
 
 
หน่วยงาน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์    โทรศัพท์      ๒๕๖๖     โทรสาร      ๒๕๐๗            
ที่  อว 751700/ว 21   /๒๕๖3    วันที ่          16 มกราคม 2563                   
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมท าบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
เรียน    รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วย ผู้ก ากับดูแล 
 และพนักงานทุกท่าน 
 
  ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักดูแลภารกิจ
อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความส าคัญของประเพณีท าบุญให้ทานไฟซึ่งเป็น
ประเพณีต้นแบบเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยก่อไฟให้
ความอบอุ่นและปรุงอาหารร้อนๆ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในตอนเช้ามืดที่อากาศหนาวเย็นจนกลายเป็น
ประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว 
เพ่ือสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรม พร้อมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าและความส าคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความ
เป็น “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” 
 
  ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
ในกิจกรรมท าบุญสืบสานประเพณี “ให้ทานไฟ” และร่วมท าอาหารคาวหวานถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 
จ านวน 63 รูป ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ – 08.00 น. ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์หรือร่วมท าบุญถวายปัจจัยตามก าลังศรัทธาได้ที่ บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา  
ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 020300850805 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับไปยัง 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ https://forms.gle/m8W5pNYWpJrx6KMS6 หรือ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง QR Code ภายในวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จักขอบพระคุณยิ่ง 
รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
       
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์) 
                รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

บันทึกข้อความ 

https://forms.gle/m8W5pNYWpJrx6KMS6


(ร่าง) ก าหนดการท าบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ 
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
................................................................................ 

 

เวลา ๐๔.๐๐ น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ (เริ่มปรุงอาหาร) 
เวลา ๐๔.๓๐ น.   การแสดงมโนราห์และหนังตะลุง/ดนตรีธรรมะบรรเลง  
เวลา ๐๕.20 น.   พระภิกษุสงฆ์ จ านวน ๖๓ รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ณ ลานธรรม 

ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมภัตตาหาร 
ถวายแดพ่ระภิกษุสงฆ์ 

เวลา ๐๕.๓๐ น.  กล่าวต้อนรับ โดย ศ.ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา 

   กล่าวเปิดงาน โดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เวลา ๐๖.๑๕ น.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 
   - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร 

- กล่าวความเป็นมาประเพณีให้ทานไฟ 
 โดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เวลา ๐๗.๐๐ น.   ประกอบศาสนพิธีประเพณีให้ทานไฟ 
   - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   - ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล 

- ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล กล่าวสัมโมทนียกถา  
โดย พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  

   - กรวดน้ า รับพร  
   - ศาสนพิธีกรน ากล่าวค าลาพระ 
เวลา ๐๗.๓๐ น.   เสร็จพิธีให้ทานไฟ 
เวลา ๐๗.๓๙ น.  พิธีเจิมป้ายลานธรรม โดย พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  

................................................................................ 
 
การแต่งกาย ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพสีขาว  
 
หมายเหตุ  ขอความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในการบรรจุอาหาร  
  รณรงค์ให้น ากล่องภาชนะส าหรับใส่อาหารและแก้วน้ าดื่มมาร่วมกิจกรรม 
 
พิธีกร : คุณประพันธ์ พัฒน์ทอง และ คุณสุภาณ ีเพชรานันท์ 
ศาสนพิธีกร : ว่าท่ี ร.ท.บุณยสิทธ์ิ ไตรสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับเข้าร่วมท าบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ 
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 0๔.00 – 08.00 น. 
ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                   
หน่วยงาน/สังกัด/ร้านค้า                         
หมายเลขโทรศัพท์ (ส าหรับประสานงาน)                     
 
ขอแจ้งตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๔.๐๐ น.  
ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ดังนี้ 
 

 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จ านวน   คน 
 ประสงคร์่วมท าอาหารคาวหวานถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จ านวน 63 รูป 

รายการอาหาร         
 ประสงคร์่วมท าบุญถวายปัจจัยตามก าลังศรัทธา ได้ที่  

บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชีอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
เลขที่บัญชี 020300850805 

 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 
  
 
         
                                                                         ลงชื่อ …………………………………..…….. 
 (..................................................) 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับนี้ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม ๒๕๖๓ 
 
 
    




