สรุปตำรำงปฏิบตั ิวิปสั สนำกัมมัฏฐำนของนิสิตระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
ทั้งส่วนกลำง วิทยำเขต วิทยำลัยสงห์ ห้องเรียน และ หน่วยวิทยบริกำร
ลำดับ

หน่วยงำน

1
2
3
4

บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
คณะพุทธศาสตร์ (นิสิตบรรพชิต - ส่วนกลาง)
คณะครุศาสตร์ (นิสิตบรรพชิต - ส่วนกลาง)

5
6
7

คณะมนุษยศาสตร์ (นิสิตบรรพชิต - ส่วนกลาง)
คณะสังคมศาสตร์ (นิสิตบรรพชิต - ส่วนกลาง)
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์
(นิสิตบรรพชิต - ส่วนกลาง)

ช่วงเวลำ
จัดโครงกำร
27 พ.ย.- 6 ธ.ค. 63
1-10 ธ.ค. 2563
16-27 ธ.ค. 2563
16-27 ธ.ค. 2563

สถำนที่
อาคารวิปสั สนาธุระ มจร. จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์พฒ
ั นาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา

16-27 ธ.ค. 2563 พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
16-27 ธ.ค. 2563 มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
16-27 ธ.ค. 2563 วัดพุน้อย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

จำนวนนิสิต
รูป/คน
160
128
150
179
258
303
34

ผู้ประสำนงำน
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท
พระมหาพิชัย วรภาณี
พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ
พระครูสมุหท์ พิ ย์ สิริธมฺโม
นายจักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์
พระปลัดวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา

เบอร์โทร

หมำยเหตุ

062-5951683
ครบ
09-2927-4799 ครบ
089-4412215 ขาด 3 วัน
087-8287684
ขาด 3 วัน
095-6491955 ขาด 3 วัน
089-8084765 ขาด 3 วัน
086-051-0062
ขาด 3 วัน

8
9
10
11
12
13
14
15

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
(นิสิตบรรพชิต/คฤหัสถ์ - ส่วนกลาง)
นิสิตคฤหัสถ์ ทุกคณะส่วนกลาง
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตอุบลราชธานี

16-27 ธ.ค. 2563 วิทยาเขตนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

75

นางสาวณกาณฑ์ หิรัญวัชรปะภา

094-535-6296
ขาด 3 วัน

16-27 ธ.ค. 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา

178

16-26 ธ.ค. 2563
8-18 ก.พ 64
16-23 ธ.ค. 2563
19-30 ธ.ค. 2563
15-25 ธ.ค. 2563
19-28 ธ.ค. 2563

500
778
474
1,029
400
254

วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย
มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก
วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วิทยาเขตนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วิทยาเขตอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

พระเจริญ วฑฺฒโน,ดร.ผศ.
พระมหานิพฐิ พนธ์ จิรวฑฺฒโน
พระครูภาวนากิจสุนทร,ดร.
พระครูกิตติภทั รานุยุต กิตติภทฺโท
พระสุกฤษฎิ์ ภทฺทรเมธี
นางสาวโสระยา งามเลิศ
พระศิวเดช แบบนา

089-5495995
088-5618323
082-831-8605
085-724-1664
061-0492552
080-057-6213
088-945-4565

ขาด 3 วัน
ขาด 3 วัน
ครบ
ครบ
ขาด 6 วัน
ขาด 2 วัน
ขาด 5 วัน

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์บรุ ีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์ปตั ตานี
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธโสธร
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง (นิสิตบรรพชิต)
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง (นิสิตคฤหัสถ์)
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธปัญญาศรีทวารวดี
วิทยาลัยสงฆ์พอ่ ขุนผาเมือง
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
วิทยาลัยสงฆ์อุทยั ธานี
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยสงฆ์พจิ ิตร

17-26 ธ.ค. 2563
8-19 ม.ค. 2564
16-26 ธ.ค. 2563
1-10 ธ.ค. 2563
16-26 ธ.ค. 2563
19-28 ธ.ค. 2563
20-29 ธ.ค. 2563
6-16 ธ.ค. 2563
11-21 ธ.ค. 2563
10-21 ธ.ค. 2563
มีนาคม 2564.
9-19 ธ.ค. 2563
1-12 ธ.ค. 2563
17-25 ธ.ค. 2563
25-27 ธ.ค. 2563
14-23 ม.ค. 2563
9-19 ม.ค. 2563
14-23 ธ.ค. 2563
16-27 ม.ค. 2564
22-31 ม.ค. 2564
18-29 ธ.ค. 2563
11-21 ธ.ค. 2563
11-20 ธ.ค. 2563
14-23 ก.พ 2563
3-13 ธ.ค. 2563

พุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์
วิทยาเขตพะเยา จ.พะเยา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
วัดภัทรสิทธาราม อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์เลย จ.เลย
เดินธรรมยาตรา จ.นครพนม
รัชตะธรรมสถาน อ.ป่าซาง จ.ลาพูน
วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช จ.พิษณุโลก
วิทยาลัยสงฆ์บรุ ีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
สานักสงฆ์ปา่ แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
พุทธสถานลานปฏิบตั ิธธรรมบ้านเมตตาธรรม จ.น่าน
วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธโสธร
อาคารหอประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
อาคารหอประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 12-17 มี.ค.2564/27-31 มี.ค.64
ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมสายคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ศูนย์พฒ
ั นาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
พุทธมณฑล พุทธอุทยาน จ.อุทยั ธานี
สวนป่าปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง จ.สุพรรณ
สานักส่งฆ์ปา่ เวฬุวนั อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
วัดท่าบ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร

180
337
197
193
400
325
299
500
192
399
100
300
250
120
200
200
320
262
264
320
115
101
290
234
100

นายปุญยวีร์ มงคลพิพฒ
ั น์พร
พระครูสุนทรสีลวัฒน์ สีลสาโร
นายมานพ หงษ์ทอง
พระประเทิอง ขนฺติโก
นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์
พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ,ดร.
พระสมุหป์ ยิ ะพงษ์ สิริจนฺโท
พระครูโสภณปริยัติกิจ
พระสุทศ ปฏิภาโณ
พระปลัดณัฏฐ์ภรณ์ ฐิตปุญโญ
นายไชยยุทธ์ อินบัว
พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ
พระใบฏีกาคณาธิป สนฺตจิตฺโต
นางสาวพัชรีญา ฟองจันตา
นางสาวพัชรีญา ฟองจันตา
พระครูสังฆรักษ์เรวัฒน์ เรวโต
พระมหาขุนทอง เขมสิริ ผศ.,ดร
ดร.พัชราวลัย ศุภภะ
ผศ.สุพล ศิริ
นายนภวศันต์ อังกาน
นายธนวัฒน์ วิชัยสูง
พระสมุหพ์ ฒ
ุ พิ งษ์ พุทธฺ วิ โส
พระครูใบฎีกาศักดิ์ดนัย สนฺตจิตฺโต
พระสมุหช์ วลิต อุตตโม
นางสาวดวงฤทัย เอี่ยมพล

088-254-9953
089-947-1373
063-258-2430
082-299-8752
096-145-3695
098-5475487
088-300-8567
089-263-8461
094-636-4625
090-245-1926
098-7130291
088-408-9941
095-5519797
093-187-9939
093-187-9939
084-877-6350
061-464-6356
081-998-5824
084-5058059
093-734-3110
061-1218941
084-814-0831
083-618-7830
086-546-2550
082-8796031

ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ขาด 3 วัน
ครบ
ขาด 5 วัน
ครบ
ครบ
ครบ
28 มีค-4 เมย

ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
กาลังปฏิบตั ิ
กาลังปฏิบตั ิ
ครบ
กาลังปฏิบตั ิ
22 มีค - 3 เมษ

ขาด 6 วัน
ครบ
ครบ
1-10 เมย
ครบ

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ห้องเรียน วัดไชยชุมพล จ.กาญจนบุรี
หน่วยวิทยบริการ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา
หน่วยวิทยบริการ วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี
หน่วยวิทยบริการ พุทธมณฑลจันทบุรี จ.จันทบุรี
หน่วยวิทยบริการ วัดบรมธาตุ จ.กาแพงเพชร
หน่วยวิทยบริการ วัดท่านา จ.ตาก
หน่วยวิทยบริการ วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถิ์

16-26 ธ.ค. 2563
18-27 ธ.ค. 2563
14-26 พ.ย. 2563
1-12 ธ.ค. 2563
16-26 ม.ค. 2563
13-24 ธ.ค. 2563
7-17 ธ.ค. 2563
15-25 ม.ค. 2563
4-14 ธ.ค. 2563
10-20 พ.ย. 2563

วัดพระรูป อ.เมือง จ.เพชรบุรี
วัดตะเคียนทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดวังก์วเิ วการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดศรีสว่างวงศ์ (วัดเกาะเสือ) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
หน่วยวิทยบริการ พุทธมณฑลจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดวังอ้อ(ศูนย์พทุ ธธรรมพรหมวชิรญาณ) จ.กาแพงเพชร
หน่วยวิทยบริการ วัดท่านา จ.ตาก
หน่วยวิทยบริการ วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถิ์

123
185
139
140
96
60
210
120
115
93

พระวรพงศ์ ธมฺมวโส
นายกฤษณะ เชี่ยวเวช
นายจิณณะ พิภชั เกษมสุข
พระมหาบุญรอด มหาวีโร
นางสาวอรอรุณีย์ กาญจนวงค์
นายประสาน เจริญศรี
พระครูปลัดนิมิตร ปทุมรตโน
นางสาวณัฏฐณิชา เนื่องจุ้ย
พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร
พระมหาทวีศักดิ์ เขมจาโร

๒๖
๓
๕
๑๕
๔๙

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

บทสรุป
๑. ปฏิบตั ิวปิ สั สนากัมมัฏฐานครบ ๑๐ วัน เป็นจานวน ๒๖ แห่ง
๒. อยู่ระหว่างการปฏิบตั ิวปิ สั สนากัมมัฏฐาน เป็นจานวน ๓ แห่ง
๓. เลื่อนการปฏิบตั ิวปิ สั สนากัมมัฏฐาน เป็นจานวน ๕ แห่ง
๔. ยังต้องปฏิบตั ิชดเชย เป็นจานวน ๑๕ แห่ง

จัดทาโดย กลุ่งงานส่งเสริมกิจการนิสิต
พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต นักจัดการงานทั่วไป
095-7614798 E-mail : venteeravee7625@gmail.com

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวมเป็นจำนวน

รับรองตามนี้

(พระมหาประยูร โชติวโร)
ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต

083-566-0149 ครบ
080-567-3059 ขาด 3 วัน
082-131-4958 ครบ
081-818-0949 ครบ
084-267-4784 กาหนด มิย 64
085-083-0896 ครบ
082-257-0850 ครบ
087-839-6452 26 มีค - 5 เมย
083-007-6197 ครบ
084-681-4222 ครบ

