
สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 

ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตามทีข่อพระราชทานเพ่ือน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส 

ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม   ๒๕๖๐  (วันแรม ๑๔ ค่ า เดือน ๑๑) 
เวลา ๐๖.๐๐ น. - ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เวลา ๑๗.๐๐ น. - เดินทางถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน (ณ  ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร) 
วันศุกร์ที ่๒๐ ตุลาคม   ๒๕๖๐  (วันขึ้น ๑ ค่ า เดือน ๑๒) 
 

เวลา ๑๕.๐๐ น. - ต้ังองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เวลา ๑๕.๓๐ น.  - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนจากหน่วยงาน 
  บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราช แขกผู้มีเกียรติ และ ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี 
  สมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน  ณ  ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ลงทะเบียน) 
เวลา ๑๖.๐๐ น. - เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะสงฆ์ ๙ รปู  
  เดินทางมาถึงบริเวณพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 

- อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- อธิการบดีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณท่ีต้ังองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
- พิธีกร กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร 
- พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ผู้เข้าร่วมงานน่ังสมาธิเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล   

แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จบแล้วอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยถวายจตุปัจจัย 
ไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ 

 - อธิการบดีมอบทุนการศึกษา ๓ โรงเรียน 
       ๑. โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
   ๒. โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  
   ๓. โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 
 



 
-๒- 

 
  - อธิการบดีมอบหนังสือ ๒ โรงเรียน 
   ๑. โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
   ๒. โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 - เสร็จพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 
งานฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน (ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร) 
เวลา ๑๖.๔๕ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ 
เวลา ๑๖.๕๐ น. -  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวรายงาน 
เวลา ๑๖.๕๕ น. - อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 
เวลา ๑๗.๐๐ น. - พิธีแห่ผ้าพระบฏห่มพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นพุทธบูชาและบ าเพ็ญพระราชกุศ 

น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  (ยาว ๑๐๐ เมตร) 

เวลา ๑๘. ๐๐ น. - รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - เสร็จงานฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 
การแต่งกาย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการด าเนินงาน ผู้แทนหน่วยงาน ชมรมผู้สูงอายุ บุคลากร ผู้ร่วมงานแต่งชุดไทย                

ผ้าไทย (ผ้าฝ้ายสีขาว, กรมท่า, เทา, ด า)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 

ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตามทีข่อพระราชทานเพ่ือน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส 

ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วันเสาร์ที ่๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  (วันขึ้น ๒ ค่ า เดือน ๑๒) 

เวลา ๐๘.๔๕ น. - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนบุคลากร  
  แขกรับเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราช แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานพร้อมกันบนศาลาการเปรียญ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. -  อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานแห่เวียนประทักษิณาวัตร (เวียนขวา)    รอบพระอุโบสถ ๓ รอบ 

- อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานวางบนโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณหน้าพระอุโบสถ  

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนจากหน่วยงาน 
 บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราช แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานพร้อมกัน 
 ในพระอุโบสถ  

เวลา ๑๐.๐๙ น. - รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
  ผู้รับพระราชทานให้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี  
  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
 -  อธิการบดีถวายความเคารพและเปิดฝากรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ 

 -  อธิการบดีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หน้าพระอุโบสถ เดินเข้าสู่พระอุโบสถ 

บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

 -  อธิการบดีวางผ้าพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปท่ี ๒ 

 -  อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกราบ ๓ ครั้ง 

 -  อธิการบดีหยิบผ้าห่มพระประธานมอบให้เจ้าหน้าท่ี 

 -  อธิการบดียกผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นอุ้มประคอง ประนมมือ หันหน้าไปทางพระประธาน  

   กล่าวค านมัสการ นะโมฯ (๓ จบ)  

 -  อธิการบดีหันหน้าไปทางพระสงฆ์กล่าวค าถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

 -  อธิการบดีวางผ้าพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้าและยกท้ังพานประเคนพระสงฆ์รูปท่ี ๒ 

 -  อธิการบดีประเคนพานเทียนพระปาฎิโมกข์ 

 -  พระสงฆ์ท าพิธีอปโลกน์และสวดญัตติทุติยกรรม  



        -๒- 

 -   พระสงฆ์รูปท่ีได้รับฉันทานุมัติให้เป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทานลงไปครองผ้า 

 -  พระสงฆ์องค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทานกลับมาน่ังท่ีอาสนะเดิม 

 - อธิการบดีถวายเครื่องบริวารกฐินพระราชทานแก่เจ้าอาวาส  (เครื่องกฐินพระราชทานท้ังหมด) 
 - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดหามาแด่พระสงฆ์

ท้ังหมด   
 - พิธีกรประกาศจ านวนเงินท่ีถวายให้ทราบท่ัวกัน 
 - อธิการบดีถวายใบปวารณาจตุปัจจัยตามท่ีประกาศแก่ประธานสงฆ์ 
 - พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก 
 - อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ หน่วยงาน

บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราช แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน  กรวดน้ ารับพร 
 - อธิการบดี กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ 
 - อธิการบดีมอบทุนการศึกษาแก่วงดุริยางค์  

 - พระสงฆ์มอบของท่ีระลึกให้อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้แทนจากหน่วยงาน  
คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 

        แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน 
 - อธิการบดีออกจากพระอุโบสถ 
 - เสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
เวลา ๑๑.๐๐ น. - อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ อาคาร

เอนกประสงค์   
เวลา ๑๑.๓๐ น. - อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้แทนจากหน่วยงาน  คณาจารย์   ข้าราชการ 

ชมรมผู้สูงอายุ บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราช แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. - อธิการบดี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้แทนจากหน่วยงาน คณาจารย์  ข้าราชการ 
ชมรมผู้สูงอายุ  และบุคลากรเดินทางออกจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ ตุลาคม   ๒๕๖๐  (วันขึ้น ๓ ค่ า เดือน ๑๒) 
เวลา ๐๖.๐๐ น. - ออกเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เวลา ๑๗.๐๐ น. - เดินทางถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                                                             
 
การแต่งกาย    ๑. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ กรรมการด าเนินงาน ผู้แทนหน่วยงาน แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์,

พนักงานมหาวิทยาลัยแต่งกายชุดพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ทุกข์ หรือแต่งกายชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพไว้ทุกข์ 
 ๒. คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ ท่ีเดินทางไปร่วมพิธี แต่งกายชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ (ไว้ทุกข์) 


