ตารางการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสอนเก่า)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ประจาปีงบประมาณ 2559
****************************************
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี จานวน/รูป
จังหวัด/เขต
1 วั น เ ส า ร์ ที่
400
พระสอนศีลธรรมฯ ฝั่งพระนคร ประกอบด้วย
1. เขตพระนคร จานวน 66 รูป
2. เขตดุสิต จานวน 81 รูป
26 มี.ค. 59
3. เขตหนองจอก จานวน 9 รูป
5. เขตบางเขน จานวน 36 รูป
7. เขตบางซื่อ จานวน 17 รูป
9. เขตป้อมปราบฯ จานวน 13 รูป
11. เขตมีนบุรี จานวน 15 รูป
13. เขตบึงกุ่ม จานวน 5 รูป
15. เขตลาดกระบัง จานวน 20 รูป
17. เขตสัมพันธวงศ์ จานวน 7 รูป
19. เขตสาทร จานวน 15 รูป
21. เขตบางคอแหลม จานวน 33 รูป

2

3

วั น อาทิ ต ย์ ที่
27 มี.ค. 59

400

วั น เ ส า ร์ ที่
30 เม.ย. 59

400

รวม

1,200

4. เขตบางรัก จานวน 5 รูป
6. เขตบางกะปิ จานวน 11 รูป
8. เขตปทุมวัน จานวน 24 รูป
10. เขตพระโขนง จานวน 13 รูป
12. เขตดินแดง จานวน 3 รูป
14. เขตลาดพร้าว จานวน 3 รูป
16. เขตยานนาวา จานวน 7 รูป
18. เขตห้วยขวาง จานวน 5 รูป
20. เขตจตุจักร จานวน 9 รูป
22. เขตประเวศ จานวน 3 รูป

พระสอนศีลธรรม ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย
1. เขตสวนหลวง จานวน 12 รูป
3. เขตราชเทวี จานวน 24 รูป
5. เขตวัฒนา จานวน 3 รูป
7. เขตคันนายาว จานวน 1 รูป
9. เขตคลองสามวา จานวน 13 รูป
11. เขตธนบุรี จานวน 62 รูป
13. เขตบางกอกน้อย จานวน 121 รูป

เวลาอบรม
1 วัน

1 วัน

2. เขตดอนเมือง จานวน 44 รูป
4. เขตสายไหม จานวน 21 รูป
6. เขตหลักสี่ จานวน 1 รูป
8. เขตวังทองหลาง จานวน 3 รูป
10. เขตบางนา จานวน 15 รูป
12. เขตบางกอกใหญ่ จานวน 64 รูป
14. เขตทุ่งครุ จานวน 16 รูป

พระสอนศีลธรรมฝั่งธนบุรี และปริมณฑล ประกอบด้วย
1. เขตบางบอน จานวน 1 รูป
2. เขตคลองสาน จานวน 31 รูป
3. เขตตลิ่งชัน จานวน 39 รูป
4. เขตบางขุนเทียน จานวน 14 รูป
5. เขตภาษีเจริญ จานวน 67 รูป
6. เขตราษฏร์บูรณะ จานวน 16 รูป
7. เขตหนองแขม จานวน 28 รูป
8. เขตบางพลัด จานวน 62 รูป
9.เขตจอมทอง จานวน 13 รูป
10. เขตบางแค จานวน 19 รูป
11. เขตทวีวัฒนา จานวน 10 รูป
12. จังหวัดปทุมธานี จานวน 58 รูป
13. จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 101 รูป
14. จังหวัดนนทบุรี จานวน 111 รูป 15. จังหวัดอื่นๆ จานวน 30 รูป

ส่วนกลางประกอบด้วย
กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ,

1 วัน

