
กำหนดการ 
สมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช    

เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร  พัดยศและผ้าไตร  แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๙, ๑๑, ๑๒ 
วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๖  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ  วัดโสธรวราราม  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

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

เวลา ๐๘.๐๐ น.  - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร  พัดยศและผ้าไตร   ลงทะเบียนพร้อมรับบัตรเลขที่ 
  จากเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร  พัดยศและผ้าไตร   ฉันภตัตาหารเพล     
เวลา ๑๑.๔๐ น.  - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร  พัดยศและผ้าไตร     เข้านั่งตามลำดับเลขที่ 
เวลา ๑๒.๐๐ น.  - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ถวายผ้าไตรแด่พระครูสัญญาบัตรตั้งใหม่ 
     เสร็จแล้ว 

- เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ถวายคำแนะนำในการเข้ารับสัญญาบัตร  พัดยศ ฯ 
เวลา ๑๓.๓๐ น.  - สมเด็จพระพุฒาจารย์  ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช  เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี 

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- นั่ง  ณ  เก้าอี้ 
- ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม   กราบอาราธนาพระเถระ และเรียนเชิญ 
  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าถวายสักการะ 
- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   กราบนมัสการถวายรายงาน  จบแล้ว 
- พระสงฆ์เข้ารับสัญญาบัตร  พัดยศ  ตามลำดับ  

   - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป  เจริญชัยมงคลคาถา  จบแล้ว   ถวายเครื่องไทยธรรม 
- พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา 

    - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศฯ  รูปแรก  ขึ้น  ยถา 
                             - ประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา รับสพฺพี  (สพฺพี ๓ ครั้ง)  แล้วขึ้นบท  โส  อตฺถลทฺโธ  จบแล้ว 
   - สมเด็จพระพุฒาจารย์  ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช   ถวายอดิเรก  จบแล้ว 
   - ประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  รับ  ภวตุ   สพฺพมงฺคลํ 
   - สมเด็จพระพุฒาจารย์   ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช   ให้โอวาท  จบแล้ว 
                             - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร   พัดยศ ฯ  รูปแรก  เข้าถวายสักการะ  
     เป็นเสร็จพิธี 
 

------------------------------------------ 
 

หมายเหตุ ๑. นิมนต์ฉันภัตตาหารเพลที่วัดโสธรวราราม  
  ๒. พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร  พัดยศ ฯ ทุกรูป   ครองผ้าสีพระราชนิยม   พาดสังฆาฏิ   รัดอก 
ข้าราชการ แต่งกายเครื่องแบบชุดปกติขาว 
ประชาชน  แต่งกายสุภาพ 

กลุ่มกิจการคณะสงฆ์   สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม   โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๗๙๙๘   โทรสาร ๐ ๒๔๔๑  ๗๙๙๑                                   
                       เบอร์ประสานงาน  ๐๘ ๔๖๕๓ ๓๔๓๑, ๐๘ ๑๖๒๘ ๕๗๖๙, ๐๘ ๙๖๖๒  ๖๔๔๓ ,๐๘ ๙๘๙๔ ๐๑๘๕ 
 
                



   ข้อถวายคำแนะนำ 
ในการเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ฯ 

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

 เพื่อให้พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  และเพื่อเป็นการ
เพิ่ มพูนพระราชศรัทธาปสาทะยิ่ ง ๆ ขึ้น   สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  จึงขอความร่วมมือจากพระคุณท่ าน  
ที่เข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ทุกรูป  ดังต่อไปนี้  
 ๑. เมื่อเดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธีแล้ว ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการคณะสงฆ์  สำนักเลขาธิการ  
มหาเถรสมาคม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อลงทะเบียนรับบัตรเลขที่  เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.  เป็นต้น
ไป  เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว นั่งเก้าอี้ตามที่จัดไว้ ถ้าบัตรเลขที่หายให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนโดยด่วน   
 ๑.๑ พระครูสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนชั้นทุกรูป จะต้องนำพัดยศเล่มเดิมส่งคืนในขณะที่ลงทะเบียน 
 ๑.๒ พระครูสัญญาบัตรตั้ งใหม่   จะต้องทำประวัติส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันที่เข้ารับฯ 
 ๒. เวลา ๑๐.๓๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเตรียมความพร้อมเข้านั่งประจำที่ 
 ๓. เวลา ๑๑.๓๐ น. เข้านั่ งประจำที่ตามเลขที่  ที่ ได้ถวาย และขอให้พระคุณท่านนำบัตรติดตัวเข้าไปด้วย 
(ย่ามและรองเท้าไม่ต้องนำเข้าไปโปรดฝากไว้กับลูกศิษย์หรือผู้ติดตาม) 
 ๔ . เวลา ๑๒ .๐๐  น . ผู้ อ ำนวยการสำนั กงานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ  ประเคนผ้ าไตรพระราชทาน 
แด่พระครูสัญญาบัตรตั้งใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทุกรูป 
 ๕. เวลา ๑๒.๔๕ น. เจ้าหน้าที่จะถวายข้อแนะนำ และซักซ้อมในการเข้ารับ 
 ๖. การรับสัญญาบัตร พัดยศ พระคุณท่านจะต้องใช้มือทั้ งสองรับสัญญาบัตร พัดยศ สิ่ งที่ต้องระมัดระวัง 
ก็คืออย่ารับพัดยศเหนือมือและมือเราไปต้องมือเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ผู้เป็นประธาน  
 ๗. ในขณะประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศฯ จะไม่อนุญาตให้ศิษย์เข้ามารับสิ่งของใด ๆ ทั้งสิ้น และขอให้
พระคุณท่านนั่งรอจนกว่าจะรับเสร็จหมดทุกรูป เมื่อรับเสร็จแล้วจากนั้นจะเป็นการถวายอนุโมทนา พระครูสัญญาบัตรผู้ได้รับ
พระราชทานสมณ ศักดิ์ รูปแรก จะเป็นผู้ ขึ้ น  ยถา   ประธานสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา รับสัพพี   (สพฺพี  ๓  ครั้ ง )  
แล้วต่อด้วยบท โส อตฺถลทฺ โธ จบแล้ว   เจ้าประคุณสมเด็จ  ฯ ผู้ เป็นประธาน ถวายอดิ เรก จบแล้ว ประธานสงฆ์  
ขึ้น ภวตุ สพฺพมงฺคล ํ  
 ๘. ในขณะที่เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ผู้เป็นประธาน กล่าวให้โอวาทอยู่นั้น พระคุณท่านทุกรูปที่เข้ารับพระราชทานสมณ
ศักดิ์ จะต้องประนมมือฟังโอวาทจนกว่าจะจบ  เมื่อโอวาทจบแล้ว ทุกรูปกล่าวสาธุพร้อมกับ 
 ๙. จากนั้นจะนิมนต์พระคุณท่านที่ รับพระราชทานสมณศักดิ์ รูปแรก จะเป็นผู้แทนพระคุณท่านที่ เข้ารับฯ 
เข้าถวายสักการะแด่เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ผู้เป็นประธาน 
 ๑๐. เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ  ผู้เป็นประธาน เดินทางกลับ 
 ๑๑. ในขณะที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้เป็นประธาน เดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธี และเดินทางกลับ ขอให้พระคุณท่าน
ทุกรูปยืนขึ้น แล้วประนมมือถวายการต้อนรับ และส่งเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ผู้เป็นประธาน 

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

                                                 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม                                                                     
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 



ภาพตัวอย่างการรับสัญญาบตัร และพัดยศที่ถูกต้อง 

 
 


