
 
 
 

ก าหนดการจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑     
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  

ในระหว่างวันที่  ๒๓  – ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ วัดเพชรวราราม 
*********************** 

วันจันทร์ที่ ๒๓   กรกฎาคม  ๒๕๖๑ -     ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา พร้อม   
(พิธีเปิด)  เวลา ๐๙.๐๐ น.                 ณ วัดเพชรวราราม        
     -     บรรเลงดนตรีไทยโดยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 
     -     นายกเทศมนตรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง วัดเพชรวราราม 
     -     ประธานฯ  จุดธูป – เทียน บูชาพระรัตนตรัย 

-     พิธีกรน ากล่าวค าบูชาพระ และอาราธนาศีล 
-     พระสงฆ์ให้ศีล, ประธานและผู้ร่วมพิธีรับศีล 
-     พิธีกรอาราธนาพระปริตร 
-     พระสงฆ์  เจริญพระพุทธมนต์ 
-      ประธานจุดเทียนน้ ามนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 

 ถึงบท “อเสวนา จะ ฯลฯ” 
-     พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ 
-     ประธานและผู้มีเกียรติ  ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 

                พระสงฆ์อนุโมทนา 
- รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน 
- นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวเปิดพิธีการหล่อเทียนพรรษา  
- หล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา – ดนตรี

บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
- คณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติร่วมหล่อเทียน   
- ถวายอาหารเพลพระทั้ง  ๑๐  รูป   เป็นเสร็จพิธ ี

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  -    การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะช าระกิเลส  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
           (ม.๑ – ม.๓)  พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล/มอบเกียรติบัตร     

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ -    การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา                        
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป        พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล/มอบเกียรติบัตร 

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  -    การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา  ๐๙.๐๐ น.   เป็นต้นไป                 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา พร้อมประกาศ 

     ผลและมอบรางวัล/มอบเกียรติบัตร 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ -    ประกวดมัคนายกน้อย  ระดับประถมศึกษา  ณ วัดเพชรวราราม 
เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป        ประกาศผลการประกวดมัคนายกน้อย ระดับประถมศึกษา พร้อมรับ  

           รางวัลและเกียรติบัตร 

วันศุกร์ที่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  -    ประกวดมัคนายกน้อย  ระดับมัธยมศึกษา  ณ  วัดเพชรวราราม 
เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป         ประกาศผลการประกวดมัคนายกน้อย  ระดับมัธยมศึกษา 
               พร้อมรับรางวัลและเกียรติบัตร      
เวลา  ๒๐.๐๐  น.   -    ประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชา  เวียนเทียน  ณ วัดเพชรวราราม 
 
 
 



 
 
 

- ๒ – 

วันเสาร์ที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ -     ประธานชุมชนฯ พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียบด้านหน้า วัดเพชรฯ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.    -     ประธานฯ ในพิธีเดินทางมาถึง ณ วัดเพชรวราราม 
(พิธีแห่เทียน)    -     พิธีสวดฉลองเทียนพรรษา พระจ านวน  ๑๓ วัด  
     -     ประธานชุมชนฯ ท าพิธีรับมอบเทียน และต้นผ้าป่า จากท่านประธานฯ  

          ในพิธีเพ่ือเป็นศิริมงคลน าไปถวายตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองฯ 
      ณ วัดเพชรวราราม โดยแต่ละวัดจะมีชุมชนและพนักงานเทศบาลเมือง 
      เพชรบูรณ์ท่ีรับผิดชอบตามวัดต่างๆ ดังนี้ 

 

๑. วัดเพชรวราราม  ได้แก่ พนักงานเทศบาลฯ ส านักปลดั กองการศึกษา 
๒. วัดทุง่สะเดียง     ได้แก่  ชุมชนที่ ๒,๓   
๓.  วัดช้างเผือก     ได้แก่  ชุมชนที่ ๑,๔,๕ 
๔.  วัดสังกิจจาราม  ได้แก่  ชุมชนที่ ๑๑, ๑๖, รร.ท.๔  

      ๕.  วัดภูเขาดิน     ได้แก่  ชุมชนที่ ๑๐, ๑๓ ,๑๔, รร.ท.๒ 
      ๖. วัดพระแก้ว     ได้แก่  ชุมชนที ่ ๑๒,๑๗ 
      ๗.  วัดไทรงาม      ได้แก่  ชุมชนที่ ๑๕, รร.ท.๔ 
      ๘.  วัดมหาธาต ุ     ได้แก่  ชุมชนที่ ๖,๗, กองช่าง,กองสุขาภิบาล 
      ๙.  วัดไตรภูม ิ     ได้แก่  รร.ท.๑ 
      ๑๐. วัดประตูดาว    ได้แก่  ชุมชนที่ ๙ 
      ๑๑. วัดโพธิ์เย็น     ได้แก่  ชุมชนที่ ๘, พนักงานกองวิชาการฯ,กองคลัง 
                         ๑๒. วัดโบสถ์ชนะมาร ได้แก ่ พนักงานกองสวัสดิการฯ,กองสาธารณสุข         
      ๑๓. วัดสนธิกรประชาราม  ได้แก่  รร.ท.๓  

หมายเหตุ    -    การแต่งกายในวันพิธีเปิด และวันแห่เทียน ->   ชุดโทนขาวสุภาพ (เสื้อขาว)  
-    ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

******************* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


