
 
 

ก ำหนดกำรบ ำเพญ็กศุลทอดผ้ำกฐิน  ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
นำยสมศกัด์ิ นำงธนภรณ์  ด.ช.ศกัดิธร  ด.ช.ภทัรศกัด์ิ  สงัวรณ์ : ประธำนกฐินสำมคัคี 

วนัอำทิตยท่ี์ ๑๐ เดือน พฤศจิกำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
ณ วดันวมินทรรำชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ  

นครบอสตนั เมืองเคมบริดจ ์- เรยน์แฮม ประเทศสหรฐัอเมริกำ 
382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130 USA 

Phone: (508) 823-1800,(508) 823-5069 www.watnawamin.org. E-mail : watnawamin2545@yahoo.com 
********* 

  ประเพณีการทอดกฐนิเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนตัง้แต่ชัน้พระมหากษัตริยถ์ึงสามญัชนนิยมปฏิบตัสิบื 
มาแต่ครัง้โบราณกาล กฐนิทานนี้เป็นทัง้สงัฆทาน สงัฆกรรม กาลทาน ได้อานิสงสท์ัง้ผูท้อดและผูร้บั เป็นการถวาย
ผา้จวีรแด่พระสงฆผู์้อยู่จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสใดอาวาสหนึ่ง มกี าหนดเวลาทอดถวายและรบัไดภ้ายใน 
๑ เดอืน หลงัออกพรรษาแลว้ โดยแต่ละวดัจะมไีดเ้พยีงปีละครัง้เท่านัน้ 
 ในปีนี้ นำยสมศกัด์ิ นำงธนภรณ์ ด.ช.ศกัดิธร ด.ช.ภทัรศกัด์ิ สงัวรณ์ ไดร้บัเป็นประธานกฐนิสามคัค ี
ประจ าปี ๒๕๖๒ น้อมน ามาทอดถวายแก่พระสงฆ ์ ณ วดันวมนิทรราชูทศิ เฉลมิพระเกยีรต ิ ดงัมกี าหนดการ
ดงัต่อไปนี้  

ก ำหนดกำร 
วนัอำทิตยท่ี์ ๑๐ เดือน พฤศจิกำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ น. เปิดใหส้าธุชนเขา้นมสัการสกัการบูชาพระพุทธรูป ๓ สมยั (อู่ แสน สุข)  
 เวลา  ๑๐.๓๐ น. พระสงฆเ์จรญิพระพุทธมนต์ และพธิที าบญุตกับาตร (ถวายพรพระ) 
 เวลา  ๑๑.๐๐ น. ถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ ์สาธุชนรบัประทานอาหารร่วมกนั 
   - ชมการแสดงของนักเรยีน โรงเรยีนพุทธศาสนาวนัอาทติย์ 
 เวลา  ๑๒.๓๐ น. พธิทีอดถวายผา้กฐนิ ถวายปัจจยับ ารุงอาราม เพื่อท านุบ ารุงวดันวมนิทรราชูทศิ ฯ 
   - ประธานในพธิกีล่าวขอบคุณสาธุชนทีม่าร่วมงาน 
   - ประธานสงฆก์ล่าวสมัโมทนียกถา พระสงฆอ์นุโมทนา สาธุชนกรวดน ้ารบัพร  
      ถ่ายภาพหมู่ร่วมกนัเป็นเสรจ็พธิ.ี 
 ขอเรยีนเชญิสาธุชนทัง้หลายร่วมบ าเพญ็มหากุศลทอดผา้กฐนิ และทอดผา้ป่าสามคัคอีนัเป็นมหากุศลยิง่ 
ตามก าหนดการดงักล่าว ขออ านาจแห่งคุณพระศรรีตันตรยัไดอ้ภบิาลประทานพรใหทุ้กท่านผูม้ส่ีวนร่วมแห่งมหา 
กุศล ครัง้นี้ จงเจรญิดว้ยจตุรพธิพรชยัทุกประการตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ. 
 
หมำยเหต ุ:  ก าหนดการนี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

You are cordially invited to participate in the festivities  
To celebrate the Kathina Ceremony 

Mr. Somsak – Mrs.Thanaporn Mr.Sakdithorn Mr.Pattarasak Sangvorn and Family  

: President of Ceremony 
On Sunday, November 10, 2019 

At  Wat Nawamintararachutis Cambridge-Boston Raynham's City 
382 South Street East, Raynham, MA 02767, USA 

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

 The Kathina Ceremony, for monks, simply means "joining hands for making robes."  For lay people, it 
means "offering robes to monks who have observed the three-month Rains Retreat at a certain temple." The 
Kathina Ceremony must be held within one month of the ending of the Rains Retreat. For the convenience of 
the general public, Wat Nawamintararachutis provides this opportunity for you to come and join this ceremony as 
a part of the annual celebration for the cultivation of meritorious deeds. 
 This year's ceremony is a very special occasion because the robes, the Kathina's Unity gift, will be 
presented to the resident monks at Wat Nawamintararachutis through Mr. Somsak - Mrs. Thanaporn 
Mr.Sakdithorn – Mr.Pattarasak Sangvorn and Family, the president of the ceremony.   

Schedule 
 09:00 AM special opportunity for people to worship "Somdej Phranawamintarasasada" 
    and "Phra Buddhanawamintaraboromasasada." (U Saan Sukha) 
 10:30 AM Homage to the Triple Gem (the Buddha, the Dhamma, and the Sangha); and the monks 
  bless the congregation. Communal offering of alms to monks and merit making 
 11:00 AM Offering of lunch to the monks and lunch for congregation. 
  - Students of the Sunday School perform traditional Thai dances and  Concert. 
 12:30 PM Offering of Kathina Robes and other amenities to monks; Presentation of "Pha Pa trees"  
  as special donation to the Construction Project of Wat Nawamintararachutis. 
  - President of Ceremony thanks the congregation for their participation.     
  - Head monk offers blessings to the congregation; The congregation offers prayers and pours  
    lustral water (to extend the blessings to others) and receives the blessings; The congregation  
   rejoices in "Punna" (meritorious deeds); Conclusion of Ceremony. 
 
We hope that your schedule permits you to join our temple community on this very special occasion. 

Kathina Ceremony Committee Wat Nawamintararachutis, Boston-Cambridge-Raynham MA, USA 
 

…………………… 
 

Donation can be made to the Wat Nawamintararachutis: Account # 0046 3523 6986  Bank of America 


