
 บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ   กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์             โทร. 81 3003 , 3011 

ที ่ อว 67.06.1/ว.324            วันที ่  29  มิถุนายน  2565 

เรื่อง    ขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2565 
 

เรียน   อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดี / ผู้อ านวยการ / สถาบัน / ศูนย์ / ส านักงาน 
กอง / โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ / ประธานสภาอาจารย์ / ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 
เลขานุการ / คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / ศูนย ์/ หัวหน้างาน 

ด้วยในปีพุทธศักราช 2565  พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน  
ผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพ่ือน้อมน าไปถวายพระสงฆ์ท่ีจ าพรรษา  ณ วัดศรีสุริยวงศาราม 
ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี   ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. 
  คณะกรรมการจัดเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ได้ประชุมและพิจารณาก าหนดการ
เดินทางเพ่ือเชิญชวนผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีจิตศรัทธาร่วม
เดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจ าปี 2565   โดยรายละเอียด  ดังนี้ 

1. จ านวนผู้ร่วมเดินทาง  
- ก าหนดจ านวนผู้ร่วมเดินทางไว้ 40 คน  

 

2. คุณสมบัติของผู้ร่วมเดินทาง 
- ข้าราชการ / ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ / พนักงานมหาวิทยาลัย /   
- พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) / พนักงานเงินรายได้ / ลูกจ้างประจ า /  
- ผู้เกษียณอายุราชการ / ศิษย์เก่า /         

ให้สิทธิผู้ติดตามเฉพาะบิดามารดา คู่สมรส และบุตรของผู้ร่วมเดินทางได้ท่านละ 1 คน 
 

3. ก าหนดการเดินทาง 
- วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565  ถึงวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 
- พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   
- พิธีถวายพระผ้ากฐินพระราชทาน  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  

 

4. สถานที่ทัศนศึกษา 
- พระปฐมเจดีย์   พระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐาน

พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  นอกจากนี้  พระร่วงโรจนฤทธิ์พระพุทธรูปยืน
ปางประทานอภัย  ด้านทิศเหนือมีความศักดิ์สิทธิ์ หากใครอธิษฐานขอพรสิ่งใดก็มักจะ
ได้รับสิ่งนั้นสมดังปรารถนาในทุกประการ 

- ณ สัทธา อุทยานไทย  เป็นสถานที่รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของบุคคลส าคัญ ทั้งผู้มี
ชื่อเสียง  พระอริยสงฆ ์พระภิกษุสงฆ์ และอีกมากมายเกิดจากความศรัทธา  ทั้งในด้าน
แนวความคิด การท างานที่มุ่งมั่น และการด าเนินชีวิตของบุคคลเหล่านั้น ส่งเสริมคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์น าเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนให้เกิดความรักและ
ศรัทธาในความเป็นไทย 

http://www.kruchiangrai.net/wp-content/uploads/2013/06/ตราครุฑ.jpg


 
- วัดคงคาราม  สร้างขึ้นโดย พระยามอญ ที่อพยพเข้ามาตามล าน้ าแม่กลอง และได้มา

ตั้งถิ่นฐานเหนือเขตอ าเภอโพธาราม  ในยุคสมัยปลายอยุธยาต่อกับกรุงธนบุรีและต้น
รัตนโกสินทร์  มีกุฏิเรือนไทย 9 ห้อง สร้างในสมัยกรุงธนบุรี   ปัจจุบันจัดให้เป็น
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านที่รวบรวมวัตถุเก่าแก่ให้ได้ศึกษา  และมีจิตรกรรมฝาผนัง ที่มีอายุไม่
ต่ ากว่า 250 ปี เป็นภาพที่ทั้งสวยและปราณีตจากฝีมือของช่างชั้นสูง 

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี  อาคารพิพิธภัณฑ์ เคยเป็นศาลากลางจังหวัดมาก่อน 
สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2465 และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ในปี พ.ศ.2526  ได้รับรางวัลการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ าปี  2548 

- หอศิลป์ร่วมสมัย เถ้า ฮง ไถ่ ดีคุ้น  พ้ืนที่นี้ได้รับการออกโฉนดในสมัยรัชกาลที่ 5  
ซ่ึงสันนิษฐานว่า อาคารหลังนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 

- เถ้า ฮง ไถ่ โรงงานเซรามิค  เป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา ที่เก่าแก่คู่เมืองราชบุรี
มาอย่างยาวนานเลย  เป็นโรงงานแรกของราชบุรีเลยก็ว่าได้ และเอกลักษณ์ของผลงาน 
จะเป็นงานเซรามิคที่ร่วมสมัย  มีศิลปะสร้างสรรค์ท่ีสวยงามแนวอาร์ตที่มีชื่ออันดับต้นๆ  

- วัดมหาธาตุวรวิหาร  สร้างสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 18  ประดิษฐาน พระมงคลบุรี  พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา
ตอนต้น พระพักตร์สุโขทัยพระองค์ยาวพระชาณุสั้น คือตัวยาวเข่าสั้นหันหน้าสู่ทิศ
ตะวันออก  ด้านหลังสร้างพระหันหลังอีกองค์หนึ่ง หันหน้าสู่ทิศตะวันตก ให้ช่วยระวัง
ภัยพิบัติหน้าหลังเรียกพระรักษาเมือง  ตามความเชื่อของคนสมัยอยุธยา 

- วัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพธิ์คู่) ก่อตั้งขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2485)   
เป็นอุโบสถหลังที่ 2 ของไทย  ที่หุ้มด้วยสแตนเลสทั้งหลัง   

- วัดพระศรีอารย์ (อ.โพธาราม)  พลังศรัทธาของชาวราชบุรีที่มีต่อ พระพุทธศาสนาใน
การก่อสร้างอุโบสถทองค ามูลค่าร้อยล้าน ทีใ่ช้เวลาก่อสร้างนานถึง 37 ปี 

- ถ  าเขาบิน   ถ้ าท่ีเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ภายในถ้ ามี
การติดตั้งแสงไฟฟ้า  เพ่ือให้สามารถชมความสวยงามได้อย่างชัดเจนและปลอดภัย 
ภายในแบ่งออกเป็น 8 โถง แต่ละโถงถ้ าก็มีลักษณะของหินงอกหินย้อยที่มีเอกลักษณ์
สวยงามแตกต่างกันไป และมีบ่อน้ าแร่ขนาดเล็กซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย 

- กาดวิถึชุมชนคูบัว  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี เสน่ห์ของ
แห่งนี้จะได้ซึมซับวิถีชีวิตชุมชนชายไทยวน  ในคอนเซ็ปต์ที่ว่า "เดินดินกินโตก" เป็น
ตลาดที่มีอาหารของกินของใช้ ของพ้ืนบ้านมากมาย ทีข่ายโดยชาวบ้านในต าบลคูบัว  

- จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่
สาธารณะในแง่การสืบทอดวัฒนธรรมไท-ยวน ที่ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงแค่ภาษาพูด
และการทอผ้าจก ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกายของผู้หญิงไท-ยวน 

- พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน  เป็นเรือนไทย ที่จัดแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ ประวัติ
ความเป็นมา และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่  มีตัวหนังจ านวน 313 ตัว อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์  ส่วนใหญ่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ แบ่งเป็นชุด หนุมานถวาย
แหวน ชุดสหัสกุมาร และเผากรุงลงกา ชุดศึกอินทรชิต ครั้งที่ 1 เป็นโครงการตาม
พระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส าหรับก าหนดการโดยละเอียด  จะจัดท าภายหลังจากไปส ารวจสถานที่แล้ว   ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามระยะทางและเวลา 



 
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

- จ านวนเงินท่านละ  4,200.-  บาท  (ค่าโรงแรมที่พัก  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะต่างๆ   
ค่าบัตรเข้าชมสถานที ่ และร่วมสมทบองค์กฐิน) 
เนื่องจากการเดินทางไปเป็นขบวนใหญ่ ไม่ควรน าเด็กเล็กร่วมเดินทางไปด้วย อาจจะ
เป็นภาระกับตัวท่านเอง  กรณนี าเด็กร่วมเดินทางไปด้วย คิดค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกัน   
 

6. การจ าหน่ายบัตรกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ 
- ในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางท่ีส่งแจ้งความจ านง  แตไ่ม่สามารถเดินทางไปได้   และประสงค์

จ าหน่ายบัตรให้แก่บุคคลอื่น  ต้องจ าหน่ายให้แก่  ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น  โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ไปที่ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ 
หากมีการจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่มิใช่  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวร่วมเดินทางไปด้วย  
ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปร่วมพิธีฯ 

- ในกรณีที่ท่านแสดงความจ านงร่วมเดินทางแล้ว  และไม่สามารถร่วมเดินทางไปได้   
จะไม่คืนเงินค่าเดินทางให้กับท่าน 
 

7. การแสดงความจ านง  และการช าระค่าเดินทาง   กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแสดงความ
จ านงร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจ าปี 2565  (เอกสารแนบท้าย)    
หรือดาวน์โหลดจาก  เว็บไซต์กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์  www.tu.ac.th/org/central/  
หรือกองบริหารศูนย์รังสิต   www.rangsitcenter.tu.ac.th  โดยระบุการช าระค่าเดินทาง 
 และส่งแบบฟอร์ม  ภายในวันจันทร์ที ่1 สิงหาคม 2565 
 7.1   ช าระเงินสด   ส่งแบบฟอร์มและช าระเงินสด  ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
 7.2   หักจากเงินเดือน จ านวน 3 เดือน  เฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่   
         - ( สิงหาคม 1,400 บาท  / กันยายน 1,400 บาท  / ตุลาคม 1,400 บาท ) 
 7.3   หักจากเงินเดือน จ านวน 2 เดือน  ผู้ที่เกษียณอายุราชการเดือนกันยายน 2565    

    - ( สิงหาคม 2,100 บาท  / กันยายน 2,100 บาท )   
 

  ทั้งนี ้ โปรดส่งแบบฟอร์มแสดงความจ านง  และ ช าระเงินสด   ได้ที ่ 
 มธ.ท่าพระจันทร์   ติดต่อ คุณยืนยง  แสนสุข    กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์   

โทร.  0 2613 33054    โทรสาร 0 2623 5183            
 มธ.ศูนย์รังสิต  ติดต่อ คุณมยุลี  สุดสระ    กองบริหารศูนย์รังสิต      

โทร.  0 2564 4440 - 79 ต่อ 1911   โทรสาร 0 2564 4405    
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และโปรดเวียนแจ้งให้คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างในหน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วกันด้วย  จะขอบคุณยิ่ง 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์กมล  ฉายาวัฒนะ)             
ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  

http://www.tu.ac.th/org/central/
http://www.rangsitcenter.tu.ac.th/

