โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
21 กันยายน 2560

ที่ ศธ 0530.29/

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1
เรียน ผู้ปกครองของ…………………………………………………………………
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
2. กาหนดการโครงการ
เนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดทาโครงการ “บรรพชาหมู่ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9” ขึ้นในระหว่างวันที่ 20 -28 ตุลาคม 2560
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในพิธีออกพระเมรุมาศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และเพื่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วัด บ้าน โรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
จานวน 1,999 คน เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทาง
โรงเรียนจึงมีนโยบายให้นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการบรรพชาทุกคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใด จึงใคร่ขอให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว หากนักเรียนมีความจาเป็นที่ไม่
อาจเข้าร่วมโครงการได้โปรดทาเป็นหนังสือชี้แจงความจาเป็นดังกล่าวมายังโรงเรียนเพื่อทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น)
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ/ประสานงาน
อาจารย์สุภทั รญาณ เฑียรธีระสมบัติ มือถือ 093-3737057

ส่วนที่ 1 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……..........................................................เบอร์ติดต่อ………….……..
เป็นผู้ปกครองของ (ด.ช./ด.ญ.) ...................................................................................ชั้น ม…...................
ได้รับทราบรายละเอียดของโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และข้าพเจ้า
□ มีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
□ ไม่มีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
เพราะ…………………………………......…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
(………………………….……………………….)
ผู้ปกครอง

ส่วนที่ 2 แบบแสดงความประสงค์ร่วมทาบุญตามกาลังศรัทธา
ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดของโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และข้าพเจ้า
□ มีความประสงค์ร่วมทาบุญเป็นปัจจัยจานวน..............................บาท
□ มีความประสงค์ร่วมถวายน้าปานะแด่พระสงฆ์ สามเณร ในวันที่........................................
□ มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในวันที่
□ 20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
□ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดสว่างวารี ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

กาหนดการ
โครงการ“บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9”
ระหว่างวันที่ 20 -28 ตุลาคม 2560
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
เวลา
09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.20 น.
10.20 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 - 13.20 น.

13.20 – 15.00 น.

15.00 – 15.20
15.20 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

กิจกรรม
ญาติธรรมพร้อมกันที่อาคารพลศึกษา
จัดเตรียมสถานที่
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รวมกองการกุศล
ทุกคณะ/หน่วยงานพร้อมกันตั้งโรงทาน
พิธีกล่าวรายงาน
-ประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จุดธูปเทียนบูชาจุดบูชาเครื่องทองน้อยหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐ์
สถานพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นประจายังแท่นรับฟังการกล่าวรายงาน
-ประธานจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) กล่าวรายงานความเป็นมาและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
-ประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กล่าวรับคารายงานและพบปะแขกผู้มีเกียรติ
พิธีปลงผมนาค
-บิดามารดาของนาคและเจ้าภาพกองการกุศลบวชนาคประจายังเก้าอี้รับรอง
-นาคนั่งประจาต่อหน้าบิดามารดา หรือเจ้าภาพกองการกุศลบวชนาค
-พราหมณ์ในพิธีนานาคกล่าวคาขอขมาบิดามารดา
-ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานในพิธีเมตตาปลงผมนาคเป็นปฐมฤกษ์
-บิดามารดา ญาติธรรมและแขกผู้มีเกียรติร่วมปลงผมนาค
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
พิธีบายศรีสู่ขวัญนาค
- ผู้แทนนาคจุดเทียนยอดบายศรี
-พราหมณ์ในพิธีนานาคขอขมา ลาบวช และบายศรีสู่ขวัญ
-แขกผู้มีเกียรติร่วมผูกแขนนาค
พิธีเจริญพุทธมนต์ฉลองกองการกุศล
- ประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จุดธูปเทียนบูชาจุดบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา
-พิธีกรฝ่ายศาสนานาไหว้พระรับศีล
-พ่อแม่ครูอาจารย์องค์ประธานสงฆ์ให้ศีล
-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนรับศีล
-พิธีกรฝ่ายศาสนานาอาราธนาพระปริตร
-พระสงฆ์จานวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

17.00 น.

-เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ยังอาสน์สงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา
เสร็จพิธี

วันที่ 21 ตุลาคม 2560
05.00 น. – 07.00 น. พิธีบรรพชา-อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสว่างวารี
ตาบลท่าขอนยาง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
-ริ้วขบวนนาคกระทาประทักษิณรอบพระอุโบสถ 3 รอบ
-นาคเข้าบรรพชา – อุปสมบทภายในพระอุโบสถ
07.00 – 08.00 น.
ถวายภัตราหารเช้า
- พระสงฆ์ สามเณรฉันภัตราหารเช้า
วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2560
พระสงฆ์สามเณรที่เข้าร่วมโครงการประจาอยู่ที่วัดสว่างวารี ตาบลท่าขอนยาง
อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติศาสนกิจตามเสขิยวัตร จนลาสิกขาบทในวันที่ 28 ตุลาคม
2560 เวลา 06.00 น.
**************************************

หมายเหตุ
** กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
** พระสงฆ์และสามเณรที่ทาการบรรพชาในโครงการประจาที่วัดสว่างวารีตั้งแต่วันที่ 21 -28 ตุลาคม
2560
** ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมถวายภัตราหารและน้าปานะได้ดังนี้
รายการ
เช้า
เพล
บ่าย
ภัตราหาร
07.00 น.
11.00 น.
น้าปานะ
15.00 น.

