
คู่มือและก ำหนดกำร 
 

โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อนเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล แด่ 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช   

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 

(สำมเณร 4.0) 

โดย 
วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์รำชวรมหำวิหำร ร่วมกับ 

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
  

http://www.graduate.su.ac.th/ 
7 มีนำคม 2560 

วันที่ 15-21 มีนำคม 2560  
ณ วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์รำชวรมหำวิหำร กรุงเทพฯ 

 
พระธรรมปัญญำบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์  

ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ 
 

พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม  

ประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส 

http://www.graduate.su.ac.th/


ค ำน ำ 
 

ตามที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร        
ได้ก าหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (สามเณร 4.0) ระหว่างวันที่ 15- 21 มีนาคม 2560 ณ วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์  และ พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส  

การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีการบรรพชาอุปสมบทให้ได้รับการสืบทอด 
และแพร่หลาย  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์กับตนเอง โดยการศึกษา 
หลักธรรมทางศาสนา และปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี และสามารถน ามาปฏิบัต ิ                      
ในชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในชาติได้รับการปลูกฝังและ
พัฒนาในด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร   

เพื่อให้การด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงด้วยดี ดังนั้น 
คณะกรรมการจัดงานฯ  จึงได้จัดท าคู่มือและก าหนดการต่าง ๆ ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ              
แก่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือและก าหนดการต่าง ๆ นี้ จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ทุกฝ่าย และ
บรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการตามที่ตั้งไวต้่อไป 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                  
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คู่มือ 

การเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (สามเณร 4.0)  

ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ  

โดยความร่วมมือระหว่าง วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร  
ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

........................................ 
  
คําชี้แจง   

๑. ผู้ปกครองพาผู้สมัครบรรพชามารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมบทขานนาค และเตรียมความพร้อมในวัน
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 และวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้นล่างของ
อาคารมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ    

 
๒. ขอให้ผู้สมัครบรรพชาพักค้างคืนที่วัดในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 หลังจากการฝึกซ้อมเสร็จสิ้น

แล้ว โดยพักที่อาคารมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ (ทางคณะกรรมการ
จัดงานฯ ได้จัดเตรียมผ้าปูนอน หมอน และผ้าห่ม ไว้ให้ 

 
 ๓. ผู้ปกครองพาผู้สมัครบรรพชามารายงานตัวในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ 

น. ณ บริเวณชั้นล่างของอาคารมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เพื่อเข้าร่วมพิธีการ
ตามก าหนดดังนี้  

 พิธีปลงผม เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ พระระเบียงดา้นซ้ายของพระวหิาร  
 พิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้บรรพชา ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ –๑๔.๓๐ น. โดยมี พลเอกประวิตร  วงศ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ณ พระอุโบสถ 
 พิธีบรรพชา ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ 

 
  ๔. ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน และญาติ โยม  มาพร้อมกันที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อเข้ารว่มพิธีการต่าง ๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดดังกล่าว  
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๕. ส าหรับชุดนาคนั้นทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้บรรพชาแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเตรียมผ้าเช็ดตัว และ              
ขันอาบน้ าไว้ให้   

 
๖. ผู้สมัครต้องจัดเตรียมสัมภาระของใช้ส่วนตัวมาให้พร้อมตามรายการที่แจ้งไว้  
 
๗. ขอให้ผู้ปกครองน าชุดเสื้อและกางเกงสีขาว หรือ สีสุภาพ  เพื่อให้ผู้บรรพชาสวมในวันลาสิกขา ซ่ึง

ก าหนดพิธีการลาสิกขา และรับประกาศนียบัตร ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ   

 
๘. ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์จะขอร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร รูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือ

ประสงค์ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อร่วมสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณร สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารโดยตรงที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลิ่งชัน หมายเลขบัญชี ๑๓๔-
๒-๒๖๙๐๕-๕ ชื่อบัญชี นายณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง แล้วกรุณาแจ้งกลับมาที่ คุณพนมพร ยูถะสุนทร โทร.๐๒-
๘๔๙๗๕๐๒ , แฟกซ์ ๐๒-๘๔๙๗๕๐๓ หรือ ติดต่อได้ที่ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
โทร.๐๒-๘๔๙๗๕๐๒  (คุณพัชมณ) , นครปฐม โทร.๐๓๔-๒๑๘๘๐๘ (คุณสุดารัตน์)  

 
ข้อปฏิบัติสําหรับผูป้กครองและผู้สมัครบรรพชา 

๑. เมื่อได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ทางคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ ไม่อนุญาตให้สามเณรลา
สิกขาก่อนจบโครงการ และสามเณรต้องเข้าร่วมการอบรมให้ครบหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ   

๒. บุคคลที่บรรพชา ถือเป็นว่า เป็นบุตรของพระพุทธเจ้า อยู่ในโอวาทของคณะสงฆ์  ทางคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตน าสามเณรที่เข้าร่วมโครงการออกนอกสถานที่อบรม หรือลากลับบ้านถ้า
ไม่มีเหตุอันควร เพื่อเปดิโอกาสให้สามเณรไดป้ฏิบัติธรรมและเข้ารว่มอบรมตามหลักสูตรอยา่งครบถว้น  

๓. ผู้ปกครองต้องพยายามงดเว้นการมาพบปะกับสามเณร เพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรได้ปฏิบัติธรรมและ
เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน และเป็นการตัดความกังวลของสามเณร เพราะสามเณรมีพี่เลี้ยงประจ า
กลุ่มดูแลเอาใจใส่อยา่งดีอยู่แลว้  

๔. การน าสิ่งของมาถวายสามเณร เช่น ขนม , นม ฯลฯ ขอแนะน าให้น าไปถวายไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สามเณรทุกท่าน  

๕. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองติดต่อกับพระพี่เลี้ยงประจ ากลุ่มเป็นการส่วนตัว หากมีปัญหาให้ติดต่อได้ที่ 
สว่นกลางเท่านั้น  โทรศัพท์พระอาจารย์ไพฑูรย์  081 - 3095668  
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สามเณรต้องถือศีล ๑๐ ข้อ ดังนี ้  
๑. เว้นจากฆ่าสัตว์ 
๒. เว้นจากลักทรัพย ์
๓. เว้นจากประพฤติกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์ 
๔. เว้นจากพูดเท็จ 
๕. เว้นจากการด่ืมสุราเมรัย อันเป็นที่ต้ังของความประมาท 
๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 
๗. เว้นจากฟ้อนร าขับร้องประโคม การดูมหรสพ อันเป็นข้าศึกต่อกุศล 
๘. เว้นจากทัดทรงตกแต่งประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอมเครื่องทา เครื่องประดับ 
ตกแต่ง 
๙. เว้นจากที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ ่
๑๐. เว้นจากการรับทองและเงิน 
 

กฎระเบียบสําหรับสามเณร 
๑. ต้องให้ความเคารพเชื่อฟังต่อคณะพระอาจารย์ที่ให้การอบรม และต้องปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ของ

โครงการอยา่งเครง่ครัด  
๒. อยู่ในบริเวณสถานที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น ห้ามออกนอกสถานที่ที่ก าหนดโดยไม่ได้รับ อนุญาตจาก

คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ  
๓. จะตอ้งไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เชน่ การสูบบุหรี,่ยาเสพติดใหโ้ทษ,การพนัน โดยเด็ดขาด  
๔. จะต้องเป็นผู้อยูง่่าย กินงา่ย นอนง่าย ไมเ่ป็นภาระแก่บุคคลผู้อื่น  
๕. ไม่พกพาหรือครอบครองอาวุธมีคมโดยเด็ดขาด  
๖. ไม่แสดงกิริยาทางกายอันมิใชว่ิสัยของพุทธบุตรหรือปัญญาชน เชน่ การทะเลาะวิวาทกันเป็นตน้  
๗. จะต้องส ารวมกาย วาจาทุกเวลาในขณะเข้าร่วมโครงการ เช่น ไม่พูดปด,ไม่พูดหยาบคาย อันก่อให้เกิด

ความไมง่าม และ จะไม่พูดจากันในเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดความดีงาม เชน่ เรื่องลามกอนาจาร เป็นตน้  
๘. จะตอ้งแตง่กายให้เหมาะสมและถูกตอ้งกาลเทศะทุกครั้ง ในขณะท ากิจกรรมหรือ อยูใ่นที่พัก  
๙. จะตอ้งไม่น าอาหารไปรับประทานในบริเวณที่พักโดยเด็ดขาด  
๑๐. จะต้องส ารวมกายทุกเวลาในขณะอยู่ที่วัด ไม่ยืนดื่มน้ าหรือรับประทานอาหาร, ไม่วิ่ง, และเมื่อเดิน

จะตอ้งเอามือประสานกัน เป็นตน้  
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สิ่งที่จะต้องเตรียมมา และสิ่งควรงดเว้น  
 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา 
๑. เสื้อและกางเกงสีขาว หรือ สีสุภาพ  เพื่อสวมในวันลาสิกขา วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
๒. อุปกรณอ์าบน้ า เชน่ สบู่ , ยาสีฟนั , แปรงสีฟนั , ยาสระผม 
๓. รองเท้าแตะ (สีด า/น้ าตาล) 
๔. ยารักษาโรคประจ าตัว (ถ้ามี) 
 
สิ่งที่ควรงดเว้น  
๑. โทรศัพทม์ือถือ  
๒. อุปกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส ์เชน่ MP๓ , MP๔ วิทยุ เครื่องมือที่ท าให้เกดิภาพและเสียง  
๓. ปัจจัยและสิ่งของมีค่าทุกชนิด  
๔. สิ่งเสพยต์ิดทุกชนิด เชน่ บุหรี่ เปน็ตน้  
๕. อาหารขบเคี้ยวทุกชนิด  
๖. และสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสมณวิสัย 
 
 

......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

*หมายเหตุ  ติดต่อผู้ประสานงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  
คุณพัชมณ ศรีสว่าง/คุณหงสรถ อ่วมจุก   
โทรศัพท ์02-8497500 ตอ่ 31204 หรือ 088-2292015  
e-mail  :  phatchamon.s@gmail.com 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
คุณสุดารัตน์  จันทร์พุธ   
โทรศัพท ์034-218808 โทรสาร 034-243435    
e-mail  :  csudarat2522@gmail.com   
 
 

mailto:phatchamon.s@gmail.com
mailto:csudarat2522@gmail.com
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บทขานนาค 
วิธีบรรพชา แบบเอสาหงั 

 
กุลบุตรผู้มีศรทัธามุ่งบรรพชา พึงรับผ้าไตร อุ้มประนมมือเข้าไปในสังฆสันนิบาต วางผ้าไตรไว้ข้างตัว

ด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชฌาย์ แล้วกราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง แล้วนั่งคุกเข่าอุ้มผ้า
ไตรประนมมือเปล่งวาจาถึงสรณะ และขอบรรพชาด้วยค ามคธ หยุดตามเครื่องหมายจุลภาค (,) ว่า 

เอเต มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป,ิ ตัง ภะคะวันตงั สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, 
ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง 

ทุติยัมปิ เอเต มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป,ิ ตัง ภะคะวนัตัง สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ ภิกขุ
สังฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง 

ตะติยัมปิ เอเต มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป,ิ ตัง ภะคะวันตงั สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ ภิกขุ
สังฆญัจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง 

มะยัง ภนัเต, ปัพพัชชัง ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ โน ภันเต, อะนุกัมปัง 
อุปาทายะ 

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ปพัพัชชัง ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตะวา, ปัพพาเชถะ โน ภนัเต, 
อะนุกัมปัง อุปาทายะ 

ตะติยัมปิ มะยงั ภันเต, ปัพพัชชงั ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ วตัถานิ คะเหตะวา, ปัพพาเชถะ โน ภนัเต, 
อะนุกัมปัง อุปาทายะ 

ถ้าบวชเป็นสามเณร ยกค าว่า ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง ออกเสีย  
ในล าดับน้ัน พระอุปัชฌาย์รับผ้าไตรจากผู้มุ่งบรรพชาวางไว้ตรงหน้าตัก แล้วกล่าวสอนถึงพระรัตนตรัย

เป็นต้น และบอก ตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน ให้ว่าตามไปทีละบท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดังนี ้
เกสา โลมา นะขา ทนัตา ตะโจ (อนุโลม) 
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม) 

ครั้นสอนแล้ว พระอุปัชฌาย์ดึงอังสะออกจากผ้าไตรสวมให้แล้ว สั่งให้ออกไปครองผ้าไตรจีวรตามระเบียบ 
ครั้นเสร็จแล้วเข้าไปหาพระกรรมวาจาจารย์ รับเครื่องสักการะถวายท่านแล้วกราบ 3 หน นั่งคุกเข่า ประนมมือ 
เปล่งวาจา ขอสรณะและศลี ดังนี้ 

มะยัง ภันเต, สะระณะสลีัง ยาจามะ 
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, สะระณะสลีัง ยาจามะ 
ตะติยัมปิ มะยงั ภันเต, สะระณะสลีัง ยาจามะ 

 
ล าดับน้ัน พระอาจารยก์ล่าวค านมัสการ ใหผู้้มุ่งบรรพชาว่าตามไป ดังน้ี 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
ว่า 3 หน 

แต่นั้น ท่านจะกล่าวว่า เอวัง วะเทห ิหรือ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ พึงรับว่า อามะภันเต 
ครั้นแล้ว ท่านจะว่าน าให้เปล่งวาจาว่า สรณคมน์ พึงว่าตามไปที่ละพากย์ (ตอน) ดังนี ้
 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ
ธัมมัง สะระณงั คัจฉาม ิ
สังฆัง สะระณงั คัจฉาม ิ

ทุติยัมปิ พุทธงั สะระณัง คจัฉาม ิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม ิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆงั สะระณัง คจัฉามิ 

เมื่อจบแล้ว ทา่นจะกล่าวว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับว่า อามะ ภันเต  ล าดับน้ัน ท่านจะบอก
ให้รู้ว่า การบรรพชาเป็นสามเณรส าเร็จด้วยสรณคมน ์เพียงเท่านี้ (ผู้มุ่งบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อจบไตรสรณคมน)์ 
จากนั้นพึงสมาทานสิกขาบท 10 ประการ ว่าตามไปดังนี้ 

ปาณาติปาตา เวระมะณ ี
อะทินนาทานา เวระมะณ ี
อะพรัหมจะรยิา เวระมะณ ี
มุสาวาทา เวระมะณ ี
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี 
วิกาละโภชะนา เวระมะณ ี
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี 
มาลาคันธะวเิลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณ ี
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณ ี
ชาตะรูปะระชะตะปฏิคคะหะณา เวระมะณ ี
 
พระอุปัชฌาย์จะกล่าวว่า 
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาเทตัพพาน ิ 
พึงรับว่า  อามะ ภันเต แล้วกล่าวว่า 
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิฯ (ว่า 3 หน) 
 

---------------------- 
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ตารางก าหนดการพิธี   
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
สยามบรมราชกุมาร ีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

(สามเณร 4.0) 
วันที่ 15-21 มีนาคม 2560 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ 

โดย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ 

พลเอกประวติร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  
ประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส 

............................................... 
 
 

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560  ตารางพิธีปลงผม (เวลา 08.30-11.00 น.)   
ตารางพิธีปลงผม  
08.00 - 08.30 น. ผู้ปกครองพานักเรียนที่จะบรรพชามารายงานตัว  

 
ณ อาคารมหาธาตุ
วิทยาลัย  
วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ ์
ราชวรมหาวิหาร 

08.30 น. นักเรียนทีจ่ะบรรพชาน่ังประจ าที ่ ผู้ปกครอง และญาติ โยม มาพร้อมกนั  
  

ณ พระระเบียง
ด้านซ้าย 
ของพระวิหาร  

08.30 - 10 .00 น. - พิธีปลงผม   
- เมื่อการปลงผมเสร็จเรียบรอ้ยแล้วนักเรียนที่จะบรรพชาสวมชุดนาค  

 

10.00 - 11.00 น. ผู้บรรพชาเตรียมความพร้อมส าหรับ พิธรีับผ้าไตร  และพิธีบรรพชา ณ พระอุโบสถ 
11.00 - 12.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์    
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 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ตารางพธิีมอบผ้าไตรแก่ผู้บรรพชา (เวลา 13.00-14.30 น.)  
ตารางพิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้บรรพชา  
13.00 น. ผู้บรรพชา คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ ่ ผู้ปกครอง            

ผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ พระอโุบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
ราชวรมหาวิหาร  (เพื่อเข้าสูพ่ิธีมอบผ้าไตร)  

ณ พระอุโบสถ 
วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ ์
ราชวรมหาวิหาร 

(เวลา 13.00-14.30 น. พิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้บรรพชา โดยมี พลเอกประวิตร วงศส์ุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานพิธี) 

 
รายละเอียดดงัก าหนดการพิธีมอบผ้าไตร 

 
 
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ตารางพิธีบรรพชาสามเณร (เวลา 15.00-16.00 น.)  
และแนะน าหลักสูตรและการปฏิบัตกิิจกรรมของสามเณร (เวลา 16.00-21.00 น.)   
ตารางพิธีบรรพชาสามเณร  
15.00-16.00 น. พิธีบรรพชาสามเณร    ณ พระอุโบสถ 

วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ ์
ราชวรมหาวิหาร 

ตารางแนะน าหลักสูตรและการปฏิบัติกิจกรรมของสามเณร  
16.00-18.00 น. แนะน าหลักสตูรและข้อวัตรปฏิบัติ   
 แนะน าพระพี่เลี้ยงและวิทยากร   
 ถ่ายภาพร่วมกัน  
18.00-19.00 น. คณะสามเณรท าวัตรสวดมนต์เย็น  
19.00-20.00 น. คณะสามเณรเข้าที่พักด่ืมน้ าปานะ ท ากิจสรีระ ณ ที่พักทีท่างวัด

จัดไว้ให้ 
20.00 น. คณะสามเณรเจริญจิตภาวนา  
21.00 น. คณะสามเณรพักจ าวัด  
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วันที่ 16-20  มีนาคม 2560 ตารางกิจกรรมของสามเณร (เวลา 04.30 - 21.00 น.) 
ตารางกิจกรรมของสามเณร  
04.30 น. ตื่นนอน ช าระกิจสรีระ ห่มผา้ (ครองจีวร)  
05.00-06.00 น. สวดมนต์ ท าวัตรเช้า เดินจงกลม นั่งสมาธ ิ ณ พระอุโบสถ 

วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ ์
ราชวรมหาวิหาร 

06.00-08.00 น. -รับบาตร  
-ฉันภัตตาหารเช้า 

ณ พระระเบียง 

08.00-09.00 น. พักท ากิจสรีระ  
09.00-10.30 น. ฟังธรรมบรรยาย,วินัยบัญญัติ,อภิสมาจาร เสร็จแล้ว เดินจงกรม นั่งสมาธิ  

แผ่เมตตา 
 

11.00-12.00 น. ฉันภัตตาหารเพล  
13.00-17.00 น. กิจกรรมภาควิชาการ  (รายละเอียดตามตารางหลักสูตรการฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการสามเณร 4.0)  
ณ ห้องประชมุ
อาคารมหาธาตุ
วิทยาลัย 

17.00-18.00 น. พัก ช าระสรีระ ห่มผ้า (ครองจีวร)  
18.00-19.00 น. คณะสามเณรท าวัตรสวดมนต์เย็น 

 
ณ พระอุโบสถ 
วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ ์
ราชวรมหาวิหาร 

19.00-20.00 น. คณะสามเณรเข้าที่พักด่ืมน้ าปานะ ท ากิจสรีระ  
20.00 น. คณะสามเณรเจริญจิตภาวนา  
21.00 น. คณะสามเณรพักจ าวัด  
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วันจันทร์ที่ 20  มีนาคม 2560  (พระพีเ่ลี้ยงและสามเณรเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชเบื้องหนา้พระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 50 รูป รอบที่ 1 
เวลา 08.00 น. และ รอบที ่2 เวลา 09.30 น.)    

(ขอให้พระพ่ีเลีย้งและสามเณรลงนามการเข้าเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวช ไว้ล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มศก.ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560)  

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. พระพี่เลี้ยงและสามเณร จ านวน 50 รูป เจรญิจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชเบ้ืองหน้า
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
ในพระบรมมหาราชวัง  
เวลา 06.45 น.  พระพ่ีเลี้ยงและสามเณร รวมจ านวน 50 รูป ตั้งแถวพร้อมกัน  

ณ บริเวณหน้าอาคารมหาธาตวุิทยาลัย   
เวลา 07.00 น. ออกเดินทางจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 

ไปต้ังแถว ณ บริเวณท่าราชวรดิฐด้านข้างพระบรมมหาราชวัง   
เวลา 07.15 น. ตั้งแถวพร้อมกัน ณ บริเวณท่าราชวรดิฐด้านข้างพระบรมมหาราชวัง   
เวลา 08.00 น. ออกเดินทางเข้าเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชเบื้องหน้าพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
ในพระบรมมหาราชวัง 

เวลา 08.45 น. หลังจากเสร็จพิธีแล้ว พระพ่ีเลี้ยงและสามเณรเดินทางจากพระบรมมหาราชวัง กลับมา
ยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารโดยพร้อมเพรียงกัน   

รอบที่ 2 เวลา 09.30 น. พระพี่เลี้ยงและสามเณร จ านวน 50 รูป เจรญิจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชเบ้ืองหน้า
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
ในพระบรมมหาราชวัง 
เวลา 08.15 น.  พระพ่ีเลี้ยงและสามเณร รวมจ านวน 50 รูป ตั้งแถวพร้อมกัน  

ณ บริเวณหน้าอาคารมหาธาตวุิทยาลัย   
เวลา 08.30 น. ออกเดินทางจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 

ไปต้ังแถว ณ บริเวณท่าราชวรดิฐด้านข้างพระบรมมหาราชวัง   
เวลา 08.45 น. ตั้งแถวพร้อมกัน ณ บริเวณท่าราชวรดิฐด้านข้างพระบรมมหาราชวัง   
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางเข้าเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชเบื้องหน้าพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
ในพระบรมมหาราชวัง 

เวลา 10.15 น. หลังจากเสร็จพิธีแล้ว พระพ่ีเลี้ยงและสามเณรเดินทางจากพระบรมมหาราชวัง 
กลับมายังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารโดยพร้อมเพรียงกัน    
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วันอังคารที่ 21  มีนาคม 2560 (ตารางพธิีลาสิกขาของสามเณร เวลา 08.30-10.30 น.) 
ตารางพิธีลาสิกขาของสามเณร  
เวลา 08.30 น. ประธานสงฆ์ พระสงฆ์ พระวิทยากร พระพ่ีเลี้ยง สามเณร คณาจารย์ 

วิทยากร ผู้แทนโรงเรียน ผู้ปกครอง และเจา้หน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   มาพร้อมกัน  

ณ ห้องประชุมชั้น
1 อาคารมหาธาตุ
วิทยาลัย  
วัดมหาธาตยุุวราช
รังสฤษฎิ ์
ราชวรมหาวิหาร 

เวลา 09.00 น. ประธานพิธีฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  

เวลา 09.05 น. พระผู้แทนฝ่ายสงฆ์กล่าวรายงานสรุปผลการจัดโครงการฝ่ายสงฆ์  
เวลา 09.10 -
09.30 น.   

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงานสรุปผล                    
การจัดโครงการฝ่ายฆราวาส และ 
-ขานช่ือพระพี่เลี้ยง พระวิทยากร ผู้แทนโรงเรียน วิทยากรฝ่ายฆราวาส 
รับเข้ารับเกียรติบัตร  
-ขานช่ือสามเณรเข้ารับประกาศนียบัตร   

 

มอบเกียรติบัตร 
โดย      พระธรรมปัญญาบดี  
           อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ 

 

เวลา 09.30 – 
10.00 น. 

สามเณรท าพิธีขอขมา น าโดยพระผู้แทนกล่าวน า  
สามเณรผู้แทน จ านวน 3 รูป น ากรวยขอขมาถวายแก่  
ประธานสงฆ์ ประธานพระวิทยากร และประธานพระพ่ีเลี้ยง 

 

สามเณรกล่าวค าลาสิกขา  
สามเณรเปลี่ยนชุด  
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านกราบพระพร้อมกัน 3 หน และกล่าวค าอาราธนาศีล 5 
พร้อมกัน และแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ  

 

พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และประพรมน้ ามนต์   
ผู้ปกครองและนักเรียนถวายดอกไม้ ธูป เทียน แก่พระสงฆ์  
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วันอังคารที่ 21  มีนาคม 2560  ตารางพิธีลาสิกขาของสามเณร (ต่อ)   
เวลา 10.09 น.  
 

กล่าวค าอนุโมทนากถา  

โดย      พระธรรมปัญญาบดี  
           อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ 

 

เวลา 10.15 -
10.30 น.  

ผู้ปกครองและนักเรียน และผู้เข้าร่วมงาน กราบพระรัตนตรัย  
นักเรียนกราบผูป้กครอง และอ านวยพรแก่ บิดา มารดา ผู้ปกครอง และ               
ผู้อุปถัมภ ์

 

เสร็จพิธ ี
 

หมายเหต ุ 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
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ตารางหลักสตูรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามเณร 4.0   
ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2560 ณ วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ 

โดย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

เวลา และสถานที ่ 16 มีนาคม 2560 17 มีนาคม 2560 18 มีนาคม 2560 
เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ ห้องประชมุชั้น 2  
อาคารมหาธาตุวิทยาลัย 

การท าการ์ตูน animation 
สอนธรรมะ 
(กลุ่มที่ 1) 

วิทยากร 
1. อาจารย์เจนจิรา  ลักษณบญุส่ง 
2. อาจารย์ศรายุทธ ธิบดี  
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)  

การท าการ์ตูน animation 
สอนธรรมะ 
(กลุ่มที่ 2) 

วิทยากร 
1. อาจารย์เจนจิรา  ลักษณบญุส่ง 
2. อาจารย์ศรายุทธ ธิบดี  
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)  

การท าการ์ตูน animation 
สอนธรรมะ 
(กลุ่มที่ 3) 

วิทยากร 
1. อาจารย์เจนจิรา  ลักษณบญุส่ง 
2. อาจารย์ศรายุทธ ธิบดี  
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)  

เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ ห้องประชมุชั้น 1  
อาคารมหาธาตุวิทยาลัย 

พุทธศิลป์ 2 มิติ การวาดภาพศลิปะ 
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 

(กลุ่มที่ 2) 
วิทยากร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพล   
สุวรรณกุศลส่ง  
(คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์   
อริยะประเสริฐ   
(คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร)  

พุทธศิลป์ 2 มิติ การวาดภาพศลิปะ 
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 

(กลุ่มที่ 3) 
วิทยากร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพล   
สุวรรณกุศลส่ง   
(คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์   
อริยะประเสริฐ   
(คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร)                  

พุทธศิลป์ 2 มิติ การวาดภาพศลิปะ 
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 

(กลุ่มที่ 1) 
วิทยากร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพล   
สุวรรณกุศลส่ง 
(คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์   
อริยะประเสริฐ   
(คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร)                  
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เวลา และสถานที ่ 16 มีนาคม 2560 17 มีนาคม 2560 18 มีนาคม 2560 
เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ ห้องประชมุชั้น 1  
อาคารมหาธาตุวิทยาลัย 

พุทธศิลป์ 3 มิติ การปั้น 3 มิติ 
(กลุ่มที่ 3) 

 
วิทยากร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร์         
ชุ่มวงค์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก              
โลหะกุล   
(คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

พุทธศิลป์ 3 มิติ การปั้น 3 มิติ 
(กลุ่มที่ 1) 

 
วิทยากร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร์  
ชุ่มวงค์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก                
โลหะกุล   
(คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

พุทธศิลป์ 3 มิติ การปั้น 3 มิติ 
(กลุ่มที่ 2) 

 
วิทยากร 
1. ช่วยศาสตราจารยถ์นอมจิตร์                
ชุ่มวงค์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก                
โลหะกุล   
(คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
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เวลา และสถานที ่ 19 มีนาคม 2560 วิทยากร หมายเหต ุ

เวลา 13.00 - 15.00 น.  
ณ ห้องประชมุชั้น 1 
อาคารมหาธาตุวิทยาลัย 

รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล 
(กลุ่มที่ 1-3) 
 

ดร.วรสรวง ดวงจินดา 
ผู้อ านวยการส านักการจัดการศึกษา
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ  
 

 

เวลา 15.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชมุชั้น 1  
อาคารมหาธาตุวิทยาลัย 

โทษภัยของบุหรี่และยาเสพติด 
(กลุ่มที่ 1-3) 
 

 
 

นพ.วันชาติ  ศุภจัตุรัส   
ผู้อ านวยการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ 
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่   
อดีตนายกแพทยสมาคมโลก และ  
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
 

 

เวลา 16.00 - 17.00 น. 
ณ ห้องประชมุชั้น 1 
อาคารมหาธาตุวิทยาลัย 

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์
(กลุ่มที่ 1-3) 
 
 
 

นางยุพา  ทวีวัฒนกิจบวร  
ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวัง 
ทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
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เวลา และสถานที ่ 20 มีนาคม 2560 วิทยากร หมายเหต ุ

เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชมุชั้น 1 
อาคารมหาธาตุวิทยาลัย 

เรียนดี เรียนเก่งในยุคดิจทิัล 4.0 
(กลุ่มที่ 1-3) 
 
 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร  
ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  
คณะเภสัชศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ดร.วรสรวง ดวงจินดา 
ผู้อ านวยการส านักการจัดการศึกษา
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
 

 

เวลา 15.00 - 17.00 น. 
ณ ห้องประชมุชั้น 1 
อาคารมหาธาตุวิทยาลัย 

การสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคน
เก่งและคนด ี
(กลุ่มที่ 1-3)  
 

อาจารย์ ดร.จุมพฏ กาญจนก าธร  
(ดร.เฉิน) 
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และเจ้าของกิจการ  
บริษัท เจเอ็มเคเนทเวิร์ค จ ากัด 
 

 

 

  

 

............................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ก าหนดการ 
เจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชเบื้องหนา้พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

วันจันทร์ที่ 20  มีนาคม 2560 
ณ พระที่นั่งดสุิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

................................................. 
 

พระพี่เลี้ยงและสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส                 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ (สามเณร 4.0) เจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชเบื้องหน้าพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ                   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ดังนี้  
 รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. จ านวน 50 รูป 
เวลา 06.45 น.  พระพี่เลี้ยงและสามเณร รวมจ านวน 50 รูป ตั้งแถวพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารมหาธาตุ

วิทยาลัย   
เวลา 07.00 น. ออกเดินทางจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ไปตั้งแถว ณ บริเวณท่าราชวรดิฐ

ด้านข้างพระบรมมหาราชวัง   
เวลา 07.15 น. ตั้งแถวพร้อมกนั ณ บริเวณท่าราชวรดิฐด้านขา้งพระบรมมหาราชวัง   
เวลา 08.00 น. ออกเดินทางเข้าเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชเบื้องหน้าพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ                

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
เวลา 08.45 น. หลังจากเสร็จพิธีแล้ว พระพี่เลีย้งและสามเณรเดินทางจากพระบรมมหาราชวงั กลับมายงัวัด

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารโดยพร้อมเพรียงกัน   
รอบที่ 2 เวลา 09.30 น. จ านวน 50 รูป 
เวลา 08.15 น.  พระพี่เลี้ยงและสามเณร รวมจ านวน 50 รูป ตั้งแถวพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารมหาธาตุ

วิทยาลัย   
เวลา 08.30 น. ออกเดินทางจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ไปตั้งแถว ณ บริเวณท่าราชวรดิฐ

ด้านข้างพระบรมมหาราชวัง   
เวลา 08.45 น. ตั้งแถวพร้อมกนั ณ บริเวณท่าราชวรดิฐด้านขา้งพระบรมมหาราชวัง  
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางเข้าเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชเบื้องหน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จ               

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
เวลา 10.15 น. หลังจากเสร็จพิธีแล้ว พระพี่เลีย้งและสามเณรเดินทางจากพระบรมมหาราชวงั 

กลับมายังวดัมหาธาตุยุวราชรงัสฤษฎิร์าชวรมหาวิหารโดยพรอ้มเพรยีงกัน    
 
*ขอให้พระพี่เลีย้งและสามเณรลงนามการเข้าเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวช ไว้ล่วงหน้ากบัเจ้าหน้าที่ 

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560  
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