
 

แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวด 

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ 

(4th MCU Contest) 

กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 

ระดับ  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

******* 

๑. ช่ือสถานศึกษา .......................................................................................................................................................................... 

สังกัด.....................................................................แขวง/ต าบล.....................................  เขต/อ าเภอ........................................ 

จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์............................ เบอร์โทร...................................... E:mail : ............................... 

๒. ได้รับเป็นตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ ภาคที่ ........................... 

๓. รายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด 

ตัวจริง 

๑. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๒. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๓. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๔. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๕. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๖. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๗. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๘. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๙. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๑๐. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

ตัวส ารอง 

๑๑. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๑๒. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๑๓. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 
 

 

(.....................................................) 

ต าแหน่ง................................................................ 

....................../........................../........................ 

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับผ่านทาง อีเมล์ poowanai.pri@mcu.ac.th ภายในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้ถือฉบับจริงมา

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประกวดด้วย  เพ่ือการรับข่าวสารที่รวดเร็ว กรุณาเข้า Line กลุ่ม ตาม QR Code ด้านบน 



 

แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวด 

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ 

(4th MCU Contest) 

กิจกรรมการกล่าวค าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี 

ระดับ  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

******* 

๑. ช่ือสถานศึกษา .......................................................................................................................................................................... 

สังกัด.....................................................................แขวง/ต าบล.....................................  เขต/อ าเภอ........................................ 

จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์............................ เบอร์โทร...................................... E:mail : ............................... 

๒. ได้รับเป็นตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ ภาคที่ ........................... 

๓. รายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด 

ตัวจริง 

๑. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๒. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๓. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๔. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๕. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๖. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๗. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๘. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๙. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๑๐. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

ตัวส ารอง 

๑๑. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๑๒. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

๑๓. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 
 

 

(.....................................................) 

ต าแหน่ง................................................................ 

....................../........................../........................ 

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับผ่านทาง อีเมล์ poowanai.pri@mcu.ac.th ภายในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้ถือฉบับจริงมา

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประกวดด้วย  เพ่ือการรับข่าวสารที่รวดเร็ว กรุณาเข้า Line กลุ่ม ตาม QR Code ด้านบน 



 

แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวด 

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ 

(4th MCU Contest) 

กิจกรรมการบรรยายธรรม 

ระดับ  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น  

******* 

๑. ช่ือสถานศึกษา .......................................................................................................................................................................... 

สังกัด.....................................................................แขวง/ต าบล.....................................  เขต/อ าเภอ........................................ 

จังหวัด...................................รหสัไปรษณีย์............................ เบอร์โทร...................................... E:mail : ............................... 

๒. ได้รับเป็นตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ ภาคที่ ........................... 

๓. รายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด 

 

๑. ....................................................................................................................................ระดับช้ัน......................................... 

 

 

 

 

 

 

(.....................................................) 

ต าแหน่ง................................................................ 

....................../........................../........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับผ่านทาง อีเมล์ poowanai.pri@mcu.ac.th ภายในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้ถือฉบับจริงมา

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประกวดด้วย  เพ่ือการรับข่าวสารที่รวดเร็ว กรุณาเข้า Line กลุ่ม ตาม QR Code ด้านบน 



 
 

รายละเอียดการเข้าร่วมประกวดกิจกรรม 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4th MCU Contest) รอบระดับประเทศ 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

****** 

ข้อมูลการเข้าร่วมประกวด 
 

๑. การเดินทาง 
ตัวแทนนักเรียนระดับภาคคณะสงฆ์ ทุกภาค จะต้องเดินทางมา  ณ มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  เมื่อมาถึงแล้วให้ลงทะเบียนที่พัก ณ อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

๒. เครื่องใช้ส่วนตัว 
๒.๑ กรุณาน าของใช้จ าเป็นส่วนตัวมาด้วย รวมทั้งยารักษาโรคประจ าตัว และคาดการณ์ให้เพียงพอกับ
การพักค้างคืนในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๒.๒ นักเรียนเตรียมชุดนักเรียน ในวันพิธีเปิด การเข้าประกวดและพิธีปิด   
 

๓. สถานที่พัก 
อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะแบ่งโซนการพักเป็นชายหญิง 
 

๔. ข้อมูลการประสานงานเบื้องต้น 
รายการ ผู้รับผิดชอบ โทร 

การลงทะเบียน/การเดินทาง/ที่พัก 
ว่าที่ ร.ต.หลวงเมือง  ศรีสองเมือง ๐๘๑ ๗๔๔ ๑๕๑๔ 
นายธวัชชัย เย็นใจมา ๐๙๕ ๘๑๕ ๑๘๘๑ 

ประสานงานทั่วไป 
นายขวัญตระกูล  บุทธิจักร ๐๙๓ ๐๒๓ ๘๔๔๕ 
นายพีระพล  อ่อนล าเนาว์ ๐๖๓ ๘๗๘ ๙๒๕๖ 

ประสานงานเรื่องการประกวด 
พระมหาสาม อคฺคธมฺโม ๐๘๔ ๖๔๓ ๐๙๙๗ 
นายภูวนัย ปริศนา ๐๘๗ ๑๗๗ ๔๑๔๔ 

ประสานงานโครงงานคุณธรรมฯ พระมหาณรงค์ราช  ปณิธานธิติ ๐๙๗ ๔๙๖๘๒๔๐ 
 
 
 
 



๕. แผนที่การเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

แผนที่การเดินทาง         ติดต่อสอบถามผ่าน Line Group 

 
 

 


