
ก ำหนดกำร 
พิธีเปิดกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำพระปริยัติธรรมและผูเ้กี่ยวข้อง  

(หนกลำง) 
(Zoom Cloud Meeting) 
วันพุธที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อำคำรสิริภักดีธรรม  
วัดประยุรวงศำวำส เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 

************** 
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน (on-site & online) 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม  
 ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์  
 ประธานในพิธี เข้าสู่ห้องประชุม 
 - จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
 - ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ถวายสักการะ 

 - นายสิปป์บวร  แก้วงาม รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
   ถวายสักการะ และกล่าวถวายรายงาน 

 - พระพรหมบัณฑิต กล่าวให้โอวาทเปิดการประชุม  
   และบรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง การสนองงานการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 ให้ประสบผลส าเร็จ 
 โดย นายสิปป์บวร  แก้วงาม รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐  น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ด าเนินการอบรมตามตาราง 
 
 

----------------------------------------- 
 

 
 
กลุ่มการศึกษาพระปริยัตธิรรม แผนกธรรม - บาล ี
กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๕๑ 
 
 
 



พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เร่ือง บรรยายพิเศษ เร่ือง บรรยายพิเศษ เร่ือง สัมมนา เร่ือง พิธีปิด
ลงทะเบียน "การขับเคล่ือนคุณภาพ "การสนองงานการศึกษา ส่ือสาร ระบบสารสนเทศ “การส่ือสารคู่มือปริยัตินิเทศก์แนวทางการพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์” พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.,ป.ธ.๙
on-site การศึกษาพระปริยัติธรรม" พระปริยัติธรรมให้ประสบผลส าเร็จ" พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ด ำเนินกำรสัมมนำ  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.,ป.ธ.๕ กรรมกำรมหำเถรสมำคม
& online โดย... โดย นำยสิบป์บวร  แก้วงำม โดย ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์ ประธำนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.,ป.ธ.๙ รองผู้อ ำนวยกำร พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร., ป.ธ.๙ ผู้ร่วมเสวนำ
กรรมกำรมหำเถรสมำคม รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร เจ้ำคณะภำค ๑ พระเทพมหำเจติยำจำรย์  ประธำนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนกลำง

ประธำนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ รองอธิกำรบดีวิทยำเขตบำฬีพุทธโฆส มจร พระเทพเวที, รศ.ดร., ป.ธ.๙ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต มจร

และคณะ ดร.สำยพิรุณ  เพ่ิมพูล กรรมกำรจัดท ำคู่มือและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์

รับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
 โดย ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

1. ตำรำงกำรอบรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 3. กำรแต่งกำยชุดสุภำพ
4. ติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติม ได้ท่ี กลุ่มกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บำลี  

Zoom Meeting ID: 251 429 9073
Passcode: 12345

   โทร/โทรสำร 0 2441 7951 หรือ 06 5520 3391 (ผอ.วัฒนำ), 08 1905 4631 (ประกอบ) 

ตารางการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เก่ียวข้อง  "หนกลาง"  (Zoom Cloud Meeting) 
วันพุธท่ี  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

07.30 - 08.30 น. 08.30 - 10.30 น.
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2. อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม เวลำ 10.30 น. และ 15.00 น.

14.00 - 16.30 น. 16.30 น.
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13.00 - 14.00 น.10.๓๐ - 1๑.๓0 น.



ก ำหนดกำร 
พิธีเปิดกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำพระปริยัติธรรมและผูเ้กี่ยวข้อง  

(หนเหนอื) 
(Zoom Cloud Meeting) 
วันพุธที ่๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อำคำรสิริภักดีธรรม  
วัดประยุรวงศำวำส เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 

************** 
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน (on-site & online) 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม  
 ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์  
 ประธานในพิธี เข้าสู่ห้องประชุม 
 - จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
 - ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ถวายสักการะ 

 - นายสิปป์บวร  แก้วงาม รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
   ถวายสักการะ และกล่าวถวายรายงาน 

 - พระพรหมบัณฑิต กล่าวให้โอวาทเปิดการประชุม  
   และบรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง การสนองงานการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 ให้ประสบผลส าเร็จ 
 โดย นายสิปป์บวร  แก้วงาม รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐  น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ด าเนินการอบรมตามตาราง 
 
 

----------------------------------------- 
 

 
 
กลุ่มการศึกษาพระปริยัตธิรรม แผนกธรรม - บาล ี
กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๕๑ 
 
 
 



พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เร่ือง บรรยายพิเศษ เร่ือง บรรยายพิเศษ เร่ือง สัมมนา เร่ือง พิธีปิด
ลงทะเบียน "การขับเคล่ือนคุณภาพ "การสนองงานการศึกษา ส่ือสาร ระบบสารสนเทศ “การส่ือสารคู่มือปริยัตินิเทศก์แนวทางการพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์” พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.,ป.ธ.๙
on-site การศึกษาพระปริยัติธรรม" พระปริยัติธรรมให้ประสบผลส าเร็จ" พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ด ำเนินกำรสัมมนำ  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.,ป.ธ.๕ กรรมกำรมหำเถรสมำคม
& online โดย... โดย นำยสิบป์บวร  แก้วงำม โดย ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์ ประธำนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.,ป.ธ.๙ รองผู้อ ำนวยกำร พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร., ป.ธ.๙ ผู้ร่วมเสวนำ
กรรมกำรมหำเถรสมำคม รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร เจ้ำคณะภำค ๑ พระรำชเขมำกร ประธำนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนเหนือ

ประธำนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ รองอธิกำรบดีวิทยำเขตบำฬีพุทธโฆส มจร พระเทพเวที, รศ.ดร., ป.ธ.๙ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต มจร

และคณะ ดร.สำยพิรุณ  เพ่ิมพูล กรรมกำรจัดท ำคู่มือและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์

รับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
 โดย ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

1. ตำรำงกำรอบรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 3. กำรแต่งกำยชุดสุภำพ
4. ติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติม ได้ท่ี กลุ่มกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บำลี  

Zoom Meeting ID: 251 429 9073
Passcode: 12345

   โทร/โทรสำร 0 2441 7951 หรือ 06 5520 3391 (ผอ.วัฒนำ), 08 1905 4631 (ประกอบ) 

ตารางการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เก่ียวข้อง  "หนเหนือ"  (Zoom Cloud Meeting) 
วันพุธท่ี  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

16.30 น.
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2. อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม เวลำ 10.30 น. และ 15.00 น.

14.00 - 16.30 น.07.30 - 08.30 น. 08.30 - 10.30 น. 10.๓๐ - 1๑.๓0 น.
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13.00 - 14.00 น.



ก ำหนดกำร 
พิธีเปิดกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำพระปริยัติธรรมและผูเ้กี่ยวข้อง  

(หนตะวันออก) 
(Zoom Cloud Meeting) 

วันพุธที ่๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อำคำรสิริภักดีธรรม  

วัดประยุรวงศำวำส เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 
************** 

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน (on-site & online) 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม  
 ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์  
 ประธานในพิธี เข้าสู่ห้องประชุม 
 - จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
 - ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ถวายสักการะ 

 - นายสิปป์บวร  แก้วงาม รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
   ถวายสักการะ และกล่าวถวายรายงาน 

 - พระพรหมบัณฑิต กลา่วให้โอวาทเปิดการประชุม  
   และบรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง การสนองงานการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 ให้ประสบผลส าเร็จ 
 โดย นายสิปป์บวร  แก้วงาม รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐  น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ด าเนินการอบรมตามตาราง 
 
 

----------------------------------------- 
 

 
 
กลุ่มการศึกษาพระปริยัตธิรรม แผนกธรรม - บาล ี
กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๕๑ 
 
 
 



พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เร่ือง บรรยายพิเศษ เร่ือง บรรยายพิเศษ เร่ือง สัมมนา เร่ือง พิธีปิด
ลงทะเบียน "การขับเคล่ือนคุณภาพ "การสนองงานการศึกษา ส่ือสาร ระบบสารสนเทศ “การส่ือสารคู่มือปริยัตินิเทศก์แนวทางการพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์” พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.,ป.ธ.๙
on-site การศึกษาพระปริยัติธรรม" พระปริยัติธรรมให้ประสบผลส าเร็จ" พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ด ำเนินกำรสัมมนำ  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.,ป.ธ.๕ กรรมกำรมหำเถรสมำคม
& online โดย... โดย นำยสิบป์บวร  แก้วงำม โดย ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์ ประธำนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.,ป.ธ.๙ รองผู้อ ำนวยกำร พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร., ป.ธ.๙ ผู้ร่วมเสวนำ
กรรมกำรมหำเถรสมำคม รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร เจ้ำคณะภำค ๑ พระเทพเวที, รศ.ดร., ป.ธ.๙ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต มจร

ประธำนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ รองอธิกำรบดีวิทยำเขตบำฬีพุทธโฆส มจร พระเทพวิสุทธิคุณ ประธำนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนตะวันออก

และคณะ ดร.สำยพิรุณ  เพ่ิมพูล กรรมกำรจัดท ำคู่มือและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์

รับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
 โดย ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

1. ตำรำงกำรอบรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 3. กำรแต่งกำยชุดสุภำพ
4. ติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติม ได้ท่ี กลุ่มกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บำลี  

Zoom Meeting ID: 251 429 9073
Passcode: 12345

   โทร/โทรสำร 0 2441 7951 หรือ 06 5520 3391 (ผอ.วัฒนำ), 08 1905 4631 (ประกอบ) 
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2. อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม เวลำ 10.30 น. และ 15.00 น.

วันพุธท่ี  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

07.30 - 08.30 น. 08.30 - 10.30 น. 10.๓๐ - 1๑.๓0 น.

ตารางการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เก่ียวข้อง  "หนตะวันออก"  (Zoom Cloud Meeting) 



ก ำหนดกำร 
พิธีเปิดกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำพระปริยัติธรรมและผูเ้กี่ยวข้อง  

(หนใต้) 
(Zoom Cloud Meeting) 

วันพุธที ่๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อำคำรสิริภักดีธรรม  

วัดประยุรวงศำวำส เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 
************** 

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน (on-site & online) 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม  
 ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์  
 ประธานในพิธี เข้าสู่ห้องประชุม 
 - จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
 - ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ถวายสักการะ 

 - นายสิปป์บวร  แก้วงาม รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
   ถวายสักการะ และกล่าวถวายรายงาน 

 - พระพรหมบัณฑิต กล่าวให้โอวาทเปิดการประชุม  
   และบรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง การสนองงานการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 ให้ประสบผลส าเร็จ 
 โดย นายสิปป์บวร  แก้วงาม รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐  น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ด าเนินการอบรมตามตาราง 
 
 

----------------------------------------- 
 

 
 
กลุ่มการศึกษาพระปริยัตธิรรม แผนกธรรม - บาล ี
กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๕๑ 
 
 



พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เร่ือง บรรยายพิเศษ เร่ือง บรรยายพิเศษ เร่ือง สัมมนา เร่ือง พิธีปิด
ลงทะเบียน "การขับเคล่ือนคุณภาพ "การสนองงานการศึกษา ส่ือสาร ระบบสารสนเทศ “การส่ือสารคู่มือปริยัตินิเทศก์แนวทางการพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์” พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.,ป.ธ.๙
on-site การศึกษาพระปริยัติธรรม" พระปริยัติธรรมให้ประสบผลส าเร็จ" พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ด ำเนินกำรสัมมนำ  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.,ป.ธ.๕ กรรมกำรมหำเถรสมำคม
& online โดย... โดย นำยสิบป์บวร  แก้วงำม โดย ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์ ประธำนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.,ป.ธ.๙ รองผู้อ ำนวยกำร พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร., ป.ธ.๙ ผู้ร่วมเสวนำ
กรรมกำรมหำเถรสมำคม รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร เจ้ำคณะภำค ๑ พระเทพเวที, รศ.ดร., ป.ธ.๙ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต มจร

ประธำนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ รองอธิกำรบดีวิทยำเขตบำฬีพุทธโฆส มจร พระรำชวรเวที  ประธำนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนใต้

และคณะ ดร.สำยพิรุณ  เพ่ิมพูล กรรมกำรจัดท ำคู่มือและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์

รับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
 โดย ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

1. ตำรำงกำรอบรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 3. กำรแต่งกำยชุดสุภำพ
4. ติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติม ได้ท่ี กลุ่มกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บำลี  

Zoom Meeting ID: 251 429 9073
Passcode: 12345

   โทร/โทรสำร 0 2441 7951 หรือ 06 5520 3391 (ผอ.วัฒนำ), 08 1905 4631 (ประกอบ) 

16.30 น.

พัก
รับ

ปร
ะท

ำน
อำ

หำ
รก

ลำ
งวั

น

วันพุธท่ี  22   ธันวาคม  พ.ศ. 2564

2. อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม เวลำ 10.30 น. และ 15.00 น.

ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

13.00 - 14.00 น. 14.00 - 16.30 น.07.30 - 08.30 น. 08.30 - 10.30 น. 10.๓๐ - 1๑.๓0 น.
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ตารางการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เก่ียวข้อง  "หนใต้"  (Zoom Cloud Meeting) 


