ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชาระกิเลส การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
การประกวดมัคนายกน้อย ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕6๑
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกับวัดเพชรวราราม และประชาชนทั้ง ๑๗ ชุมชน ณ วัดเพชรวราราม
*******************
ในแต่ละปีนั้นจะมีประเพณี และวันสาคัญต่างๆ มากมายให้ชาวไทยได้ทากิจกรรมร่วมกัน และในเดือน
กรกฎาคมนี้ก็มีวันสาคัญทางพุทธศาสนาอยู่ ๒ วันด้วยกัน คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ทั้ง ๒ วันนี้จะเป็นวันที่
ชาวพุทธทั้งหลายจะได้ บาเพ็ญกุศล ร่วมกันทาบุญตักบาตร และ เวียนเทียน
วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือ เดือน ๘ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่
พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสดาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปวัตนสูตร เป็นผลให้เกิดมีพระสาวก
รูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนาจึงถือ ได้ว่าเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย
วัดเพชรวราราม ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้กาหนดงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕6๑ ในการนี้
ได้จัดกิจกรรมให้มีการหล่อเทียนพรรษาถวายและแห่เทียนพรรษา การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแข่งขันตอบ
ปัญหาธรรมะชาระกิเลส และการประกวดมัคนายกน้อย ณ วัดเพชรวราราม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และรักษาวัฒนธรรมอั นดีงาม ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงาน ดาเนินไป
ด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยบรรลุ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ที่ ตั้ ง ไว้ และบั งเกิ ดผลดี ต่ อเยาวชนตลอดถึงพุ ทธศาสนิ กชน จึ งกาหนด
หลักเกณฑ์ในการตัดสิ น การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชาระกิเลส และการ
ประกวดการแข่งขันมัคนายกน้อย ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕6๑ ในระหว่างวันที่
๒๓ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕6๑ ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชาระกิเลส ระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ ๓)
๑. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓) นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทุกท่านต้องพกบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
๒. แต่ละโรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จานวนทีมละ ๒ คน โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม เท่านั้น
๓. ข้อคาถามที่ใช้ในการแข่งขัน ออกโดยพระวิทยากรจากวัดเพชรวราราม มี คาถามทั้งหมด ๓๐ คาถาม
มีช้อย ก,ข,ค,ง โดยวิธีการสุ่มจับคาถามของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
๔. สาหรับข้อคาถามเป็นข้อคาถามจากหนังสือเรียนพระพุทธศาสนาชั้น ม.๑ – ม.๓ ซึ่งระดับความยากง่าย
ให้เหมาะสมกับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๓ พระเป็นผู้ออกข้อคาถามเอง
๕. อุปกรณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทางเทศบาลฯ จะทาการจัดเตรียมให้ ประกอบด้วย
๕.๑ กระดานไวท์บอร์ด ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง
จานวน ๑ อัน
๕.๒ แปรงลบกระดาน
จานวน ๑ อัน
๕.๓ ปากกาสาหรับเขียนไวท์บอร์ดให้ใช้ปากกาสีน้าเงินเท่านั้น
๖. การดาเนินการแข่งขัน มีรายละเอียด ดังนี้
๖.๑ สถานที่จัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน ณ วัดเพชรวราราม
๖.๒ จัดการแข่งขันในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 256๑
๖.๓ เริ่มการแข่งขันเวลา ๑๓.30 น. เป็นต้นไป
๖.๔ ขั้นตอนและรูปแบบการแข่งขัน ดังนี้

-๒- ผู้เข้าแข่งขัน จับฉลากคาถาม ๑ ข้อ วิทยากรจะเป็นผู้อ่านข้อคาถาม ๒ ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคาถามลงในกระดานไวท์บอร์ด หลังจากเสียงสัญญาณดังขึ้น โดยใช้เวลา
ข้อละ ๑ นาที
- กรรมการเฉลยคาตอบ และตรวจคาตอบของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยการให้คะแนนผู้เข้าร่วม
จะต้องเขียนตอบคาตอบให้ถูกต้องจึงจะได้คะแนน กรรมการแจ้งผลคะแนนของทุกทีมบนกระดานกลาง
๖.๕ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ต้ อ งตอบค าถามครบ ๑๕ ค าถาม กรรมการถึ ง จะสรุ ป คะแนน
โดยเรียงลาดับคะแนนตามลาดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจนได้ตามลาดับ
๖.๖ การจัดลาดับผลคะแนน ทีมที่ได้คะแนนเรียงตามลาดับ ๕ ทีม จะเป็นผู้ได้รางวัลที่ ๑ - ๕ จึงจะ
ได้รับการพิจารณาหากทีมที่ได้ลาดับที่ ๑ – ๕ มีคะแนนเท่ากัน ทีมนั้น ๆ จะต้องแข่งขันกันในคาถามต่อไปจนกว่าจะ
ได้ผลชี้ขาด
๗. รางวัลสาหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็นระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓) รวม ๗ รางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ
จานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย จานวน ๔ รางวัลๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๘. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๒. หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
๑. การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
- สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ได้ระดับ ละ ๒ คน เท่านั้น
- นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดต้องพกบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
๒. การจัดประกวดโดยการร้องเพลง ๒ เพลง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ ๑ เพลง และเพลง
อิสระ ๑ เพลง ดังนี้
๒.๑ เพลงบังคับ จานวน ๑ เพลง ให้เลือกจากเพลงต่อไปนี้
๒.๑.๑ แสงเทียน (Candlelight Blues)
๒.๑.๒ ยามเย็น (Love At Sundown)
๒.๑.๓ สายฝน (Falling Rain)
๒.๑.๔ ใกล้รุ่ง (Near Dawn)
๒.๑.๕ ชะตาชีวิต (H.M. Blues)
๒.๑.๖ อาทิตย์อับแสง (Blue Day)
๒.๑.๗ ดวงใจกับความรัก (Never Mind the H.M. Blues)
๒.๑.๘ แก้วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)
๒.๑.๙ ยามค่า (Twilight)
๒.๑.๑๐ ยิ้มสู้ (Smiles)
๒.๑.๑๑ ลมหนาว (Love in Spring)
๒.๑.๑๒ แผ่นดินของเรา (Alexandra)
๒.๑.๑๓ ความฝันอังสูงสุด
๒.๑.๑๔ ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)
๒.๒ เพลงอิสระ จานวน ๑ เพลง (หากมี) แนะนาผู้เข้าประกวดเตรียมซาวด์มาเอง

-๓๓. เกณฑ์การให้คะแนน
๓.๑ คาร้อง ๒๐ คะแนน
คาร้อง / อักขระ / ควบกล้า / การใช้ภาษา – ประโยคถูกต้อง / การสื่อสารเข้าใจความหมาย
๓.๒ น้าเสียง / คุณภาพเสียง ๒๐ คะแนน
น้าเสียงสดใส / ชัดเจน / ไม่แหบพร่า / เสียงมีพลัง
๓.๓ ทานอง ๒๐ คะแนน
ขับร้องทานองถูกต้อง / ออกเสียงสูงสุด – ต่าสด ชัดเจน / จังหวะในทานองถูกต้อง
๓.๔ จังหวะ ๒๐ คะแนน
จังหวะมั่นคง / ถูกต้อง / ไม่คร่อมจังหวะ
๓.๕ ลีลา/อารมณ์เพลง ๒๐ คะแนน
การตีความหมายของบทเพลง / เข้าใจความหมาย / ลีลาการขับร้องมีน้าหนักความดัง – เบา / ลีลา
ท่าทางสอดคล้องกับบทเพลง
๔. ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายชุดนักเรียนตามสังกัดของโรงเรียน
๕. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด จะคัดค้านมิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
๖. รางวัลสาหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ รวม 16 รางวัล ดังนี้
๖.๑ รางวัลการประกวดการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น 8 รางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ
จานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย จานวน 5 รางวัลๆ ละ 5๐๐ บาท เป็นเงิน 2,5๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๖.๒ รางวัลการประกวดการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา แบ่งเป็น 8 รางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ
จานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย จานวน 5 รางวัลๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. หลักเกณฑ์การประกวดมัคนายกน้อย
๓.๑ หลักเกณฑ์การตัดสิน/การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
- การจัดโต๊ะหมู่บูชาและโยงด้ายสายสิญจน์
๕
- การเกริ่นนาเข้าสู่พิธีการ
๕
- ลาดับการปฏิบัติศาสนพิธีถูกต้อง
๑๐
- อักขระ จังหวะ ทานอง
๑๐
- การกราบเบญจางคประดิษฐ์
๕
- การใช้ภาษาถูกต้อง ตัว ร ตัว ล
๕
รวม
๔๐
๓.๒ กติกาการสมัคร โดยให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดมัคนายกน้อย ๑ ทีม มีจานวน ๕ คน
มัคนายกน้อย ๑ คน, ผู้ช่วยมัคนายกน้อย ๑ คน, และผู้ร่วมพิธี ๓ คน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
โดยแบ่งเป็น

-๔๓.๓ การประกวดมัคนายกน้อย นักเรียนจะต้องทาหน้าที่เป็นศาสนพิธีกรในงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานทาบุญ
วันเกิดตั้งแต่ต้นจนจบ โดยใช้สถานการณ์สมมติ ตามลาดับพิธี ดังนี้
- นักเรียนแนะนาตัว ชื่อ – สกุล / โรงเรียน / แนะนาสมาชิกและบทบาทที่ได้รับ
- การจัดโต๊ะหมู่บูชาและโยงสายสิญจน์ (การจัดสถานที่)
- ประธานจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา
- กราบนมัสการพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล / สมาทานศีล
- กล่าวคาถวายข้าวพระพุทธ
- กล่าวคากรวดน้าอุทิศส่วนกุศล
- กล่าวคาลาพระสงฆ์
- เสร็จพิธี
๓.๔ เงินรางวัลการประกวดมัคนายกน้อย แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๓.๔.๑ การประกวดมัคนายกน้อย ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น ๕ รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชยจานวน ๒ รางวัลๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓.๔.๒ การประกวดมัคนายกน้อย ระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น ๕ รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชยจานวน ๒ รางวัลๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓.๕ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านต้องพกบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
หมายเหตุ การแต่งกายชุดนักเรียน เข้าประกวดสมัครได้ทีมละ ๑ รายการเท่านั้น
- บทที่ต้องใช้ในการประกวดมัคนายกน้อย และกาหนดการตามแบบคู่มือปฏิบัติการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรมดังนี้
บทที่ต้องใช้ในการประกวดมัคนายกน้อย
๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ.
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ.
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ.
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ. (กราบ)
๒. บทอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสงุ รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

-๕๓. อาราธนาปริตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง.
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง.
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง.
๔. คาถวายข้าวพระพุทธ (นะโมฯ ๓ จบ)
อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง, สาลีนัง, โอทะนัง, อุทะกัง วะรัง, พุทธัสสะ, ปูเชมิ.
๕. คาถวายภัตตาหาร
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
(คาแปล) ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งของบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ โปรดจงรับ ภัตตาหาร กับทั้งของบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
สิ้นกาลนานเทอญ ฯ
๖. คาถวายสังฆทาน (ประเภทอุทิศผู้ตาย)
อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ,
ญาตะกานัง, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
(คาแปล) ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย มตกภัตตาหาร กับทั้งบริวาร
เหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับมตกภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย
มีมารดาบิดา เป็นต้น ผู้ทากาลล่วงลับไปแล้วด้วย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ
( * มตกภัตตาหาร อ่านว่า “มะ-ตะ-กะ” แปลว่า ผู้ตาย มตกภัตร หมายถึง ภัตรเพื่อผู้ตาย)
๗. คากรวดน้าอุทิศส่วนกุศล
อิทัง เม, มาตาปิตุนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, มาตาปิตะโร.
ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม, ญาตินัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, ญาตะโย.
ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม, คุรุปัชฌายาจริยานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, คุรุปัชฌายา.
ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า
จงมีความสุข
อิทัง, สัพพะ เทวะตานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพเทวา.
ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลาย จงมีความสุข
อิทัง, สัพพะ เปตานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพเปตา.
ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข
อิทัง, สัพพะ เวรีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพเวรี.
ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข
อิทัง, สัพพะ สัตตานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพสัตตา.
ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

-๖กาหนดการ
พิธีทาบุญเนื่องในวัน...............................
ในวัน...........ที่...............เดือน.............................พ.ศ. ...............
เวลา................. น.

- ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
- ประธานเดินทางมาถึงบริเวณประกอบพิธี
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่นากล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- เจ้าหน้าที่นากล่าวคาถวายข้าวพระพุทธ
- เจ้าหน้าที่นากล่าวคาถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
- ประธานถวายภัตตาหารและจตุปัจจัย
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานกรวดน้า รับพร
- พระสงฆ์ประพรมน้าพระพุทธมนต์
- เจ้าหน้าที่นากล่าวคากรวดน้าอุทิศส่วนกุศล
- เจ้าหน้าที่นากล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย (ลาพระสงฆ์)
- เสร็จพิธี
หมายเหตุ : กาหนดการตามแบบ คู่มือปฏิบัติการศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
๔. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร
(สมัครการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชาระกิเลส/ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์/ การประกวดมัคนายกน้อย)
๑. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองการศึกษา เทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ โทร. ๐๕๖ - ๗๑๑๐๐๗ ต่อ ๓๐๖ โทรสาร ๐๕๖ - ๗๒๑๗๑๐ หรือ ๐๕๖ - ๗๑๑๔๗๕ ต่อ ๑๑๓
๒. หรือสมัครได้ที่ วัดเพชรวราราม เบอร์โทร. ๐๘๑ – ๒๘๓๔๔๓๐ (พระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะ
อาเภอเมืองเพขรบูรณ์) โทรสาร วัดเพชรวราราม ๐๕๖ - ๗๒๐๐๗๒
๓. ผู้สมัครที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทในวันแข่งขันต้องพกบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
๕. วัน เวลา สถานที่ จัดการประกวด
๑. การแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาธรรมะช าระกิ เ ลส ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (ช่ ว งชั้ น ที่ ๓) ม.๑ – ม.๓
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเพชรวราราม เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
๒. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัด
เพชรวราราม เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเพชรวราราม เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๔. การประกวดมัคนายกน้อย ระดับประถมศึกษา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเพชรวราราม
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
๕. การประกวดมั คนายกน้ อย ระดับมัธยมศึ กษา วั นที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเพชรวราราม
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

-๗เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัดเพชรวราราม จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ทั้ง ๓ กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชาระกิเลส การประกวด
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดมัคนายกน้อย พร้อมทั้งร่วมหล่อเทียนพรรษา ร่วมฟังพระธรรมเทศนา และร่วม
ประกอบพิธีเวียนเทียน ในครั้งนี้สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอรับเกียรติบัตรได้ทุกแห่ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเสกสรร นิยมเพ็ง)
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

