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สถาบันพระปกเกล้า 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผา้พระกฐินพระราชทาน  ประจ าป ี๒๕๖๑ 

ทอดถวาย  ณ พระอารามหลวง  วัดไชโยวรวิหาร  
ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
วันเสารท์ี่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นามผู้บริจาค.....................................................สกุล......................................................... 
บ้านเลขที่.................................หมู่ที่.............ถนน............................................................ 
ต าบล...............................อ าเภอ...............................จังหวัด............................................. 
มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจ านวน.........................................บาท.................................สตางค ์
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สถาบันพระปกเกล้า 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี ๒๕๖๑ 

ทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดไชโยวรวิหาร  
ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ด้วยสถาบันพระปกเกล้า  ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพในการน าผ้าพระกฐิน 
พระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๑ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จ าพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดไชโยวรวิหาร ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง  ในวันเสารท์ี่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ในการนี้  สถาบันพระปกเกล้าจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัย ตามจิตศรัทธา 
เพื่ อถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี  ๒๕๖๑ และเพื่ อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่               
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
  ขออ านวยพรให้ท่านจงมีความสขุความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ 
 

ก าหนดการ 
วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา  ๑๓.๐๐ นาฬิกา  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 

ประธานอ านวยการ 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบญัญัติแห่งชาติ (ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า)  

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ (รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า) 
นายพีระศักดิ์  พอจิต  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๒ (รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า) 

 

รองประธานอ านวยการ 
นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา นายสรศักดิ์  เพียรเวช นายนัฑ  ผาสุข 

นายกล้านรงค์ จันทิก นายตวง อันทะไชย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ ์

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ 

รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ ศ.ดร.สมคดิ เลิศไพฑูรย ์ นายสมชาย  แสวงการ 

นายสุนทร อรณุานนท์ชัย ดร.สุวิทย์ ยอดมณ ี นายเสถียร  เศรษฐสิทธ์ิ 

นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย ์ นายอภิชาต สุขัคคานนท ์  
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คณะกรรมการอ านวยการ 

 

พลเอก ศิรินทร์  ธูปกล่ า ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ ์ นายเทพรักษ์  เหลืองสุวรรณ 

นางดวงสมร  วรฤทธิ ์ นางบุษยา  มาทแล็ง นายวิษณุ  วงศ์สมบรูณ ์

นายมนัส แจม่เวหา นายมนูญ สรรค์คุณากร นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท์ 

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล นายเกียรติศักดิ์  จีรเธียรนาถ ผศ.ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล 

นายพหล  จินดากลุ นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ ์ ศ.(พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบตุร 

รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก ศ.ดร.ไชยวัฒน์  ค้ าชู ศ.ดร.ธรีภัทร์ เสรรีังสรรค์ 

รศ.ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย ์ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 

ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย ์ ศ.ดร.สมบรูณ์  สุขส าราญ รศ.ดร.สรุพล  ราชภณัฑารักษ์ 

ศ.ดร.อุดม  รัฐอมฤต นายปรีชา  วัชราภัย         ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ 

ดร.สุวิชญ์ รัศมภิูต ิ อธิบดีกรมศลิปากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร าไพพรรณ ี

ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยส์ิน 
ส่วนพระมหากษัตรยิ ์

ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม  
กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพฯ 

ดร.โสมสุดา ลียะวณิช นายธนภน วัฒนกุล นายกู้เกียรติ ภูมริัตน ์
 

ประธานด าเนินการ 
ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 

รองประธานด าเนินการ 
นายวิทวัส  ชัยภาคภมู ิ  ผศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล 

ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์   

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล นางกาญจนา  ศรีปัดถา นายณัฐพงศ์ รอดม ี

รศ.ศรีวงศ์ สมุิตร ผศ.ปณัรส มาลากลุ ณ อยุธยา  
 

คณะกรรมการสายพนักงาน 
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีสถาบันพระปกเกล้า  

 
คณะกรรมการสายนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกรุ่น 

 

นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี ๑-๒๒ 
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑-๑๗ 
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑-๑๗ 
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑-๙ 
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นท่ี ๑-๕ 
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นท่ี ๑-๒๐ 
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  รุ่นท่ี ๑-๓ 
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๑-๗ 
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย  รุ่นที่ ๑-๘  
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ ๑-๕ 
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๖-๘ 
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นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑-๗ 
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๑-๔ 
นักศึกษาหลักสตูรการให้บริการสาธารณะโดยการมสี่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ ๑-๒๒ 
นักศึกษาหลักสตูรการก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ ๑-๑๙ 
นักศึกษาหลักสตูรการพัฒนานักบริหารระดับสูงส าหรับข้าราชการรฐัสภาสามญั รุ่นที่ ๙-๑๐ 
นักศึกษาหลักสตูรวิทันตสาสมาธิส าหรับนักบริหาร รุ่นท่ี ๑-๘ 
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ก าหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ พระอารามหลวง วัดไชโยวรวิหาร  
ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

......................................................................................................... .......................................................... 

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา   ๑๒.๐๐  นาฬิกา - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพระอุโบสถ   
เวลา   ๑๓.๐๐  นาฬิกา - ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพระอุโบสถ แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ร่วมในพิธีให้การต้อนรับ  

(กองดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
 - ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และเปิดกรวยดอกไม้สด แล้วอุ้มประคอง

ผ้าพระกฐิน ยืนตรงถวายความเคารพ (กองดุริยางค์บรรเลง เพลงสรรเสริญพระบารมี )           
เป็นการถวายความเคารพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 - ประธานเดินเข้าสู่พระอุโบสถ  
 - ประธานน าผ้าพระกฐินไปวางที่พานแว่นฟ้า  ซึ่งวางอยู่หน้าอาสนสงฆ์ตรงพระสงฆ์รูปที่ ๒ 
 - ประธานจุดเทียนเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ ๓ ครั้ง ประธานกลับไปนั่งเก้าอ้ี 
 - ประธานส่งผ้าส าหรับห่มพระประธานที่พานแว่นฟ้า ให้เจ้าหน้าที่น าไปมอบให้แด่ไวยาวัจกร 

แล้วยกผ้าพระกฐินขึ้นประคองพนมมือ หันหน้าไปทางพระประธาน กล่าวนะโมฯ ๓ จบ แล้วหัน
หน้าไปทางพระสงฆ์กล่าวค าถวายผ้าพระกฐิน 

 - ประธานวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าตามเดิม แล้วประเคนพระสงฆ์รูปที่ ๒ พร้อมด้วย
เทียนพระปาติโมกข์ 

 - พระสงฆ์กระท ากฐินัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาต 
 - ประธานถวายเครื่องไทยธรรมและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 
 - เจ้าหน้าที่อ่านค าประกาศงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
 - พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ า พระสงฆ์อนุโมทนาจบ  ประธานกราบพระรัตนตรัย 
 - เสร็จพิธี 
 

การแต่งกาย :     
- แต่งกายชุดปกติขาว  
- ชุดสูทสถาบัน (สีเขียว)  
- ชุดสากล / ชุดสุภาพ 
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ใบบริจาคจตุปัจจัย 
เนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

สถาบันพระปกเกล้า 
ณ พระอารามหลวง วัดไชโยวรวิหาร  

ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ออกใบรับบริจาคในนาม                 
ที่อยู่  
   
หมายเลขโทรศัพท์ 
บริจาคจตุปัจจัย  จ านวน                                         บาท  รายละเอียดดังนี้ 
   เงินสด  
   ธนาณัติ สั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า”(ปณ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ๑๐๒๑๕) 
     โอนเงินเข้าบัญชี  
   ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ(อาคารรัฐประศาสนภักดี) 
   บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กฐิน โดยสถาบันพระปกเกล้า” เลขที่ ๙๕๕-๐-๐๗๐๐๙-๓  
   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ(อาคารรัฐประศาสนภักดี) 
   บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กฐิน โดยสถาบันพระปกเกล้า” เลขที่ ๔๐๑ - ๕๓๖๘๘๖ - ๑         
   ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ(อาคารรัฐประศาสนภักดี)       
   บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  “งานกฐิน โดยสถาบันพระปกเกล้า” เลขที่ ๒๓๖-๒-๐๑๓๘๕-๒         

 

ผู้แทนหน่วยงานหรือผู้บริจาคแทนชื่อที่ระบุข้างต้นโปรดแจ้งชื่อตัวบรรจง  
(นาย/นาง/นางสาว)           
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)                  

หมายเหตุ ๑. ใบรับบรจิาคน าไปลดหย่อนภาษีส าหรับบุคคลธรรมดา ไดต้ามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) ของประมวลรัษฎากร และน าไปหักเป็น
รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ ส าหรับนติิบุคคลได้ตามมาตรา ๖๕ (ตรี) (๓) ของประมวลรัษฎากรตามหนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค.๐๘๑๑/๒๘๒๖ ลงวนัท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓ 

 ๒. กรณุาส่งใบบริจาคจตุปจัจัย และสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) 
ชั้น ๕ (โซนทิศใต้) เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ๑๐๒๑๐ 
 

 

 ส่วนกลาง : โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๙๖๒๙, ๐-๒๑๔๑-๙๖๓๗  
              โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๑๘๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ panarat@kpi.ac.th 

 การเงิน : โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๙๖๔๕, ๐-๒๑๔๑-๙๖๔๗-๙   
            โทรสาร  ๐-๒๑๔๓-๘๑๘๓ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ lukkana@kpi.ac.th 
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