ที่
๑.

สรุปงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบริการสังคม
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/สถานศึกษา/สถานที่
กลุม่ เป้ าหมาย
๒๓-๒๕ ม.ค. ๒๕๕๑

๒. ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๑
๓. ๒๒-๒๓ ก.พ. ๒๕๕๑
๔.

๗ มี.ค. ๒๕๕๑

๕.

๑๗ มี.ค. ๒๕๕๑

๖.

๑-๓ พ.ค. ๒๕๕๑

๗. ๖ พ.ค. ๒๕๕๑
๘. ๗-๘ พ.ค. ๒๕๕๑

๙.

๘ พ.ค. ๒๕๕๑

๑๐. ๙ พ.ค. ๒๕๕๑
๑๑. ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๑

๑๒. ๑๑-๑๒ พ.ค. ๒๕๕๑

อบรมวิปสั สนานุบาล นักศึกษา
โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พาณิชยการ จ.นนทบุรี
สัมมนาผูน้ าํ ศาสนาต้านภัยยาเสพติดจัดโดย
กองบัญชาการกองทัพไทย
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖
โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย จ.ศรีษะเกษ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
โรงเรียนจารุวฒั นานุกูล
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนวัดเขาดิน จ.สุพรรณบุรี
ค่ายพัฒนาคุณ ภาพชีวติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วัดยานนาวา
บรรยายปฐมนิเทศคุณธรรม โรงเรียนตาพระยา
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
บรรยายปฐมนิเทศคุณธรรมนักเรียน
วิทยาลัยการอาชีพวังนํา้ เย็น
อ.วังนํา้ เย็น จ.สระแก้ว
อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู
หลักสูตร “ครูพลังแผ่นดิน ”
โรงเรียนซินจง จ.น่าน
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเครือข่าย
เยาวชนมูลนิธชิ มุ ชนยังยื
่ น
อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู
หลักสูตร “วิปสั สนากัมมัฎฐาน”
โรงเรียนชินวร จ.กรุงเทพมหานคร
บรรยายปฐมนิเทศคุณธรรมนักเรียน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

จํานวน
ผูเ้ ข้าอบรม

นักศึกษาปี ท่ี ๑-๔

๒๕๐

นักวิชาการ

๑๒๐

นักเรียน ชัน้ ม. ๖

๔๐๐

นักเรียน ชัน้ ม.๓

๑๕๐

นักเรียนชั้น ป.๑ – ๓

๒๐๐

เด็กและเยาวชน

๒๐๐

นักเรียนชัน้ ม.๑,ม.๔

๔๐๐

นักศึก ษาชั้น ปวช.๑

๕๐๐

ครู

๑๐๐

นักพัฒนาสังคม

๕๐

ครู

๗๕

นักเรียนชัน้ ม.๔

๔๕๐

๑๓. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๑
๑๔. ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑
๑๕. ๑๗-๑๘ พ.ค. ๒๕๕๑
๑๖. ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๑

๑๗. ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๑

๑๘. ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๑

๑๙. ๒๗-๒๙ พ.ค.๒๕๕๑
๒๐. ๒๘-๒๙ พ.ค.๒๕๕๑
๒๑. ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๑

๒๒. ๔-๖ มิ.ย. ๒๕๕๑
๒๓. ๗ มิ.ย. ๒๕๕๑
๒๔. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๑
๒๕. ๑๑-๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๑
๒๖. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๑

บรรยายปฐมนิเทศคุณธรรมนักเรียน
นักเรียนชัน้ ม.๔
โรงเรียนสิริรตั นาธร กรุงเทพมหานคร
ปฐมนิเทศคุณธรรมและแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ทัง้ โรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน)
บรรยายปฐมนิเทศคุณธรรมนักเรียน
นักเรียนชัน้ ม.๔
โรงเรียนศรีบญ
ุ ญานนท์ จ.นนทบุรี
บรรยายหลักสูตร”การเขา้ ใจมนุษย์และการพัฒนา
คณาจารย์
จิตอาสา” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
ณ รีสอทร์บา้ นปู จ.ตราด
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู ชํานาญการ
คณาจารย์
เพื่อขอเลือ่ นวิทยฐานะ เป็ นอาจารย์ ๓
จ.สุพรรณบุรี
ปฐมนิเทศคุณธรรมนักศึกษา
นักศึกษาปี ท่ี ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ทุกคณะ
จ.นครสวรรค์
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักเรียนชั้น ม.๑ – ๓
ค่ายวิปสั สนานุบาล โรงเรียนพิชญศึกษา
ปฐมนิเทศคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนชัน้ ม.๔
โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์
ปฐมนิเทศคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาปี ท่ี ๑
เชิงคุณธรรมสําหรับนักศึกษาวิชาชีพพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ชลบุรี
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักเรียนชัน้ ม.๑-๓
ค่ายวิปสั สนานุบาล โรงเรียนวัดสลักเหนือ
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
เด็กและเยาวชน
ผูน้ าํ ศูนย์พฒั นาสังคม จ.ชลบุรี
ปฐมนิเทศคุณธรรมจริย ธรรมนักเรียน
นักเรียนชัน้ ม.๑-๓
โรงเรียนฐานปัญญา
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักเรียนชัน้ ม.๔
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
บรรยายเกีย่ วกับยาเสพติด แก่เยาวชนแกนนํา
แกนนําเด็กและ
โครงการทูบนี มั เบอร์วนั อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
เยาวชน

๔๐๐
๒๐๐
๓๕๐
๑๐๐

๓๐๐

๑,๕๐๐

๒๕๐
๔๐๐
๑๐๐

๒๐๐
๘๐
๔๐๐
๕๐๐
๑๕๐

๒๗. ๑๖-๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๑

๒๘. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๑
๒๙. ๑๙-๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๑
๓๐. ๒๓-๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๑

๓๑. ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๑

๓๒. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑

๓๓. ๒-๔ ก.ค. ๒๕๕๑
๓๔. ๕ ก.ค. ๒๕๕๑

๓๕. ๙ ก.ค. ๒๕๕๑
๓๖. ๑๐-๑๑ ก.ค. ๒๕๕๑

๓๗. ๑๒-๑๖ ก.ค. ๒๕๕๑
๓๘. ๒๐-๒๒ ก.ค. ๒๕๕๑
๓๙. ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายพุทธบุตรต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายวิปสั สนานุบาล โรงเรียนฐานปัญญา
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนค่าย คุณธรรม
โรงเรียนไทรน้อย
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายพุทธบุตรต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายพุทธบุตรเยาวชนทําดีถวายในหลวง
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จ.กาญจนบุรี
บรรยายถวายความรูเ้ กี่ ยวกับการเป็ นพระ
วิทยากรแกนนํา มจร. เรื่อง เทคนิคการบรรยาย
กิจกรรมพระคุณครู วัดศรีสุดาราม
อบรมคุณ ธรรมจริยธรรมนักเรียนค่ายคุณธรรม
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน จ.นนทบุรี
อบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู
เรื่อง การสอนพระพุทธศาสนาอย่างไรให้สนุก
และน่าสนใจ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
จ.ชัยนาท
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียน
ความกตัญ�ูกตเวทีต่อบิดามารดาวัดช่องนนทรี
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรมนําใจยุวชน
โรงเรียนเทศบาลศรีบุญญานุสรณ์ จ.สมุทรสาคร
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายวิปสั สนากัมมัฎฐานนักเรียน จ.ฉะเชิงเทรา
อบรมคุณ ธรรมจริยธรรมนักเรียนค่ายคุณธรรม
ระดับประถมศึกษา วัดถํา้ เขาปูน จ.กาญจนบุรี
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรม โรงเรียนวัฒนพฤกษา

นักเรียนชัน้ ม.๑,๔

๒๔๐

นักเรียนชัน้ ม.๑-ม.๖

๖๐๐

นักเรียนชัน้ ม.๑-๓

๓๐๐

นักเรียนชัน้ ม.๑,๔

๒๔๐

นักเรียนชัน้ ม.๔,๖

๔๐๐

พระวิทยากร

๑๒๐

นักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓

๔๐๐

ครู

๑๒๐

นักเรียนชัน้ ป.๔-ป.๖

๒๐๐

นักเรียนชัน้ ป.๔-ป.๖

๓๕๐

นักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓

๓๐๐

นักเรียนชัน้ ป.๔-ป.๖

๓๒๐

นักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓

๒๕๐

๔๐. ๓๐ ก.ค.- ๑ ส.ค. ๒๕๕๑ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายวิปสั สนากัมมัฎฐาน
โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
๔๑. ๑-๓ ส.ค. ๒๕๕๑
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนหญิง
ค่ายบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินนี าถ วัดยานนาวาร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๔๒. ๔ ส.ค. ๒๕๕๑
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
เรื่อง “รักอย่างไร..หัวใจมีสขุ ”
โรงเรียนโพธารามเสนีย ์ จ.ราชบุรี
๔๓. ๕-๗ ส.ค. ๒๕๕๑
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายวิปสั สนากัมมัฎฐาน
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
๔๔. ๗ ส.ค. ๒๕๕๑
บรรยายคุณธรรมจริยธรรม
เรื่อง ชีวติ เบิกบาน การงานเป็ นสุข
พนักงานสหกรณ์โคนมวังนํา้ เย็น
๔๕. ๘ ส.ค. ๒๕๕๑
บรรยายคุณธรรมจริยธรรม
เรื่อง ชีวติ เบิกบาน การงานเป็ นสุข
พนักงานองค์การสะพานปลา
๔๖. ๙ ส.ค. ๒๕๕๑
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมเยาวช นแกนนํา
เรื่องคุณธรรมสําหรับวัยรุ่น จ.จันทบุรี
๔๗. ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๑
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กเกี่ยว
กับความกตัญ�ูกตเวทีต่อบิดามารดา
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
๔๘. ๑๔-๑๕ ส.ค. ๒๕๕๑
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรม รุ่น ๑
โรงเรียนบางขุนเทียน
๔๙. ๑๘-๑๙ ส.ค. ๒๕๕๑
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรม รุ่น ๒
โรงเรียนบางขุนเทียน
๕๐. ๑๙-๒๒ ส.ค. ๒๕๕๑
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรม โรงเรียนวัดช่องนนทรี

นักเรียนชัน้ ม.๕

๓๐๐

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น

๓๐๐

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๕

๓๐๐

นักเรียนชัน้ ม.๑

๔๐๐

พนักงาน

๒๐๐

เจ้าหน้าทีแ่ ละ
พนักงาน

๖๐

เยาวชนแกนนํา

๑๐๐

นักเรียนชัน้ ป.๔-ป.๖

๒๐๐

นักเรียนชัน้
ป.๔-ป.๖

๔๐๐

นักเรียน ป.๕

๕๐๐

นักเรียนชัน้ ป.๔-ป.๖

๓๐๐

๕๑. ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๑

๕๒. ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๑

๕๓. ๒๓-๒๔ ส.ค. ๒๕๕๑

๕๔. ๒๓-๒๔ ส.ค. ๒๕๕๑

๕๕. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๑

๕๖. ๒๖-๒๗ ส.ค. ๒๕๕๑

๕๗. ๒๘-๒๙ ส.ค. ๒๕๕๑

๕๘. ๑ ก.ย. ๒๕๕๑

๕๙. ๒-๕ ก.ย. ๒๕๕๑
๖๐. ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๑

๖๑. ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๑

ประชุมพระสังฆาธิการเขตยานาวา-สาทร เกีย่ วกับ
พระสังฆาธิการ
การทํางานด้านเผยแผ่เชิงรุก เช่น งานครูพระสอน
ศีลธรรม งานธรรมศึกษา
บรรยาย คุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาปี ท่ี ๑
เรื่อง ชีวติ เบิกบาน การงานเป็ นสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจกั รพงษ์ภวู นาท
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักเรียนชัน้ ม.๑-ม.๓
ค่ายคุณธรรมนําใจเยาวชน
โรงเรียนศรีบุ ณยานนท์
อบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับสภาเด็กแ ละ
เยาวชนจังหวัดหนองคาย เรือ่ งการมีจิตอาสาใน สภาเด็กและเยาวชน
การทํางาน จัดโดยสํานัก พัฒนาสังคมและความ
จังหวัดหนองคาย
มันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดหนองคาย
บรรยาย คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
เรื่อง เรียนอย่างไรให้ประความสําเร็จ
นักศึกษา
กศน. บางกอกใหญ่
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักเรียนชัน้
ค่ายคุณธรรมนําใจเยาวชน
ม.๑-ม.๓
โรงเรียนเทศบาลศรีบุญญานุสรณ์ จ.สมุทรสาคร
สัมมนาวิจยั ด้านคุณธรรมจริยธรรม
นักวิชาการและ
งานเปิ ดขอบฟ้ าคุณธรรม
นักการศาสนา
โรงเรียนแอมบาสซาเตอร์
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักเรียนชัน้
ค่ายคุณธรรมนําใจเยาวชน
ม.๑-ม.๓
โรงเรียนเทศบาล ๑ จ.กาญจนบุรี
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักเรียนชัน้
ค่ายคุณธรรม โรงเรียนวัฒนพฤกษา
ม.๑-ม.๓
อบรมถวายความรูพ้ ระธรรมวิทยากร
ฝ่ ายบริการฝึ กอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
พระธรรมวิทยากร
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดการความรู ส้ ูก้ าร
จัดการความดี วัดไร่ขงิ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายวิปสั สนากัมมัฎฐาน
พนักงาน

๑๒๐

๓๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๓๐๐

๓,๐๐๐
๒๐๐

๓๐๐

๑๒๐

๑๐๐

๖๒. ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๑
๖๓. ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๑
๖๔. ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๑

๖๕. ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๑

๖๖. ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๑

๖๗. ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๑

๖๘. ๒๑-๒๓ ก.ย. ๒๕๕๑
๖๙. ๒๔-๒๖ ก.ย. ๒๕๕๑
๗๐. ๒๙ ก.ย. – ๒ ต.ค.
๒๕๕๑
๗๑. ๖-๑๒ ต.ค. ๒๕๕๑

๗๒. ๗ ต.ค. ๒๕๕๑

๗๓. ๘-๑๐ ต.ค. ๒๕๕๑

พนักงานสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
บรรยายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายวิปสั สนากัมมัฎฐาน โรงเรียนบางบัวทอง
สัมมนาอบรมนักเทศน์วดั ประยุรวงศาวาส
อบรมถวายความรู ้ ครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาด้วยการเขียนโครงงานคุณธรรม
วัดไร่ขงิ
สัมมนาพระนักเผยแผ่ เพือ่ วางยุทธศาสตร์
การทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ในสถานศึกษาและโรงเรียน
อบรมถวายความรู ้ ครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาด้วยการเขียนโครงงานคุณธรรม
วัดปากนํา้
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรมนําใจเยาวชน
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
อบรมบรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายครอบครัวอบอุน่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
อบรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายวิปสั สนากัมมัฎฐาน โรงเรียนวัฒนพฤกษา
อบรมบรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรมนําใจเยาวชน จ.อยุธยา
บรรยายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายวิปสั สนากัมมัฎฐาน
โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พาณิชยการ
บรรยายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายธรรมะพลิกชีวติ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย กทม.
อบรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายธรรมะพลิกชีวติ
โรงเรียนสงวนหญิง

นักเรียนชัน้
ม.๔-ม.๖
พระนักเทศน์

๒๐๐

ครูพระสอนศีลธรรม

๓๐๐

พระนักเผยแผ่

๒,๐๐๐

ครูพระสอนศีลธรรม

๓๐๐

นักเรียนชัน้
ป.๑- ป.๖

๒๐๐

นักเรียนชัน้
ม.๑-ม.๖
นักเรียนชัน้
ม.๑-ม.๓
นักเรียนชัน้
ม.๑-ม.๓

๒๐๐

๓๐๐

๓๒๐
๒๐๐

นักศึกษา

๓๔๐

นักเรียนชัน้
ม.๑-ม.๓

๒๕๐

นักเรียนชัน้
ม.๑-ม.๓

๓๕๐

๗๔. ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๑

๗๕. ๑๔-๑๕ ต.ค. ๒๕๕๑

๗๖. ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๑
๗๗. ๓๐-๔๑ ต.ค. ๒๕๕๑

๗๘. ๖ พ.ย. ๒๕๕๑

๗๙. ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๑

๘๐. ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๑

๘๑. ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๑

๘๒. ๑-๔ ธ.ค. ๒๕๕๑

๘๓. ๑ ธ.ค. ๒๕๕๑

รับแสดงพระธรรมเทศนา ทิฎฐธัมมิกตั ถกถา
ถวายในการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
พระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ ากัลยาณิวฒั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ พระทีน่ งั ่ ดุสติ มหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง
อบรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายธรรมะพลิกชีวติ
โรงเรียนศรีบุญญานนท์
บรรยาย เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์และการมอง
โลกในแง่ด”ี ผูน้ าํ เยาวชนสถาบันเด็ก ม.มหิดล
อบรมบรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรมนําใจเยาวชน
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรมนํา ใจเยาวชน
โรงเรียนสาธิต ม.เกษตรศาสตร์
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
เรื่อง “ธรรมะพลิกชีวติ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี รุ่น ๑
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักศึก ษา
เรื่อง “ธรรมะพลิกชีวติ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี รุ่น ๒
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรมนําใจเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ศูนย์พฒั นาสังคม จ. สมุทรสาคร
งานบรรพชาสามเณร ถวายเป็ นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั วันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๑ อบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรมนําใจเยาวชน
โรงเรียนวัดนิมมานรดี
0

0

ผูบ้ ริหาร พนักงาน
บริษทั บางจาก
ปิ โตเลียม
จํากัดมหาชน
และประชาชนทัวไป
่
นักเรียนชัน้
ม.๑-ม.๔

๕๐๐

๓๐๐

๑๐๐
เด็กและเยาวชน
นักเรียนชัน้
ม.๑-ม.๔

๓๐๐

นักเรียนชัน้
ป.๑-ม.๓

๑๒๐

นักศึกษา

๒๐๐

นักศึกษา

๒๐๐

นักเรียนชัน้ ม.๑

๓๐๐

สามเณร

๑๒๐

นักเรียนชัน้ ป.๕

๔๐๐

๘๔. ๒ ธ.ค. ๒๕๕๑

๘๕. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๑

๘๖. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๑

๘๗. ๖ ธ.ค. ๒๕๕๑

๘๘. ๗-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๑

๘๙. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๑

บรรยายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ค่ายคุณธรรมนําใจเยาวชน
วัดนวลนรดิศวิทยาคม
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล
เรื่อง ทักษะชีวติ พิชิตความสุข
โรงพยาบาลเซนเมรี่
จ.นครราชสีมา ทีม่ หาจุฬาอาศรม
บรรยายพิเศษ บรรพชาสามเณร ถวายเป็ นพระ
ราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั วันที่ ๕
ธันวาคม ๒๕๕๑ จ.สมุทรปราการ
บรรยายคุณธรรมจริยธรรม เรื่องพ่อ หลวงยอด
กตัญ�ู ทีว่ ดั สังข์กระจายวรวิหาร
โครงการบวชศีลจาริณี
งานบรรพชาสามเณร ถวายเป็ นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั วันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๑ วัดกระจัง ตลิง่ ชัน กทม.
เสวนาความดี วิถคี นเก่ง งานครอบรอบวันก่อตัง้
คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

หมายเหตุ : รับอาราธนาบรรยายธรรมประจําเดือนทุกเดือน ๓ แห่ง
๑. เรือนจํากลางคลองเปรม
๒. ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ
๓. สถานบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

แกนนํานักเรียน

๓๕๐

เจ้าหน้าที่

๓๐๐

สามเณร

๑๐๐

ประชาชนทัวไป
่

๒๐๐

สามเณร

๑๐๐

นักศึกษา

๑,๐๐๐

