สถานที่รับสมัครและวันที่ประกวดกิจกรรม
โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (3rd MCU Contest)
ภาค

พื้นที่จังหวัด

1

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ

2

3

4

สถานที่สมัคร

สานักงานพระสอน
ศีลธรรม มจร.79หมู่1
ตาบลลาไทร อาเภอวัง
น้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา13170
โทร.035 248 084
พระนครศรีอยุธยา สานักงานพระสอน
อ่างทอง
ศีลธรรม มจร.79หมู่1
สระบุรี
ตาบลลาไทร อาเภอวัง
น้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา13170
โทร.035 248 084
ลพบุรี
-สานักงานพระสอน
สิงห์บุรี
ศีลธรรม มจร. โทร.035
ชัยนาท
248 084
อุทัยธานี
-วัดพุน้อย ตาบลชอนม่วง
อาเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี 60260
นครสวรรค์
วิทยาเขตนครสวรรค์
กาแพงเพชร
999 หมู่ 6 ตาบล
พิจิตร
นครสวรรค์ออก
เพชรบูรณ์
อาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 60000

วันและสถานที่จัดการประกวด
ผู้รับผิดชอบ
ประจาภาคคณะสงฆ์
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
สานักงานพระสอนศีลธรรม
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มจร. โทร. 035 248 084

วันที่ 18 สิงหาคม 2560
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
ตาบลคลองสวนพลู
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560
วัดพุน้อย
ตาบลชอนม่วง
อาเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
วัน16 สิงหาคม 2560
วิทยาเขตนครสวรรค์
ตาบลนครสวรรค์ออก
อาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์

สานักงานพระสอนศีลธรรม
มจร. โทร.035 248 084

สานักงานพระสอนศีลธรรม
มจร. โทร.035 248 084
พระปลัดสมพงษ์ สมวโร
โทร 086-9391-109

พระมหานคร วชิรเมธี
โทร. 085 539 8361
kaewbutdee_nsw@hot
mail.com

ภาค

พื้นที่จังหวัด

5

พิษณุโลก
สุโขทัย
(ต่อ) อุตรดิตถ์
ตาก
6

7

8

9

พะเยา
ลาปาง
เชียงราย
แพร่
น่าน
ลาพูน
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน

อุดรธานี
หนองคาย
สกลนคร
บึงกาฬ
เลย
หนองบัวลาภู
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด

10 อุบลราชธานี
อานาจเจริญ
นครพนม
มุกดาหาร
ศรีสะเกษ
ยโสธร

สถานที่สมัคร

วันและสถานที่จัดการประกวด
ประจาภาคคณะสงฆ์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วันที่ 4 สิงหาคม 2560
217 หมู่ 6 ตาบลบึงพระ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
อาเภอเมือง จ.พิษณุโลก ตาบลบึงพระ
65000
อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยสงฆ์น่าน
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
89 หมู่ 3 ตาบล ม่วงตึ๊ด วิทยาลัยสงฆ์น่าน
อาเภอ ภูเพียง จังหวัด
ตาบลม่วงตึ๊ด
น่าน 55000
อาเภอภูเพียง
โทร. 054-050-223
จังหวัดน่าน
วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
วันที่ 28 สิงหาคม 2560
192 หมู่ 2 ต. ต้นธง
วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
อ. เมือง จ. ลาพูน 51000 ตาบลต้นธง
โทร. 053-363-163
อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน
วิทยาเขตหนองคาย
วันที่ 13 สิงหาคม 2560
219 ม.3 ต.ค่ายบกหวาน วิทยาเขตหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย
ตาลบค่ายบกหวาน
43100
อาเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย
วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ 1 บ้านโคกสี
ต.โคกสี อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 40000

วันที่ 18 สิงหาคม 2560
วิทยาเขตขอนแก่น
ตาบลโคกสี
อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
วันที่ 9 สิงหาคม 2560
67 หมู่ 2 บ้านง้อ
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ต. นาคา อ.เมืองศรีสะ
ตาบลนาคา
เกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 อาเภอเมืองศรีสะเกษ
โทร. 045-617-903
จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบ
พระครูรัตนสุตาภรณ์,ดร.
โทร.081 042 7182
นางสาวทองสุข รอดฉา
โทร 089 566 1623
ผู้ประสานงาน น่าน
ดร.วรปรัชญ์ คาพงษ์
โทร. 098 563 7233
นายณัฐสิทธิ์ ดวงแก้ว
โทร. 088 401 5948
นายธีรยุทธ โปธาพันธ์
โทร.086-1182-466

พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์
โทร 086 228 8018
พระครูโพธิชยานุสิทธิ์
โทร. 081 262 3499
นางสาวณัฐริชา หัสสา
โทร 091 417 0147
พระมหาภิรัฐกรณ์ อสุมาลี
โทร 081 634 9612
นายนัฐพงศ์ หมืนแก้ว
โทร 084 403 9167
สนง. 043 225 181 2
นายมลชัย โสรี
โทร.080 735 3685
Monchai0807353685
@gmail.com

ภาค

พื้นที่จังหวัด

สถานที่สมัคร

11 นครราชสีมา
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ

วิทยาเขตนครราชสีมา
ต.หัวทะเล อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

12 ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
นครนายก

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
156 ถนนเมรุพงษ์ ตาบล
หน้าเมือง อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา24000

13 ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

14 นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
15 ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคาม
ประจวบคีรีขันธ์
16 ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต

วันและสถานที่จัดการประกวด
ประจาภาคคณะสงฆ์
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
วิทยาเขตนครราชสีมา
ตาบลหัวทะเล
อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 24 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ตาบล หน้าเมือง
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
-วัดเนินพระ ตาบลทับมา วันที่ 11 สิงหาคม 2560
วัดหนองกันเกรา
เนินพระ อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000 ตาบลทางเกวียน
-วัดหนองกันเกรา ตาบล อาเภอแกลง
ทางเกวียน อาเภอ แกลง ระยอง
ระยอง 21110
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ศรีทวารวดี51 หมู่ 2 วัด วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ไร่ขิง อาเภอสามพราน ทวารวดี
จังหวัดนครปฐม 73210 วัดไร่ขิง อาเภอสามพราน
โทร. 034-326-912
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ราม ต.แพงพวย อ.ดาเนิน ตาบลแพงพวย
สะดวก จ.ราชบุรี 70130 อาเภอดาเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
วันที่ 26 สิงหาคม 2560
วัดพัฒนาราม ต.ตลาด อ. ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
เมือง
ตาบลตลาด
จ.สุราษฏร์ธานี 84000 อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ผู้รับผิดชอบ

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม
โทร. 061 8942 459
น.ส.ฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง
โทร.082 753 4897

คุณไพสม สายหยุด
โทร. 063 898 3554

สานักงานพระสอนศีลธรรม
มจร. โทร.035 248 084
พระครูบวรสีลวัตร
โทร. 081 664 2525
พระมหานิพนธ์ วีรพโล
โทร 089 544 6443
พระครูสังฆรักษ์พงษ์พัน
โทร. 081 199 9048
นางสาวกมลพร คิ้มแหน
โทร. 081 909 5922
พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก

โทร 089 919 2311
น.ส.ไพรินทร์ ไตรวิทยพาณิชญ์

โทร.086 308 5456
พระมหาศิริพงษ์ ฐิติวิริโย
โทร.081 972 9962
น.ส.รัชเกล้า สุวรรณภักดี
โทร 093 753 4636

ภาค

พื้นที่จังหวัด

สถานที่สมัคร

17 นครศรีธรรมราช
กระบี่
ตรัง

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
3/3 หมู่ 5 ต.มะม่วงสอง
ต้น อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 80000

18 สงขลา
สตูล
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

หน่วยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยจังหวัด
สงขลา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

วันและสถานที่จัดการประกวด
ประจาภาคคณะสงฆ์
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
(ดาเนินการเรียบร้อย)
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ตาบลมะม่วงสองต้น
อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
* โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์วิถีพุทธประกวดเดือน
สิงหาคม

ผู้รับผิดชอบ

พระสาโรจน์ ธมฺมสโร
โทร. 080 074 2144
นางสาวปุญญดา จงละเอียด
ผู้อานวยการส่วนงาน
สนับสนุนวิชาการ
โทร 086 434 5903

วันที่ 11 สิงหาคม 2560
หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัย ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ ศรีรัตน์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร 093 696 3878
Srirat.a@hotmail.com
จังหวัดสงขลา
ตาบลหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ : โรงเรียนที่มีความสนใจสามารถสมัครผ่านระบบได้ที่ www.krupra.net และดาวน์โหลดใบสมัคร
นาส่งที่ตัวแทนจัดประกวดพร้อมเข้าประกวดในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงวันและ
สถานทีก่ ารประกวดขอให้ติดตามข่าวสารได้ที่
การติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง โทร. 035 248 084
เว็บไซต์สานักงานพระสอนศีลธรรม : www.krupra.net
Facebook : Mcu Contest3
Facebook : สานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ประสานงานประจาภูมิภาค
ภาคใต้
พระมหาสุรศักดิ์ สีลสวโร
โทร.089 882 5881
ภาคเหนือ
นายภูวนัย ปริศนา
โทร. 087-1774-144
ภาคกลาง
พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติ โทร. 087 496 8240
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
นายนิรุต ป้องสีดา
โทร.087-1020-854
ผู้ประสานงานกิจกรรมโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท
โทร.098 986 3097

