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กําหนดการ 
พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
ณ วัดพระแก้ว  ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                       

วันศุกร์ที่ ๑๖  ถึงวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
-------------------------------------------- 

พิธสีมโภชองค์ผา้พระกฐินพระราชทาน  
(อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย) 
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน   ๒๕๖๑  (วันขึ้น ๙ ค่าํ เดือน ๑๒) 
เวลา ๐๙.๐๙ น.  พิธีบวงสรวง ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เชียงราย 
เวลา ๑๐.๓๐ น.  ขบวนราชรถบุษบกแห่องค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ๓ คัน พร้อมขบวนสักการะ          

เคลื่อนขบวนจากประตูเมืองเชียงใหม่  
   ขบวนราชรถบุษบกแห่องค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมขบวนสักการะ เคลื่อนขบวน

ถึงบริเวณหอนาฬิกา  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะผู้บริหารจาก
จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมในขบวน 

   ขบวนราชรถบุษบกแห่องค์ผ้ าพระกฐินพระราชทานและขบวนสักการะ                
พร้อมคณะผู้บริหารเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณหอนาฬิกา ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติ 
๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

เวลา ๑๒.๓๐ น.  ต้ังองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

เวลา ๑๕.๓๐ น.     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ 
ผู้แทนจากหน่วยงาน บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ และ 
ผู้ร่วมงาน   พร้อมกันบริเวณพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ อาคาร
เทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงราย 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    (พิธีบายศรีสู่ขวัญ)  

เวลา ๑๖.๐๐ น.   เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว  ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะสงฆ์ ๑๐ รูป  
   เดินทางมาถึงบริเวณพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
   อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
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   อธิการบดีถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณที่ ต้ัง               
องค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 

   พิธีกร กล่าวนําบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร 
            พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์  
   อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์

อนุโมทนา    
     ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ 
   อธิการบดีมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา ๓ โรงเรียน 
        ๑. โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) วัดพระแก้ว 
   ๒. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
   ๓. โรงเรียนเทศบาล ๖ เทศบาลนครเชียงราย 
       อธิการบดีมอบเงินสนับสนุนวงดุริยางค์ ๑ โรงเรียน 
   ๑.    โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครเชียงราย  
       อธิการบดีมอบหนังสือให้กับสถาบันการศึกษา ๒ โรงเรียน 
   ๑. โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) วัดพระแก้ว 
   ๒. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
   เสร็จพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 
งานฉลององคผ์้าพระกฐินพระราชทาน  
(อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
เวลา ๑๖.๔๐ น.   การบรรเลงวงดนตรีพ้ืนเมือง จาก โรงเรียนเทศบาล ๖ เทศบาลนครเชียงราย 
เวลา ๑๗.๐๐ น.   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับ 
เวลา ๑๗.๑๐ น.    นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงรายกล่าวถึงการเตรียมงานพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐิน 
      พระราชทานและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในส่วนของเทศบาลนครเชียงราย 
เวลา ๑๗.๒๐ น.   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวรายงานพิธีสมโภชและงานฉลอง    
       องค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
เวลา ๑๗.๓๐ น.   อธิการบดีกล่าวเปิดงานฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
เวลา ๑๗.๔๐ น.   การแสดงชุดที่ ๑ ฟ้อนขันโตก จากมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒร่วมกับโรงเรียน

เทศบาล ๖ เทศบาลนครเชียงราย 
เวลา ๑๗.๕๐ น.   รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 
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 การแสดงชุดที่ ๒ ลีลาจิตรลักษณ์ก่ิงไม้เงินทอง จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 การแสดงชุดที่ ๓ ฟ้อนโคม จาก โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 
 การแสดงชุดที่ ๔ กลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ โรงเรียนเทศบาล ๖ เทศบาลนครเชียงราย 
 การแสดงชุดที่ ๕ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ รําพ่ีแจ่น้อง  
จากชุมชนไทลื้อบ้านปางริมกรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 การแสดงชุดที่ ๖ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ รําไทลื้อประยุกต์  
จากชุมชนไทลื้อบ้านปางริมกรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 การแสดงชุดที่ ๗ ฟ้อนสาวไหม จาก โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 
 การแสดงชุดที่ ๘ การแสดงวงดนตรีพ้ืนเมืองจากโรงเรียนเทศบาล ๖ เทศบาล 
 นครเชียงราย  

เวลา ๒๑.๓๐ น.   เสร็จงานฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 
การแต่งกาย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการดําเนินงาน ผู้แทนจากหน่วยงาน ชมรมผู้สูงอายุ บุคลากร 

ผู้ร่วมงาน      แต่งชุดไทย  ผา้ไทย ชุดไทยลา้นนาหรือชุดสุภาพ  
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พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
(ณ พระอุโบสถ วัดพระแก้ว  ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย) 

 
วันเสารท์ี่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  (วันขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๑๒) 
เวลา ๐๘.๐๐ น.   ราชรถบุษบกแห่องค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ๑ คัน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย                
     ศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนจากหน่วยงาน บุคลากร  
     แขกรับเชิญจากจังหวัดเชียงราย แขกผูม้ีเกียรติ และผูร้่วมงาน เคลื่อนขบวนออกจาก 
      ลานศิลป์ถิ่นพญามังราย (อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕) ไปยังวัดพระแก้ว ตําบลเวียง อําเภอเมือง          
    จังหวัดเชียงราย 
เวลา ๐๘.๔๕ น.   ขบวนราชรถบุษบกแห่องค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ถึงบริเวณวัดพระแก้ว 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทน 
       จากหน่วยงาน บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน 
     พร้อมกันบนศาลาการเปรียญ วัดพระแก้ว 
เวลา ๐๙.๐๐ น.   อัญเชิญองคผ์้าพระกฐินพระราชทานแห่เวียนประทักษิณาวัตร (เวียนขวา)            
     รอบพระอุโบสถ ๓ รอบ 
    อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานวางบนโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณหน้าพระอุโบสถ  
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ  
   ผู้แทนจากหน่วยงาน  บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดเชียงราย แขกผูม้ีเกียรติ    
   และผู้ร่วมงาน พร้อมกันในพระอุโบสถ (ผูบ้ริหาร ข้าราชการ แต่งเคร่ืองแบบปกติขาว  
พนักงานมหาวิทยาลยั แต่งเครื่องแบบปกติขาว)  และบริเวณรอบพระอุโบสถ                
แต่งกายสุภาพ  

เวลา ๑๐.๐๙ น.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ผู้รับพระราชทานให้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นประธานในพิธีเดินทางมาถึง  
บริเวณพิธีหน้าพระอุโบสถ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

 อธิการบดี ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์   
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 อธิการบดีรับผ้าจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และอุ้มประคองผ้าพระกฐินพระราชทานยืนตรง         
ถวายความเคารพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม)ี 
 อธิการบดีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถ 
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 อธิการบดีวางผ้าพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปทีส่อง                
 อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระประธานพระอุโบสถและกราบ ๓ ครั้ง 
 อธิการบดีหยิบผ้าห่มพระประธานมอบให้เจ้าหน้าที่ 
 อธิการบดียกผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นอุ้มประคอง ประนมมือ ผินหน้าไปทาง 
   พระประธานพระอุดบสถ กล่าวคํานมัสการ นะโมฯ (๓ จบ)  
 อธิการบดีผินหน้าไปทางพระสงฆ์กล่าวคําถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 อธิการบดีวางผ้าพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้าและยกทั้งพานประเคน 
   พระสงฆ์รูปที่สอง 
 อธิการบดีประเคนพานเทียนพระปาฎิโมกข์ กลับไปน่ัง ณ เก้าอ้ีที่จัดไว้ 
 พระสงฆ์ทําพิธีอปโลกน์และสวดญัตติทุติยกรรม  
 พระสงฆ์รูปที่ได้รับฉันทานมุัติให้เป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทานลงไปครองผ้า 
 พระสงฆ์องค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทานกลับมานั่งที่อาสนะเดิม 
 อธิการบดีถวายเครื่องบริวารกฐินพระราชทานแก่เจ้าอาวาส  (เครื่องกฐินพระราชทาน    
   ทั้งหมด) 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมที่มหาวิทยาลัย 
   จัดหามาแด่พระสงฆ์ทั้งหมด   
 พิธีกรประกาศจํานวนเงินที่ถวายให้ทราบทั่วกัน 
 อธิการบดีถวายใบปวารณาจตุปัจจัยตามที่ประกาศแก่ประธานสงฆ์ 
 พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก 
 อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ 
    ผู้แทนจากหน่วยงาน บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ และ 
    ผู้ร่วมงานกรวดน้ํารับพร 
 อธิการบดี กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ 
 ประธานสงฆ์มอบของที่ระลึกให้แก่อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
   ผู้แทนจากหน่วยงาน  คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผูสู้งอายุ บุคลากร แขกรับเชิญ 
   จากจังหวัดเชียงราย แขกผูม้ีเกียรติและผูร้่วมงาน 
 อธิการบดีออกจากพระอุโบสถ 
  เสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  อธิการบดี ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
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  เวลา ๑๑.๓๐ น.  อธิการบดี ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   คณาจารย์  ข้าราชการ ชมรม 
     ผู้สูงอายุ ผู้แทนจากหน่วยงาน บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ  

    และผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  อธิการบดี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้แทนจากหน่วยงาน คณาจารย์  
  ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ  และบุคลากรเดินทางออกจากวัดพระแก้ว  ตําบลเวียง       
  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
การแต่งกาย    ๑. ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย  ขา้ราชการ กรรมการดําเนินงาน ผูแ้ทนจากหน่วยงาน แต่งเคร่ืองแบบ

ปกติขาว พนักงานมหาวิทยาลัยแต่งกายชุดพนักงานมหาวิทยาลัย หรือแต่งกายชุดสากลนิยม ชุด
ไทยล้านนาหรือชุดสุภาพ 
๒. คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ ที่เดินทางไปร่วมพิธี แต่งกายชุดสากลนิยม ชุดไทย
ล้านนาหรือชุดสุภาพ  

 

 


