บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารอาคารและสถานที่ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 3040, 3054
ที่
วันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่อง ขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2560
เรียน ท่านอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/เลขานุการคณะ/
สานัก/สถาบัน/ผู้อานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ/ผู้อานวยการกอง/สานักงาน/หัวหน้างาน
ด้วยในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระภิกษุสงฆ์
ที่จาพรรษา ณ วัดจันทน์กะพ้อ ตาบลบางเตย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่
ริมแม่น้าเจ้าพระยา โดยมีกาหนดทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ด้วยเป็น
ผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งแรกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และเพื่อเป็นการรื้อฟื้นประเพณีแห่
กฐินทางน้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดให้เป็นการแห่ผ้ากฐินพระราชทานทางน้า โดยล่องเรือตามแม่น้า
เจ้าพระยาเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ขึ้นไปยังวัดจันทน์กะพ้อ และจะได้มีกาหนดการ
สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานที่ลานปรีดี พนมยงค์ ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการ
จัดเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานได้ประชุมพิจารณากาหนดการที่จะเดินทางไปถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานและรายละเอียดอื่น ๆ แล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้
1. จานวนผู้ร่วมเดินทาง
กาหนดจานวนผู้ร่วมเดินทางไว้ 120 คน
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เรือด่วนเจ้าพระยา)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่านละ 500 บาท ซึ่งจะเป็นค่าร่วมเดินทางทางเรือ เงินทาบุญ
ร่วมพิธีส่วนหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3. การแสดงความจานงและชาระค่าเดินทาง
3.1 ชาระเงินสด โดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มแสดงความจานงร่วมเดินทางไปถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2560 และแบบฟอร์มใบแทนใบเสร็จ พร้อมชาระเงินสดได้ที่
ท่าพระจันทร์ : งานบริหารอาคารและสถานที่ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์
(ติดต่อประสานงาน นายยืนยง แสนสุข โทรศัพท์ 0-2613-3054, เบอร์ภายใน 3054)
ศูนย์รังสิต : งานบริหารสานักงานและบริหารอาคารสถานที่ กองบริหารศูนย์รังสิต
(ติดต่อประสานงาน น.ส.มยุลี สุดสระ โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1915)

ชาระค่าเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
3.2 สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการแสดงความจานงร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจาปี 2560 ได้จากเว็บไซต์ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ www.tu.ac.th/org/central/
และเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.tu.ac.th
3.3 เดินทางด้วยเรือโดยสาร (เรือด่วนเจ้าพระยา) ลงเรือที่ท่าเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.
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4. สถานที่ทัศนศึกษา (โดยสังเขป)
วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา สร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาจาก
เมืองหงสาวดีและได้สร้างเสาหงส์ขึ้นไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหงสาวดี มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุ คือสิ่ง
ส้าคัญอยู่คู่วัดโบสถ์ วิหารพระรามัญทรงเครื่อง (หลวงพ่อรามัญทรงเครื่อง) พระแสงอาญาสิทธิ์ ของเก่าแก่จาก
รามัญ ช้างสี่เศียรใช้ติดตั้งประดับหัวเสา สร้างด้วยทองค้าสัมฤทธิ์
วัดปรมัยยิกาวาส เป็นวัดโบราณ ภายในวัดมีพระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทย
ประยุกต์ ด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดีย์รูปทรงแบบมอญซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีพระวิหารซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่
วัดเฉลิ มพระเกีย รติว รวิห าร เป็ นพระอารามหลวงชั้ น โท พระอุ โ บสถ เป็ นศิล ปะแบบ
พระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดเวียนแจ้งให้คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างในหน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล)
ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัย ได้จัดรถบัสโดยสาร ไว้บริการสาหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รถออกจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าตึกสานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
------------------------------------แบบฟอร์มแสดงความจานง
ร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปีพุทธศักราช 2560
ณ วัดจันทน์กะพ้อ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
---------------------------------------ชื่อ–นามสกุล…………………………………………..………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............……
หน่วยงาน/คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง………………..……..……………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…
โทรศัพท์……………………………………….……………………………………………..………..…โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………………………………….….…………………
 อาจารย์
 ข้าราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างงบพิเศษ
 ลูกจ้างประจา  ลูกจ้างโครงการ  ข้าราชการบานาญ
 อื่นๆ ระบุ………………………………………..………………….
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปีพุทธศักราช 2560
 เดินทาง ทางเรือ (เรือด่วนเจ้าพระยา) เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่านละ 500 บาท โดยชาระเงินสด
ลงเรือที่ท่าเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ลานปรีดี)
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.
 เดินทาง โดยรถบัสมหาวิทยาลัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รถออกจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.
บริเวณหน้าตึกสานักงานอธิการบดี
(ลงชื่อ)………………………….....….….…….…………………………..………………………..
วันที่………........................../......................................../....................................
หมายเหตุ

1. โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
2. โปรดส่งแบบฟอร์มพร้อมใบเสร็จรับเงินมาที่
ท่าพระจันทร์ : งานบริหารอาคารและสถานที่ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์
โทรศัพท์ 0-2613-3054 เบอร์ภายใน 3054 โทรสาร 0-2623-5183
ติดต่อนายยืนยง แสนสุข
ศูนย์รังสิต : งานบริหารสานักงานและบริหารอาคารสถานที่ กองบริหารศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ1915 โทรสาร 0-2564-4406
ติดต่อ นางสาวมยุลี สุดสระ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

แบบฟอร์มแทนใบเสร็จรับเงิน
ชื่อ–นามสกุล…………………………………………..………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............……
หน่วยงาน/คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง………………..……..……………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…
โทรศัพท์……………………………………….……………………………………………..………..…โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………………………………….….…………………

ได้ชาระเงินค่าเรือ เดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดจันทน์กะพ้อ
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จานวน........................คน ในอัตราคนละ 500.- บาท รวมเป็นเงิน.............................บาท
(...................................................................................................................................................................................................................)
ขอรับรองว่าได้จ่ายตามรายการดังกล่าวข้างต้นไปในงานของราชการโดยแท้จริง
(ลงชื่อ).............................................................................................................ผู้จ่ายเงิน
(............................................................................................................)
วันที่............................../................................../.................................

(ลงชื่อ)........................................................................................................ผู้รับเงิน
(.......................................................................................................)
วันที่.............................../....................................../.................................
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กำหนดกำร
กำรเดิ น ทำงไปถวำยผ้ ำ พระกฐิ น พระรำชทำน ประจำปี ๒๕60
ณ วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบำงเตย อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
วันพุธที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
วันอังคำรที่ 31 ตุลำคม ๒๕60
พิธีสมโภชผ้ำพระกฐินพระรำชทำน
เวลา 18.00 น. - คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าราชการ สาธุชนผู้มีเกียรติ พร้อมกัน
ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา 18.30 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน
- เสร็จแล้วถวายจตุปัจจัยไทยธรรมไทยธรรม แด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้า รับพร กราบลาพระรัตนตรัย
กราบลาพระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

วันพุธที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
พิธถี วำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน
เวลา ๐7.0๐ น. - ออกเดินทาง ทางเรือ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ล่องเรือชมทัศนียภาพริมสองฝังแม่น้าเจ้าพระยา
เวลา 09.0๐ น. - เดินทางถึงวัดจันทน์กะพ้อ
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พิธีถวายพระกฐินพระราชทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ออกเดินทางไปวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา สร้างโดยชาว
มอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดีและได้สร้างเสาหงส์ขึ้นไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง
หงสาวดี มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุ สิ่งสาคัญในวัดคือ พระพุทธรูปหลวงพ่อเหลือ
สาเหตุที่ได้ชื่อนี้ เนื่องมาจากในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปประดิษฐานจานวน 12 องค์
ซึ่งพระพุทธรูปทั้งหมดได้ถูกขโมยแต่เนื่องจากองค์พระมีขนาดใหญ่ จึงได้ทาการตัดเพียง
เศียรไป เหลือเพียงองค์เดียวที่มขี นาดไม่ใหญ่นัก ชาวบ้านจึงพากันเลื่อมใสศรัทธาและถือ
ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จุดเด่นของวัดโบสถ์และสถานที่สาคัญได้แก่
1. รูปปั้นขนาดใหญ่องค์สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
2. รูปปั้นขนาดใหญ่หลวงพ่อพุทธโสธร
3. พระพุทธรูปหลวงพ่อเหลือ
4. รูปปั้นท้าวจตุคามรามเทพ
5. วิหารหลวงปู่ทวด
หมายเหตุ 1. โปรดตรงต่อเวลาตามกาหนดการ หากไม่เป็นไปตามเวลาในกาหนดการแล้ว อาจจะทาให้ต้องมีการปรับ
กาหนดการตามความเหมาะสม 2. กาหนดการครั้งนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม
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เวลา 13.30 น. เวลา 14.15 น. เวลา 15.00 น. เวลา 15.30 น. เวลา 16.15 น. เวลา ๑7.๐๐ น. -

6. รูปปั้นพระสีวลี
7. พิพิธภัณฑ์ วัดโบสถ์
8. แพให้อาหารปลา
ออกเดินทางไปวัดปรมัยยิกาวาส
เดินทางถึงวัดปรมัยยิกาวาส เป็นวัดโบราณ ภายในวัดมีพระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังแบบไทยประยุกต์ ด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดีย์รูปทรงแบบมอญซึ่งบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุมีพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่
ออกเดินทางไปวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
เดินทางถึงวัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระอารามหลวงชัน้ โท พระอุโบสถ เป็นศิลปะแบบ
พระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเวลา
ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยสวัสดิภาพ
--------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ 1. โปรดตรงต่อเวลาตามกาหนดการ หากไม่เป็นไปตามเวลาในกาหนดการแล้ว อาจจะทาให้ต้องมีการปรับ
กาหนดการตามความเหมาะสม 2. กาหนดการครั้งนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม

กำหนดกำร
พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจำปีพุทธศักรำช ๒๕60
ณ วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบำงเตย อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
----------------------------------------

พิธีสมโภชผ้ำพระกฐินพระรำชทำน
วันอังคำรที่ 31 ตุลำคม พุทธศักรำช 2560 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน ๑2
เวลา 18.00 น. - คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าราชการ สาธุชนผู้มีเกียรติ
พร้อมกัน ณ ลานปรีดี พนมยงค์
เวลา 18.30 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน
- เสร็จแล้วถวายจตุปัจจัยไทยธรรมไทยธรรม แด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้า รับพร กราบลาพระรัตนตรัย
กราบลาพระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน
วันพุธที่ 1 พฤศจิกำยน พุธศักรำช 2560 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน ๑2
เวลา 09.00 น. - คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พุทธบริษัทพร้อมกันภายในพระอุโบสถ
เวลา 09.30 น - ตังองค์กฐินพระราชทานบนโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา 10.00 น - ประธานเดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธี
ถวายความเคารพ เปิดฝากรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ
ยกผ้าพระกฐินจากพานแว่นฟ้า อุ้มประคองไว้ยืนตรง
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบ ถวายความเคารพ
- ประธานเดินเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า
- พระสงฆ์กระท้าพิธีอปโลกน์ และสวดญัตติทุติยกรรม
- ประธานถวายเครื่องบริวารกฐิน (เครื่องพระกฐินพระราชทานทังหมด) ผู้มีเกียรติร่วม
ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน ประกาศยอดเงินทีถ่ วายให้ทราบทั่วกัน
- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานและผู้ร่วมพิธีกรวดน้า รับพร
- ประธานกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี
เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพล
-------------------------------------------------กำรแต่งกำย

- ชุดปกติขาว หรือสากลนิยม หรือชุดสุภาพ

