
 

ตารางถวายความรู้พระธรรมวินัย  ส าหรับสามเณร และกิจวัตรประจ าวัน 
กิจกรรมบรรพชาสามเณร นาคากตัญญุตา ประจ าปี 2565 

ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2565 
********************************* 

 
วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 

คณะครู 
สถานที ่

จ. ๑๗ ต.ค. ๖๕ ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐  ปฐมนิเทศ พระเทพวชิรมุนี                                     ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  1  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

อ. ๑๘ ต.ค. ๖๕ ๐๕.๐๐ น. สามเณรเตรียมตัวบิณฑบาต ครูเวรประจ าวัน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๐๖.๐๐ น. สามเณรออกบิณฑบาต คณะพระพี่เล้ียง  
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๐๙.00 น. ท าวัตรเช้า / ฟังเทศน์ คณะพระพี่เล้ียง ณ พระอุโบสถ วัดบวร

นิเวศวิหาร 
๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๑๕.๐๐ น. ฟังเทศน์ / ท าวัตรค่ า คณะพระพี่เล้ียง ณ พระอุโบสถ วัดบวร

นิเวศวิหาร 
๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ สาธารณประโยชน์ คณะพระพี่เล้ียง 

 คณะครูโรงเรียน 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๑๘.๐๐ น. ฉันน้ าปานะ คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๙.๐๐ น. ฟังอบรมจิตภาวนาและปฏิบัติ คณะพระวิทยากร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๒  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๒๐.๓๐ น. จ าวัด คณะครูโรงเรียน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 



 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 
คณะครู 

สถานที ่

พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕ ๐๕.๐๐ น. สามเณรเตรียมตัวบิณฑบาต ครูเวรประจ าวัน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๐๖.๐๐ น. สามเณรออกบิณฑบาต คณะพระพี่เล้ียง  
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๐๙.00-๑๐.๓๐ บรรยาย 

“สามเณรสิกขา วินัยของ
สามเณร” 

พระมหาชัยรัตน์ 
วรสุโข 

ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ บรรยาย 

“เครื่องหมายของคนดี” 
พระมหาสันติชัย 
อภิสนฺติ 

ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ สาธารณประโยชน์ คณะพระพี่เล้ียง 
 คณะครูโรงเรียน 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๑๘.๐๐ น. ฉันน้ าปานะ คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๙.๐๐ น. ฟังอบรมจิตภาวนาและปฏิบัติ คณะพระวิทยากร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๒  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๒๐.๓๐ น. จ าวัด คณะครูโรงเรียน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 
วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 

คณะครู 
สถานที ่

พฤ. ๒๐ ต.ค. ๖๕ ๐๕.๐๐ น. สามเณรเตรียมตัวบิณฑบาต ครูเวรประจ าวัน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๐๖.๐๐ น. สามเณรออกบิณฑบาต คณะพระพี่เล้ียง  
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  



 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 
คณะครู 

สถานที ่

พฤ. ๒๐ ต.ค. ๖๕ ๐๙.00-๑๐.๓๐ บรรยาย 
“ความรู้เรื่องพระรัตนตรัย” 

พระมหากรกฎ 
ชุติเตโช 

ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ บรรยาย 

“การบวชดีอย่างไร” 
พระครูวิสุทธิ
ธรรมภาณ 

ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ สาธารณประโยชน์ คณะพระพี่เล้ียง 
 คณะครูโรงเรียน 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๑๘.๐๐ น. ฉันน้ าปานะ คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๙.๐๐ น. ฟังอบรมจิตภาวนาและปฏิบัติ คณะพระวิทยากร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๒  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๒๐.๓๐ น. จ าวัด คณะครูโรงเรียน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 
วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 

คณะครู 
สถานที ่

ศ. ๒๑ ต.ค. ๖๕ ๐๕.๐๐ น. สามเณรเตรียมตัวบิณฑบาต ครูเวรประจ าวัน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๐๖.๐๐ น. สามเณรออกบิณฑบาต คณะพระพี่เล้ียง  
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๐๙.00-๑๐.๓๐ บรรยาย 

“พุทธประวัติ” 
พระมหาจตุพล 
พลขาโณ 

ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  



 
วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 

คณะครู 
สถานที ่

ศ. ๒๑ ต.ค. ๖๕ ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ บรรยาย 
“ธรรมมีอุปการมากและธรรม
คุ้มครองโลก” 

พระมหาวโรตม์ 
ธมฺมวโร 

ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ สาธารณประโยชน์ คณะพระพี่เล้ียง 
 คณะครูโรงเรียน 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๑๘.๐๐ น. ฉันน้ าปานะ คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๙.๐๐ น. ฟังอบรมจิตภาวนาและปฏิบัติ คณะพระวิทยากร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๒  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๒๐.๓๐ น. จ าวัด คณะครูโรงเรียน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 
วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวขอ้บรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 

คณะครู 
สถานที ่

ส. ๒๒ ต.ค. ๖๕ ๐๕.๐๐ น. สามเณรเตรียมตัวบิณฑบาต ครูเวรประจ าวัน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๐๖.๐๐ น. สามเณรออกบิณฑบาต คณะพระพี่เล้ียง  
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ สมาธิเบ้ืองต้น ประโยชน์ของ

สมาธิ 
พระเทพวชิรมุนี ตึก สว. ธรรมนิเวศ  

ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ สาธารณประโยชน์ คณะพระพี่เล้ียง 
 คณะครูโรงเรียน 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๑๘.๐๐ น. ฉันน้ าปานะ คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๙.๐๐ น. ฟังอบรมจิตภาวนาและปฏิบัติ คณะพระวิทยากร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๒  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 



 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 
คณะครู 

สถานที ่

ส. ๒๒ ต.ค. ๖๕ ๒๐.๓๐ น. จ าวัด คณะครูโรงเรียน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 
วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 

คณะครู 
สถานที ่

อา. ๒๓ ต.ค. ๖๕ ๐๕.๐๐ น. สามเณรเตรียมตัวบิณฑบาต ครูเวรประจ าวัน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๐๖.๐๐ น. สามเณรออกบิณฑบาต คณะพระพี่เล้ียง  
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ บรรยาย 

“ศาสนพิธี  /  วันส า คัญใน
พระพุทธศาสนา” 

พระศักดิ์สิทธิ์ 
สมิทฺธิโก 

ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ สาธารณประโยชน์ คณะพระพี่เล้ียง 
 คณะครูโรงเรียน 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๑๘.๐๐ น. ฉันน้ าปานะ คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๙.๐๐ น. ฟังอบรมจิตภาวนาและปฏิบัติ คณะพระวิทยากร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๒  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๒๐.๓๐ น. จ าวัด คณะครูโรงเรียน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 

 

 

 

 



 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 
คณะครู 

สถานที ่

จ. ๒๔ ต.ค. ๖๕ ๐๕.๐๐ น. สามเณรเตรียมตัวบิณฑบาต ครูเวรประจ าวัน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๐๖.๐๐ น. สามเณรออกบิณฑบาต คณะพระพี่เล้ียง  
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ บรรยาย 

“บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ทางแห่ง
ความดี” 

พระมหากรุงรัตนะ 
ธชรตโน 

ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ บรรยาย 

“หน้าท่ีของคนดี (ทิศ๖)” 
พระมหาวรุธ 
ธมฺมคุตฺโต 

ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ สาธารณประโยชน์ คณะพระพี่เล้ียง 
 คณะครูโรงเรียน 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๑๘.๐๐ น. ฉันน้ าปานะ คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๙.๐๐ น. ฟังอบรมจิตภาวนาและปฏิบัติ คณะพระวิทยากร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๒  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๒๐.๓๐ น. จ าวัด คณะครูโรงเรียน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 
คณะครู 

สถานที ่

อ. ๒๕ ต.ค. ๖๕ ๐๕.๐๐ น. สามเณรเตรียมตัวบิณฑบาต ครูเวรประจ าวัน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๐๖.๐๐ น. สามเณรออกบิณฑบาต คณะพระพี่เล้ียง  
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  



 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 
คณะครู 

สถานที ่

อ. ๒๕ ต.ค. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ท าวัตรเช้า / ฟังเทศน์ คณะพระวิทยากร ณ พระอุโบสถ 
๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๕.๐๐ น. ฟังเทศน์ / ท าวัตรค่ า คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ณ พระอุโบสถ 

๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ สาธารณประโยชน์ คณะพระพี่เล้ียง 
 คณะครูโรงเรียน 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๑๙.๐๐ น. ฟังอบรมจิตภาวนาและปฏิบัติ คณะพระวิทยากร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๒  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๒๐.๓๐ น. จ าวัด คณะครูโรงเรียน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 
คณะครู 

สถานที ่

พ. ๒๖ ต.ค. ๖๕ ๐๕.๐๐ น. สามเณรเตรียมตัวบิณฑบาต ครูเวรประจ าวัน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๐๖.๐๐ น. สามเณรออกบิณฑบาต คณะพระพี่เล้ียง  
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๐๙.๐๐ น. ท าวัตรเช้า / ฟังเทศน์ คณะพระวิทยากร ณ พระอุโบสถ 
๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๕.๐๐ น. ฟังเทศน์ / ท าวัตรค่ า คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ณ พระอุโบสถ 

๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ สาธารณประโยชน์ คณะพระพี่เล้ียง 
 คณะครูโรงเรียน 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๑๙.๐๐ น. ฟังอบรมจิตภาวนาและปฏิบัติ คณะพระวิทยากร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๒  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๒๐.๓๐ น. จ าวัด คณะครูโรงเรียน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 



วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 
คณะครู 

สถานที ่

พฤ. ๒๗ ต.ค. ๖๕ 
 

๐๕.๐๐ น. สามเณรเตรียมตัวบิณฑบาต ครูเวรประจ าวัน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๐๖.๐๐ น. สามเณรออกบิณฑบาต คณะพระพี่เล้ียง  
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๐๙.00-๑๐.๓๐ บรรยาย 

“อภัยทาน การให้อภัยใจเป็น
สุข” 

พระวรชัย ทมวโร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๑๕.๐๐ น. ฟังเทศน์ / ท าวัตรค่ า คณะพระพี่เล้ียง ณ พระอุโบสถ วัดบวร

นิเวศวิหาร 
๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ สาธารณประโยชน์ คณะพระพี่เล้ียง 

 คณะครูโรงเรียน 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๑๘.๐๐ น. ฉันน้ าปานะ คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๙.๐๐ น. ฟังอบรมจิตภาวนาและปฏิบัติ คณะพระวิทยากร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๒  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๒๐.๓๐ น. จ าวัด คณะครูโรงเรียน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 
คณะครู 

สถานที ่

ศ. ๒๘ ต.ค. ๖๕ ๐๕.๐๐ น. สามเณรเตรียมตัวบิณฑบาต ครูเวรประจ าวัน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๐๖.๐๐ น. สามเณรออกบิณฑบาต คณะพระพี่เล้ียง  
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ บรรยาย 

“เบญจศีล-เบญจธรรม” 
พระครูอเนกสารคุณ ตึก สว. ธรรมนิเวศ  

ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 



 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 
คณะครู 

สถานที ่

ศ. ๒๘ ต.ค. ๖๕ ๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ บรรยาย 
“มงคลชีวิต ๓๘ ประการ” 

พระมหาวโรตม์ 
ธมฺมวโร 

ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ สาธารณประโยชน์ คณะพระพี่เล้ียง 
 คณะครูโรงเรียน 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๑๘.๐๐ น. ฉันน้ าปานะ คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๙.๐๐ น. ฟังอบรมจิตภาวนาและปฏิบัติ คณะพระวิทยากร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๒  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๒๐.๓๐ น. จ าวัด คณะครูโรงเรียน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 
คณะครู 

สถานที ่

ส. ๒๙ ต.ค. ๖๕ ๐๕.๐๐ น. สามเณรเตรียมตัวบิณฑบาต ครูเวรประจ าวัน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๐๖.๐๐ น. สามเณรออกบิณฑบาต คณะพระพี่เล้ียง  
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๐๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะครูโรงเรียน  
๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล คณะพระพี่เล้ียง 

คณะครูโรงเรียน 
ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ บรรยาย 
“อิทธิบาท ๔ ทางสู่ความส าเร็จ” 

พระมหาฉัตรชัย 
สุฉตฺตชโย 

ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๑  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ สาธารณประโยชน์ คณะพระพี่เล้ียง 
 คณะครูโรงเรียน 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๑๘.๐๐ น. ฉันน้ าปานะ คณะพระพี่เล้ียง 
คณะครูโรงเรียน 

ห้องประชุมวชิรญาณ
วงศ์ โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ 



 

วัน/เดือน/ป ี เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจวัตร พระอาจารย์ / 
คณะครู 

สถานที ่

ส. ๒๙ ต.ค. ๖๕ ๑๙.๐๐ น. ฟังอบรมจิตภาวนาและปฏิบัติ คณะพระวิทยากร ตึก สว. ธรรมนิเวศ  
ช้ั น  ๒  วั ดบว รนิ เ วศ
วิหาร 

๒๐.๓๐ น. จ าวัด คณะครูโรงเรียน ห้องประชุม ญสส. 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 

*********************************** 


