
 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำร 

พิธีท ำบุญ ครบ ๑๘ ปี กำรก่อตั้ง และครบ ๕ ปี  

กำรพัทธสีมำพิธีอุโบสถสมโภชวดันวมนิทรรำชูทศิ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน 

เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม มลรัฐแมซซำชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

และ บรรพชำสำมเณร บวชเนกขัมมศีลจำริณ ี

 FATHER’S DAY : THAI FAIR : ASIAN FOODS 

วันอาทติย์ ที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

Organized by Wat Nawamintararachutis (NMR Meditation Center), 

 Raynham, Cambridge Boston, Massachusetts U.S.A. 

With the collaboration of the Community of  Raynham in Massachusetts  U.S.A.  

SCHEDULE OF EVENTS 

  International  Followers have  gathered at Mahavajiralongkorn  Hall 

THAI FAIR : ASIAN FOOD 09:00 AM-05:00 PM 

Open To All $10 Donation 

Thai Music and Dance Show Starts at 01:00 PM 

วนัอำทติย์ที ่๑๖ เดือน มถุินำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๒  ขึน้ ๑๔ ค ำ่ เดือน ๗ ปีกุน 

6:00 am        - ท ำวตัรเชำ้ เจริญจิตภำวนำ -Morning Chanting-Practice Meditation 

7:00 am        - ถวายภตัตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ ๒๐ รูป -Offering of Breakfast to 20 Buddhist monks 

9:00 am        - เปิดโอกำสให้พทุธศำสนิกชนกรำบนมสักำรพระพทุธปฏิมำ ๓ สมยั คือ 

 สมยัอูท่อง สมยัเชียงแสน และสมยัสุโขทยั (อู ่แสนสุข) 

ตั้งกองผำ้ป่ำ เพ่ือร่วมสมทบบ ำรุงค่ำน ้ำ-ไฟฟ้ำ-แก๊ส หลอ่เทียนพรรษำ บูชำผำ้อำบน ้ำฝน 
- Town of Raynham officer delivers a speech and accepts a token of appreciation from 

the chairman of the ceremony. 
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10:30 am      - พิธีทกัษิณำนุปทำน ถวำยเป็นพระรำชกศุล แด่ พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภูมิ

พลอดุลยเดช และอทิุศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพชน บรรพบุรุษ บุพกำรีชน ผูล้ว่งลบัไป 

- พทุธศำสนิกชน ศรัทธำสำธุชนพร้อมเพรียงกนั ณ อำคำรมหำวชิรำลงกรณ 

- ประธำนในพิธีฝ่ำยบรรพชิตเขำ้สู่อำคำรมหำวชิรำลงกรณ 

- รองกงสุลใหญ่กิตติมศกัด์ิแห่งนครบอสตนั ประธำนในพิธีฝ่ำยคฤหัสถ ์จุดธูปเทียนบูชำ 

พระรัตนตรัย เสร็จแลว้ 

- จุดธูปเทียนเคร่ืองรำชสกักำระกรำบถวำยบงัคมพระบรมฉำยำลกัษณ์ พระบำทสมเดจ็

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสร็จแลว้ถวำยรำชสักกำระ 

- จุดธุปเทียน เคร่ืองทองนอ้ย หนำ้บรรพชน บรรพบุรุษ บุพพำกำรีชน  

- พิธีกร น ำกลำ่วบูชำพระรัตนตรัย สมำทำนศีล 

- ประธำนสงฆใ์ห้ศีล 

- พระสงฆส์วดทกัษิณำนุปทำน 

- รองกงสุลใหญ่กิตติมศกัด์ิแห่งนครบอสตนั ประธำนในพิธีฝ่ำยคฤหัสถ ์พร้อมดว้ย

สำธุชน ทอดผำ้ไตร 

- พระสงฆท์ั้งนั้นสดบัปกรณ์ 

- ถวำยไทยธรรมแก่พระสงฆ ์

- ประธำนฝ่ำยสงฆก์ลำ่วสัมโมทนียกถำ  

- พระสงฆท์ั้งนั้นกระท ำอนุโทนำวธีิ 

- สำธุชนกรวดน ้ำ  รับพร 

- ถำ่ยภำพหมู่ร่วมกนั 

11:00 am      ถวำยภตัตำหำรเพลแก่พระสงฆ-์ Offering of Lunch to 20 Buddhist monks 

- สำธุชนรับประธำนอำหำรพร้อมกนั-All Congregators also partakes of lunch (Lunch 

for laypeople) 

- ชมกำรแสดงของนกัเรียนโรงเรียนพทุธศำสนำวนัอำทิตยว์ดันวมินทรรำชูทิศ 
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ภำคบ่ำย-Afternoon  

  THAI FAIR : ASIAN FOOD 09:00 AM-05:00 PM 

Open To All $10 Donation 

Thai Music and Dance Show Starts at 01:00 PM 

1:00 pm        - Students of the Sunday School perform traditional Thai dances 

2:00 pm        - Cultural performance others     

4:00 pm  Group leaders present result of the Sian Foods & Thai Fair 

5:00 pm Closing ceremony 

6:00 pm Evening Chanting 

 

 

Note: Programs subject to change. 

More Information contact: 

Phone: (508) 823-1800, Fax: (508) 823-1775 

Web Site: watnawamin.org, Email: watnawamin2545@yahoo.com 

Facebook: watnawamintararachutis Boston, Twitter: 

watnawamintararachutis 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwatnawamin.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qzHcQFSHbuKfLMyN4C-Lv6pZs8AY8ybI71cCClEDOPG2xkBsJDBavt60&h=AT03EOGNJJdHkZK9iHEtcHanw8_o370nFfdJDxpsIjvuEHi2_BMd-0T8d5Coip_tuwS-o2Rg6ax3xfNOURIoXkd_Kq9cJ3onj9CkRhD2H5svLWmU4QT84HY_QCUGK4cTEZIG9NT57Z2VGBpaDzuFF1T37kSzdBCj4Q

