่าบ ารุงค่าน้ า-ค่าไฟ ถวายวัดสุทธาวาส 
 เวลา ๑๖.๓๐ น. - ประธานกล่าวสรุปสาระการประชุม และกล่าวปิดการประชุม  

  สมัยสามัญประจ าปี ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๙ 
 เวลา ๑๗.๐๐ น. - ประชุมคณะกรรมการอ านวยการชุดใหม่  

  และคณะกรรมการกองทุนเผยแผ่และสวัสดิการ 
 เวลา ๑๘.๐๐ น. - สวดมนต์ท าวัตรเย็น 
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ระเบียบวำระกำรประชุมสมัชชำสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกำ 

วันแรก และ วันที่สอง 
 

 
 

วาระที่ ๑  เรื่อง แจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ ส านักงานประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
  ๑.๒ ส านักงานเลขาธิการฯ แจ้งให้ทราบ 
 

วาระที่ ๒ เรื่อง การแถลงผลงานฝ่ายต่างๆ ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา 
  ๒.๑ ฝ่ายบริหาร 
  ๒.๒ ฝ่ายการศึกษา 
  ๒.๓ ฝ่ายการเผยแผ ่
  ๒.๔ ฝ่ายสาธารณูปการ และศาสนสงเคราะห ์
 

วาระที่ ๓ เรื่อง การเสนอรายชือ่พระธรรมทูตใหม่เข้าสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 
วาระที่ ๔ เรื่อง การเสนอชื่อวัดเข้าสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (เตรียมข้อมูลมาให้พร้อม) 
วาระที่ ๕ เรื่อง รายรับ-รายจ่าย (ดูตามเอกสารของฝ่ายเหรัญญิก) 
วาระที่ ๖ เรื่อง เงินบ ารุงสมัชชาสงฆ์ไทยฯ (ตามเอกสารบัญชีรับบริจาค) 
วาระที่ ๗ เรื่อง ก าหนดสถานที่จัดประชุมสมัยสามัญ (วัดมงคลรัตนาราม)  

และสมัยวิสามัญในครั้งต่อไป (วัดวชิรธรรมปทีป)  
วาระที่ ๘ เรื่อง เลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ชุดปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
วาระที่ ๙ เรื่อง วันพระธรรมทูตร าลึก Dhammadhuta Memorial Day 
วาระที่ ๑๐  เรื่อง อื่นๆ (หากมี) 
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วันเสำร์ ที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๙    พิธีสมโภชรัตนอุโบสถศำลำ พิธีถวำยรัตนอุโบสถศำลำ 
ท ำบุญอำยุวัฒนมงคล ๖๐ ป ี

 พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ-หงส์รัตน์)  
เจ้ำอำวำสวัดสุทธำวำส เมืองริเวอร์ไซด ์
ทอดผ้ำป่ำสร้ำงโรงทำน วิเทศธรรมคุณ 
พิธีสวดถอนติจีวรำวิปปวำส และถอนสมำนสังวำสสีมำ  
พิธีปลงผมนำค และบรรพชำสำมเณร จ ำนวน ๖๑ รูป 
พิธีพุทธำภิเษก เบิกเนตรพระประธำนประจ ำอุโบสถ  

...........................................................................ภำคเช้ำ..............................................................................
 เวลา ๐๖.๐๐ น. - สวดมนต์ท าวัตรเช้า 
 เวลา ๐๗.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์จ านวน ๔๐๐ รูป 
 เวลา ๐๙.๐๙ น. - Laura Roughton,  Mayor of Jurupa Valley City,  
        Stan Sniff, Sheriff Coroner Riverside County และ 
        Captain Jason B. Horton กล่าวสุนทรพจน์ 

- ประธานอ านวยการกล่าวรายงาน ต่อประธานในพธิ ี
      พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวสัมโมทนียกถา 

- กงสุลใหญ่ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  
- พิธีเปิดแพรคลุมลูกนิมิต และปิดทองลูกนิมิต  
  โดย ประธานในพิธี, ประธานอ านวยการ, ประธานจัดงาน,  
  เจ้าภาพลูกนิมิต ๑๐๘ ลูก, และประธานทอดผ้าปา่ ๙ ทิศ 

 เวลา ๑๐.๑๕ น. - ประธานอ านวยการ กล่าวประวัติเจา้อาวาส และประวัติการก่อตั้งวัด* 
    - ประธานจัดงาน กล่าวประวัติการสร้างรัตนอุโบสถศาลา* 
 เวลา ๑๐.๒๕ น. - พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร 
      สมโภชรัตนอุโบสถศาลา และท าบุญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี  
      พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ-หงส์รัตน์) เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส 
    - กล่าวค าถวายรัตนอุโบสถศาลา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป 
 เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จ านวน ๔๐๐ รูป (แบบปัฟเฟต์) 
    - สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน (แบบบัฟเฟต์) 

...........................................................................ภำคบ่ำย.............................................................................
 เวลา ๑๓.๐๐ น. - พระสงฆ์ ๖๑ รูป สวดทักษิณานุประทาน  
      ทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน วิเทศธรรมคุณ 
 เวลา ๑๓.๓๐ น. - การบรรยายสรุป เรื่อง การสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส  

เวลา ๑๔.๓๐ น. - เตรียมการจัดสถานที่พิธีการพัทธสีมา 
 เวลา ๑๕.๐๐ น. - พิธีสวดถอนติจีวราวิปปวาส และถอนสมานสังวาสสีมา และเจริญพระพุทธมนต์  
 เวลา ๑๖.๐๐ น. - พิธีปลงผมนาคและบรรพชาสามเณร จ านวน ๖๑ รูป 
 เวลา ๑๙.๐๐ น. - พิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตร พระพุทธชินราช พระประธานประจ ารัตนอุโบสถศาลา  

- การน าเสนอหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโรงเรยีนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
      โดยคณะบดีคณะครุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และคณะ 
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วันอำทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๕๙    บิณฑบำตปัจจยัทิพย์สร้ำงโบสถ์ (พระสงฆ์ ๔๐๐ รูป)  
      พระพรหมดิลก เป็นประธำนพิธีกำรพัทธสีมำ 

แสดงพระธรรมเทศนำ โดย พระพรหมเสนำบดี 
พิธีทอดผ้ำป่ำ ๙ ทิศ สร้ำงรัตนอุโบสถศำลำ  
ทอดผ้ำป่ำทุนกำรศึกษำภำษำบำลี 
ทอดผ้ำป่ำกองทุนเผยแผ่และสวัสดิกำรพระธรรมทูตไทย 
กำรพัทธสีมำ ตัดหวำยลูกนิมิต 
สวดทักนิมิต สวดสมมติสมำนสังวำสสีมำ  
และสมมติติจีวรำวิปปวำสสีมำ สวดสมมติโรงอุโบสถ 
พิธีอุปสมบทหมู ่จ ำนวน ๖๑ รูป  
 

...........................................................................ภำคเช้ำ..............................................................................
 เวลา ๐๖.๐๐ น. - สวดมนต์ท าวัตรเช้า 
 เวลา ๐๗.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์จ านวน ๔๐๐ รูป 
 เวลา ๐๙.๓๙ น. - พระสงฆ์ท้ังมวล เจริญพระพุทธมนต์ (ถวายพรพระ) 
    - พระสงฆ์จ านวน ๔๐๐ รปู ออกรับบิณฑบาตปัจจัยทิพย์สร้างโบสถ ์(รอบวัด) 
 เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จ านวน ๔๐๐ รูป (แบบบัฟเฟต์) 
    - สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน (แบบบัฟเฟต์) 
 

...........................................................................ภำคบ่ำย............................................................................. 
 เวลา ๑๓.๓๐ น. - คณะสงฆ์ และสาธุชนทั้งหลาย พร้อมเพรียงกัน ในมณฑลพิธีหน้าอุโบสถ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. - พระพรหมดิลก ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
    - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
    - พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส กล่าวถวายรายงาน 
    - พระพรหมดิลก ประธานในพิธีกล่าวสัมโมทนียกถา 
    - John F. Tavaglione, Second District Supervisor of Riverside County,  
      gives the welcome speech and receives the gifts.  
    - เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประธานในพิธีฝา่ยฆราวาส กล่าวสุนทรพจน์  
                                  เสร็จแล้วรับของที่ระลึกจากประธานสงฆ์ 

เวลา ๑๔.๓๐ น. - แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระพรหมเสนาบดี  
 เวลา ๑๕.๓๐ น. - พิธีถวายผ้าป่า ๙ ทิศ, ผ้าป่ากองทุนเผยแผ่ การศึกษา และสวัสดิการฯ 
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    - เจ้าภาพลูกนิมิตท้ัง ๑๐๘ ลูก เข้ารับอุปกรณ์ตัดหวายลูกนิมิต  
  จากประธานในพิธีแล้วเข้าประจ าที่ (ตามหมายเลขตน) 

เวลา ๑๖.๐๐ น.  - พิธกีารพัทธสีมา น าโดย พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 
  และ พระพรหมเสนาบด ีเจ้าคณะภาค ๗  

   - พิธีตัดหวายลูกนิมิต  
- ประธานทุกคณะ และเจ้าภาพลูกนิมิตทุกลูก   
  ร่วมกันตัดหวายลูกนิมิต โดยพร้อมเพรียงกัน 
- พระสงฆ์ท้ังนั้นเจริญชยมงคลคาถา 
- สวดทักนิมิต สวดสมมติสมานสังวาสสีมา  
  และสวดสมมติติจีวราวิปวาสสีมา สวดสมมติโรงอุโบสถ 
- พระสงฆ์ท้ังมวลอนุโมทนา 
- สาธุชนกรวดน้ า รับพร 
- เจ้าภาพพร้อมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  
  แด่พระสงฆ์ จ านวน ๔๐๐ รูป ด้านหน้ารัตนอุโบสถศาลา 

เวลา ๑๘.๐๐ น.  - พิธีอุปสมบทหมู่ฉลองรัตนอุโบสถศาลา จ านวน ๖๑ รูป 
     โดยพระพรหมเสนาบดี และ พระธรรมเสนาบดี  

- เสร็จพิธีโดยสมบูรณ์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“แม้นมีความรู้ดั่งสัพพัญญู ผิบ่มีคนชูห่อนขึ้น 

หัวแหวนค่าเมืองตรูตาโลก ทองบ่รองรับพื้น ห่อนแก้วมีศรี” 

                                                โครงโลกนิติ 


