การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี
และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถจะเจริญพระชนมพรรษารอบ ๗ รอบ
วัดนวมินทรราชูทศิ เมืองเรย์ แฮม (นครบอสตัน) มลรั ฐแมสซาชูเซตส์ วันอาทิตย์ ท่ ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
--------------------สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ ก และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
กาหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถจะเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗
รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์แฮม (นครบอสตัน) มลรัฐ
แมสซาชูเซตส์ วันอาทิตย์ ท่ ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
พิธีถวายพระพรชัยมงคลจะเริ่มในเวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ศาลาวชิราลงกรณ์ วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ เมือง
เรย์แฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ (ที่อยู่ ๓๘๒ S St E, Raynham, MA ๐๒๗๖๗ U.S.A.) และต่อด้ วยพิธีถวาย
พานพุม่ เครื่ องราชสักการะโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในนามพสกนิกรชาวไทยในสหรัฐอเมริกา
และกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ ก และประธานสมาคม ชมรมและองค์กรต่างๆ ตลอดชนพสกนิกรชาวไทย จากนัน้
พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา และพระสงฆ์ ๑๐๙ รูป ออกรับบิณฑบาต
ปั จจัยรอบอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๒๕๐ รูป ทังนี
้ ้ ในช่วงระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ยังถือเป็ นโอกาสมงคลงานทาบุญฉลองครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตังสมั
้ ชชาสงฆ์
ในสหรัฐอเมริกา ที่วดั นวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติแห่งนี ้อีกด้ วย
นอกจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วดั นวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติแล้ ว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ตลอดจนชุมชนไทยและวัดไทยยังมลรัฐต่างๆ ทัว่ สหรัฐอเมริกา จะได้ ร่วมกันจัด
กิจกรรมเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลดังกล่าวในเขตใกล้ พื ้นที่กบั มลรัฐที่ทา่ นพานักอยู่
ในโอกาสนี ้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรี ยนเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ่ หล่าที่พานักอาศัยในสหรัฐอเมริกา
ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยการร่วมกันจัดกิจกรรมและ/หรื อเข้ าร่วมในกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถตามที่สว่ นราชการตลอดจนชุมชนไทย วัดไทยในเขตพื ้นที่มลรัฐของท่านจัดขึ น้ และขอเรี ยนเชิญ
เข้ าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้ อมเพรี ยงกันที่ วดั นวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ ซึง่ เป็ นอนุสรณ์ที่เสด็จพระ
ราชสมภพที่นครบอสตัน และจัดสร้ างขึ ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสฉลองสิริ
ราชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี มาแล้ วครัง้ หนึง่

กาหนดการ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี
และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถจะเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ
และพิธีทาบุญฉลองครบรอบ ๔๐ ปี แห่ งการก่ อตัง้ สมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
วัดนวมินทรราชูทศิ เมืองเรย์ แฮม (นครบอสตัน) มลรั ฐแมสซาชูเซตส์ วันอาทิตย์ ท่ ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
--------------------เวลา ๐๘.๐๐ น.

พสกนิกรลงนามถวายพระพร (ตลอดทังวั
้ น)

เวลา ๐๘.๔๕ น. คณะสงฆ์และพสกนิกรชาวไทยพร้ อมเพรี ยงกัน

ในมณฑลพิธี (ศาลาวชิราลงกรณ์)

วีดีทศั น์เฉลิมพระเกียรติโดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
เวลา ๐๙.๐๙ น.

เอกอัครรราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ประธานในพิธี) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ถวายคานับหน้ าพระบรมฉายาลักษณ์และ เปิ ดกรวยหน้ าพระบรมฉายาลักษณ์ ทงสอง
ั้
กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายพานพุม่ เครื่ องราชสักการะ
ร่วมร้ องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดมี หาราชา

เวลา ๐๙.๓๙ น.

พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพร

เวลา ๑๐.๓๐ น.

พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป ออกรับบิณฑบาตปั จจัยรอบอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๒๕๐ รูป
สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.

คณะสงฆ์และสาธุชนพร้ อมเพียงกันในมณฑลพิธี

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เริ่มพิธีสมั โมทนียกถาและพิธีเปิ ดสานักงานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ อนุสรณ์ ๔๐ ปี แห่งการก่อตัง้
และพิธีเปิ ดสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา (วิปัสสนาวิทยาลัย)

