กําหนดการพระราชทานเพลิงศพ
พระครูสุนทรพัฒนานุวัตร(เกียน ทีฆายุโก)
อดีตเจาอาวาสวัดดงมะไฟ ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันจันทรที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ เมรุวัดดงมะไฟ ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
*********************
วันจันทรที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๔๐ น.

เวลา ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๒๒.๐๐ น.

ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆที่มารวมในงาน
เปดโอกาสใหญาติโยมเคารพ และรวมบริจาคตลอดวัน
พระสงฆ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต
ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆที่มารวมในงาน
- ฟงเทศน ๑ กัณฑ และพระสงฆสวดมาติกาบังสุกุลรวม
- ทอดผาบังสุกุล
รถยนตคณะผูอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทาน ออกจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
เจาภาพตั้งแถวรอรับหีบเพลิงพระราชทาน ตามความเหมาะสมกับพื้นที่
- รถยนตคณะผูอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานถึง ณ ฌาปนสถานบริเวณพิธีการ
- คณะผูอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานขึ้นสูเมรุ วางไวดานศีรษะศพ
- อานหมายรับสั่ง
- อานประกาศเกียรติคุณของพระครูสุนทรพัฒนานุวัตร (ประวัติโดยยอ)
- กลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ............................................................................................................... ประธานในพิธีทอดผามหาบังสุกุล
- พระราชประสิทธิคุณ เจาคณะจังหวัดสกลนคร ประธานสงฆ พิจารณาชักผามหาบังสุกุล
พระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรพัฒนานุวัตร
ถวายเพลิงจริง

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

เก็บอัฐิ บําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ สามเณรที่มารวมในงาน
ถวายจตุปจจัยไทยธรรม พระสงฆอนุโมทนา เปนเสร็จพิธี

กําหนดการพระราชทานเพลิงศพ
นายเรวัติ แกวคําแสน
อดีตอาจารยใหญโรงเรียนบานปทุมวาป

ณ เมรุชั่วคราววัดปาบานโนนสะอาด ตําบลสองดาว
อําเภอเมืองสองดาวจังหวัดสกลนคร
*********************
วันศุกรที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๓๐ น.

ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆที่มารวมงาน
ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุ สามเณรที่มารวมงาน
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ
พระพิธีธรรม ๔ รูป สวดพระอภิธรรม ปฏิบัติธรรมตามกําลัง

วันเสารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๔๐ น.
เวลา ๑๕.๕๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๒๐ น.

ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆที่มารวมในงาน
ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆที่มารวมในงาน
เคลื่อนศพไปยังฌาปนสถานวัดปาบานโนนสะอาด ตําบลสองดาว
- ฟงเทศน ๑ กัณฑ และพระสงฆสวดมาติกาบังสุกุลรวม
- ทอดผาบังสุกุล
รถยนตคณะผูอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทาน ออกจากที่วาการอําเภอสองดาว
เจาภาพตั้งแถวรอรับหีบเพลิงพระราชทาน ตามความเหมาะสมกับพื้นที่
- รถยนตคณะผูอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานถึง ณ ฌาปนสถานบริเวณพิธีการ
- คณะผูอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานขึ้นสูเมรุ วางไวดานศีรษะศพ
- พิธีกรอานหมายรับสั่ง
- กลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- พิธีกรอานประกาศเกียรติคุณของนายเรวัต แกวคําแสน (ประวัติโดยยอ)
- พิธีกรเชิญแขกที่มารวมงาน ยืนสงบนิ่ง ไวอาลัย ๑ นาที
- นายอําเภอสองดาว ประธานในพิธีทอดผามหาบังสุกุล
- เจาคณะอําเภอสองดาว ประธานสงฆ พิจารณาชักผามหาบังสุกุล
- พระราชทานเพลิงศพนายเรวัต แกวคําแสน

วันอาทิตยที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

เก็บอัฐิ บําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ สามเณรที่มารวมในงาน
ถวายจตุปจจัยไทยธรรม พระสงฆอนุโมทนา เปนเสร็จพิธี

กําหนดการพระราชทานเพลิงศพ
พระครูสุนทรรัตนธรรม (แกว ขิติโณ)
อดีตเจาอาวาสวัดศรีบุญเรือง ตําบลแพด อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร
ณ เมรุวัดศรีบุญเรือง ตําบลแพด อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร
*********************
วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๐
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๓๐ น.

ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆที่มารวมงาน
เคลื่อนศพจากศาลาการเปรียญ ไปยังเมรุวัดศรีบุญเรือง
ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุ สามเณรที่มารวมงาน
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ
พระพิธีธรรม ๔ รูป สวดพระอภิธรรม ปฏิบัติธรรมตามกําลัง

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๑๐ น.
เวลา ๑๕.๒๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ น.

เวลา ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๒๒.๐๐ น.

ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆที่มารวมในงาน
เปดโอกาสใหญาติโยมเคารพ และรวมบริจาคตลอดวัน
พระสงฆ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต
ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆที่มารวมในงาน
- ฟงเทศน ๑ กัณฑ และพระสงฆสวดมาติกาบังสุกุลรวม
- ทอดผาบังสุกุล
รถยนตคณะผูอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทาน ออกจากที่วาการอําเภอคําตากลา
เจาภาพตั้งแถวรอรับหีบเพลิงพระราชทาน ตามความเหมาะสมกับพื้นที่
- รถยนตคณะผูอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานถึง ณ ฌาปนสถานบริเวณพิธีการ
- คณะผูอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานขึ้นสูเมรุ วางไวดานศีรษะศพ
- พิธีกรอานหมายรับสั่ง
- พิธีกรอานประกาศเกียรติคุณของพระครูสุนทรรัตนธรรม (ประวัติโดยยอ)
- กลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- พิธีกรเชิญแขกที่มารวมงาน ยืนสงบนิ่ง ไวอาลัย ๑ นาที
- ...........................................................................................................ประธานในพิธี ทอดผาบังสุกุล
- …………………………………….. ............ประธานสงฆ พิจารณาชักผาบังสุกุล
พระราชทานเพลิงศพ พระครูสุนทรรัตนธรรม
ถวายเพลิงจริง

วันศุกรที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

เก็บอัฐิ บําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ สามเณรที่มารวมในงาน
ถวายจตุปจจัยไทยธรรม พระสงฆอนุโมทนา เปนเสร็จพิธี

กําหนดการพระราชทานเพลิงศพ
พระครูจันทวรกิจ(จอ จนฺทวโร)
อดีตเจาอาวาสวัดบริบูรณวราราม และเจาคณะตําบลบงเหนือ
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันเสารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ เมรุชั่วคราววัดบริบูรณวราราม บานบงเหนือ ตําบลบงเหนือ
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
*********************

วันศุกรที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๓๐ น.

ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆที่มารวมงาน
เคลือ่ นศพจากศาลาการเปรียญ ไปยังเมรุชั่วคราววัดบริบูรณวราราม
ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุ สามเณรที่มารวมงาน
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ
พระพิธีธรรม ๔ รูป สวดพระอภิธรรม ปฏิบัติธรรมตามกําลัง

วันเสารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๐
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆที่มารวมในงาน
เปดโอกาสใหญาติโยมเคารพ และรวมบริจาคตลอดวัน
พระสงฆ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต
ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆที่มารวมในงาน
ฟงเทศน ๑ กัณฑ และพระสงฆสวดมาติกาบังสุกุลรวม
พิธีพระราชทานเพลิงศพ

