คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาและคณะสงฆ์ไทยในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จัดงานบุญบ�ำเพ็ญมหากุศลเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง
สร้างพระพุทธรูปองค์พระประธานประจ�ำพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตรงกับแรม ๑๑ ค�่ำ เดือนสาม (๓) ปีระกา

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อานิสงส์การร่วมบุญและฟังเทศน์มหาชาติ

ผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติหรือเวชสันดรชาดกครบ ๑๓ กัณฑ์ หนึ่งพันพระคาถา จบภายในหนึ่งวัน และบูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียนแต่ละอย่างให้ครบพัน      
นิยมว่าเป็นสิริมงคล แม้น�้ำที่ตั้งไว้ในมณฑลพิธีถือกันว่าเป็นน�้ำมนต์ บ�ำบัดเสนียดจัญไรได้ และจะได้ผลอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ถึง ๕ ประการ คือ
๑. จะได้เกิดมาในยุคศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต
๒. เมื่อดับขันธ์จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร
๓. เมื่อตายไปแล้วจะไม่เกิดในอบาย (ไม่ตกนรก)
๔. จะเป็นผู้มั่งมีลาภยศ สรรเสริญ ไมตรี และมีความสุข
๕. เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจะได้รับมรรคผล นิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา และถึงความพ้นทุกข์

ก�ำหนดการ

วันเสาร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ น. - เทศน์มหาชาติคาถาพันบั้นต้น โดย พระครูศาสนภารพินิจ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
- เทศน์มหาชาติคาถาพันบั้นปลาย โดย พระครูวาทีธรรมวิภัช วัดแหลมพ้อ อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศน์มหาชาติกัณฑ์ราย ๑๓ กัณฑ์ โดย
- พระปลัดเมธี ปิยธมฺโม วัดโคกพะยอม อ�ำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
- พระอาจารย์อุบล ธมฺมวิโร วัดโคกสูง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- พระภูวดล ยสินฺธโร วัดมัชฌิมเขต อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
พร้อมชมการแสดงละคร เรื่อง มหาเวชสันดรชาดก ประกอบการเทศน์
ล�ำดับกัณฑ์
กัณฑ์ที่ ๑
กัณฑ์ที่ ๒
กัณฑ์ที่ ๓
กัณฑ์ที่ ๔

กัณฑ์ที่ ๕
กัณฑ์ที่ ๖
กัณฑ์ที่ ๗
กัณฑ์ที่ ๘
กัณฑ์ที่ ๙
กัณฑ์ที่ ๑๐
กัณฑ์ที่ ๑๑
กัณฑ์ที่ ๑๒
กัณฑ์ที่ ๑๓

ชื่อกัณฑ์

เวลาโดยประมาณ
๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๐๙.๓๐ น.

เชิญแจ้งความจ�ำนงรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์
กัณฑ์ทศพร
คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ
กัณฑ์หิมพานต์
คณะสงฆ์อ�ำเภอสิงหนคร
กัณฑ์ทานกัณฑ์
คณะสงฆ์อ�ำเภอหาดใหญ่
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
กัณฑ์วนปเวสน์
๑๐.๐๐ น.
คณะสงฆ์อ�ำเภอจะนะและอ�ำเภอควนเนียง
ชมการแสดงละครประกอบการเทศน์ทรงเครื่อง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์           เวลา ๑๒.๐๐ น. พุทธบริษัทรับประทานอาหาร ณ โรงทาน
กัณฑ์ชูชก
๑๓.๓๐ น.
คณะสงฆ์อ�ำเภอนาหม่อมและอ�ำเภอบางกล�่ำ
กัณฑ์จุลพน
๑๔.๐๐ น.
คณะสงฆ์อ�ำเภอสะเดา
กัณฑ์มหาพน
๑๔.๓๐ น.
คณะสงฆ์อ�ำเภอนาทวี
กัณฑ์กุมาร
๑๕.๐๐ น.
คณะสงฆ์อ�ำเภอรัตภูมิ
กัณฑ์มัทรี
๑๕.๓๐ น.
คณะสงฆ์อ�ำเภอกระแสสินธุ์และอ�ำเภอเทพา
ชมการแสดงละครประกอบการเทศน์ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กัณฑ์สักกบรรพ
๑๗.๐๐ น.
คณะสงฆ์อ�ำเภอคลองหอยโข่งและอ�ำเภอสะบ้าย้อย
กัณฑ์มหาราช
๑๗.๓๐ น.
คณะสงฆ์อ�ำเภอระโนด
กัณฑ์ฉกษัตริย์
๑๘.๐๐ น.
คณะสงฆ์อ�ำเภอสทิงพระ
กัณฑ์นครกัณฑ์
๑๘.๓๐ น.
คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองสงขลา
โรงเรียนวัดแจ้งวิทยา อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

จบการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง คณะพุทธบริษัทร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรม กรวดน�้ำอุทิศส่วนบุญกุศล รับพร นมัสการพระรัตนตรัย

คณะกรรมการฝ่ายบรรพชิต
พระธรรมวงศาจารย์
พระเทพสุธรรมญาณ
พระเทพญาณโมลี
พระราชศีลสังวร
พระพิศาลสิกขกิจ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ฝ่ายธรรมยุต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการดำ�เนินการจัดงาน
ประธาน
พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
รองประธาน

พระมหาวิชิต ฐิตธมฺโม รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

พระครูวิรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองสงขลา

พระครูวิจิตรศีลาจาร เจ้าคณะอ�ำเภอสิงหนคร (ฝ่ายธรรมยุต)
พระครูสถิตรัตนบรรพต เจ้าคณะต�ำบลทุ่งหวัง
พระครูปราโมทย์ธรรมกิจ เจ้าคณะต�ำบลบ่อยางเขต ๑
พระครูสมุห์คล่อง กมฺพโล เจ้าอาวาสวัดแก้วสว่างวนาราม

พระครูอาทรวรคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�ำเภอหาดใหญ่

กรรมการ

พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ รองเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองสงขลา
พระครูปริยัติกิจจาภิรม รองเจ้าคณะอ�ำเภอสิงหนคร
พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ มุนินฺโท เจ้าคณะต�ำบลพะวง
พระครูปลัดยอดโดม สิริธมฺโม เจ้าคณะต�ำบลเขารูปช้าง
พระครูอาทรปริยัติกิจ เจ้าคณะต�ำบลบ่อยางเขต ๒
พระครูประคุณกิจจานุยุต เจ้าคณะต�ำบลบ่อยางเขต ๓
พระครูสังฆรักษ์ ทนงศํกดิ์ จิรวฑฺฒโน เลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอหาดใหญ่

คณะกรรมการอุปถัมภ์
ประธาน
พระสุทธิสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ฝ่ายธรรมยุต)
รองประธาน
พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

พระสิริพัฒโนดม เจ้าคณะอ�ำเภอกระแสสินธุ์
พระครูศรีคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอระโนด
พระครูประกิตศาสนการ รก.เจ้าคณะอ�ำเภอบางกล�่ำ
พระครูโสภณคณาภิบาล เจ้าคณะอ�ำเภอคลองหอยโข่ง
พระครูภัทรคุณาภรณ์ เจ้าคณะอ�ำเภอเทพา
พระครูปุญญาพิศาล รองเจ้าคณะอ�ำเภอสทิงพระ
พระครูสถิตสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดคงคาเลียบ

กรรมการ

พระครูสมานคุณารักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอหาดใหญ่
พระมหาบุญทิพย์ กิตติโสภโณ เจ้าคณะอ�ำเภอสิงหนคร
พระครูปัญญาธรรมาวุธ เจ้าคณะอ�ำเภอควนเนียง
พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม เจ้าคณะอ�ำเภอนาหม่อม
พระครูสุนทรธรรมานุกิจ เจ้าคณะอ�ำเภอสะบ้าย้อย
พระครูวรสุตาธิคุณ รองเจ้าคณะอ�ำเภอระโนด

พระครูภัทรกิจจานุยุต เจ้าคณะอ�ำเภอสทิงพระ
พระครูธีรสุตคุณ เจ้าคณะอ�ำเภอจะนะ
พระครูวุฒิธรรมนิเทศ เจ้าคณะอ�ำเภอรัตภูมิ
พระครูสิริจันทโชติ เจ้าคณะอ�ำเภอนาทวี
พระครูอุทัยธรรมธาดา รองเจ้าคณะอ�ำเภอหาดใหญ่
พระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าคณะต�ำบลนาทวี

คณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายคฤหัสถ์
ที่ปรึกษา
นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ประธาน
ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะกรรมการ

๒๘. นายถนอมศักดิ์  แป๊ะเส้ง
๑๒. ศ.อ�ำนวย  ยัสโยธา
๑. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๙. นายครั่น  ทวีรัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์
๑๓. นายเฉลิมวุฒิ   เกษตรสมบูรณ์
๑.๑ ดร.จรินทร์  ชาติรุ่ง
๓๐. นายศักดิ์ชัย - นางภคมล  สินทอง
๑๔. นายอารี  ดิเรกกิจ
๑.๒ ดร.วิชัย รัตนากีรณวร
๓๑. อาจารย์ประณีต  ดิษยศริน ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑๕. นายกฤษณ์  ประธานราษฎร์นิกร
๑.๓ ผศ.นิรัตน์  จรจิตร
๓๒. บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
๑๖. ร.ต.ต.เกรียงไกรยุทธ  ปักษา
๑.๔ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
๓๓. นางฉัตรแก้ว  คชเสนี บริษัทฉัตรทองปาร์ค
๑๗. นางเขมชนิดาภา  ฤทธิกาญจน์
๑.๕ รศ.ดร.สุนทร  โสตถิพันธ์
๓๔. นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
๑๘. นายจ�ำรัส  ศรีประสม
๒. ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์
๓๕. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
๑๙. นายฉลอง  เตชะภัทรกุล
๓. รศ.ดร.เกริกชัย  ทองหนู
๓๖. นายกเทศมนตรีนครสงขลา
๒๐. นายน�ำชัย  กฤษณาสกุล
๔. ศ.ดร.โกวิทย์  พวงงาม
๓๗. นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง
๒๑. นางบงกช  กาญจนแก้ว
๕. รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร
๓๘. ข้าราชการบ�ำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๒. ดร.ประสิทธิ์  ทองสุวรรณ
๖. นายเดชา  ดีผดุง
๓๙. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา
๒๓. นายมานะ  ศรีพิทักษ์
๗. ดร.ปรีดี  โชติช่วง
๔๐. พุทธสมาคมจังหวัดสงขลา
๒๔. นายสมพร  สิริโปราณานนท์
๘. รศ.นพ.วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๕. นายอเนก  แซ่ตั้ง
๙. ศ.วิโชค  มุกดามณี
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๖. นายสมพงศ์  ปิ่นทองพันธ์
๑๐. รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ
คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๗. นายทวี  ปิยะพัฒนา
๑๑. รศ.ดร.สุรพล  อารีย์กุล
ติดต่อบริจาคได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔-๒๖๐๒๐๐-๔ ต่อ ๑๑๖๐ - ๑๑๖๔ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖ - ๔๘๘๐๕๐๒
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เทศน์มหาชาติ) เลขบัญชี ๗๐ - ๐๙๙๖๗๑๒ - ๓
หากชื่อ - สกุล และตำ�แหน่งของท่านผิดพลาด ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

