
ตารางสอน โครงการ “พฒันาจติใหเ้กิดปัญญาและสนัตสุิข” 
ของคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชยั  อาจารยก์าบแกว้  (กรินชยั) ไชยะบุรินทร ์ 

ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และคณะวทิยากรของมลูนิธิคุณแม ่ดร.สิริ  กรินชยั 
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๕-๑๒ ม.ค. ท่านเจ้าคุณ  พระเทพวสุิทธาภรณ์ 
อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วดัอินทรวหิาร พระอารามหลวง บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 
โทร. (๐๒) ๖๒๘-๕๕๕๐-๒ โทรสาร (๐๒) ๒๘๒-๘๔๒๙ 

๕-๑๒ ม.ค. คุณอโณทัย  กิจการสังวร วดัป่าไม้แดง (พระราชพรหมมหาราช) อ.ชัยปราการ จ.เชียงใหม่ อ.อ๊อด โทร. ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓ 

๘-๑๕ ม.ค. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๑๑-๑๘ ม.ค. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

๑๓-๒๐ ม.ค. พระครูสิริธรรมภาณ วดัละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  ๐๘๑-๔๐๓-๑๗๙๘ โทร. (๐๒) ๕๗๑-๗๔๑๕, ๙๒๐-๓๗๐๙ 

๑๙-๒๖ ม.ค. สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ 
สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ   เลขที่  ๑๓๔ หมู่ท่ี ๙  ตําบลแม่ปะ  อาํเภอเถิน  จังหวดัลําปาง  ๕๒๑๖๐  
โทร. ๐๘๒-๔๙๕-๕๒๙๕ , ๐๘๔-๗๓๙-๙๒๔๙ หรือ ๐๘๑-๓๓๔-๕๘๘๐  

๒๓-๓๐ ม.ค. 
พล.อ.นิพนธ์ + อ.กาบแก้ว  ไชยะบุรินทร์ 

คุณแม่วงเดอืน, คุณสามารถ, 
คุณประหยัด  และคณะ 

วดัพระธาตุทรายทอง  หมู่ ๑๖  ต.ป่าสัก  อ.เมอืง  จ.ลาํพูน   
ติดต่อ อ.รัชนีบูลย์  ๐๘๙-๘๕๐-๔๙๔๕ 
สํานักงานมูลนิธิฯ ๐๒-๙๔๑-๘๖๖๘ , คุณเมทินี  ๐๘๖-๓๙๗-๖๔๙๑ , คุณนพรัตน์ ๐๘๖-๔๑๐-๖๔๙๑ 

๒๖ม.ค. – ๒ก.พ. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๑  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๓๑ม.ค. – ๗ก.พ. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

ก
มุ
ภ
า
พ
นั
ธ

 ์

๒-๙ ก.พ. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๒-๘ ก.พ. พระปลดัปรีชา  วีรธัมโม วดัป่าธรรมสุข ต./อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ๐๘๙-๙๔๖-๔๙๗๖  อ.อ๊อด ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓   

๑๘-๒๒ ก.พ. พระครูสุธรรมทีปากร 
วดันํ้าตกหินลาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี   พระครูสุธรรมทีปากร  ๐๗๗-๔๒๑-๐๖๖ 
พระครูสมุห์สุเมธา  กันตสาโร ๐๘๙-๙๗๒-๘๑๓๑  อ.วรรณา  ๐๘๑-๘๑๖-๗๑๔๕ 

๑๘-๒๕ ก.พ. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

๒๐ก.พ.-๑๒มี.ค. มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ คณะแพทย์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๒๒-๒๕ ก.พ. 
บ้านกรินชัย 

(หลกัสูตรพเิศษ วนัมาฆบูชา) 
บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  (รับจํานวน ๕๐ ท่าน) 
ติดต่อ  ๐๘๑-๙๗๗-๔๐๑๗ , ๐๘๔-๖๒๑-๗๖๘๖ หรือ โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๒๓ก.พ.- ๒มี.ค. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๑  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๒๗ก.พ.- ๖มี.ค. พระครูใบฎกีาสุรศักดิ์  ปัญญาวชิโร 
วดัสันปู่ สี  อ.สอง  จ.แพร่    โทร. ๐๙๐-๔๗๒-๗๓๑๖  ติดต่อ คุณ ณภสุรางค์ ๐๘๐-๑๒๒-๗๒๘๕ 
อ.กมลวรรณ  ๐๘๑-๔๓๕-๒๒๘๐ ๐๘๗-๑๕๐-๕๗๑๕  หรือ ร้านสมบัติฟอรีส ๐๒-๙๔๐-๔๙๔๑ 
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๑-๘ มี.ค. พระอธิการโกวทิย์  อัคคธัมโม 
วดัคลองนํา้เย็น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  
พระอ.โกวทิย์ โทร.๐๘๑-๒๕๖-๕๗๘๔, ๐๘๗-๙๘๕-๑๔๖๖ 

๕-๑๒ มี.ค. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๑  (คณะแพทย์ศาสตร์)  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๕-๑๒ มี.ค. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

๘-๑๕ มี.ค. ดร.เวทย์  ไทยนุกลู  และคณะ 
มหาปัญญาวทิยาลัย  อาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา  
ติดต่อคุณฉัตรแก้ว  ๐๘๑-๗๖๖-๙๒๒๓ 

๑๐-๑๔ มี.ค. ท่านผู้พพิากษา กาญจนวรรณ  และคณะ บ้านคนชรา  จ.บุรีรัมย์   คุณกาญจนวรรณ  โทร. ๐๘๑-๘๗๖-๑๖๘๗ 

๑๒-๑๙ มี.ค. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๑๖-๒๓ มี.ค. คุณพรเสก – คุณลาลวีรรณ  กาญจนจารี คอนโด ชาโต เดอ แบงคอก  ซ.ร่วมฤดี ๑ กรุงเทพฯ  โทร. (๐๒) ๕๔๑-๕๘๘๕-๗ 

๑๗-๒๔ มี.ค. ท่านเจ้าคุณ  พระเทพวสุิทธาภรณ์ 
อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วดัอินทรวหิาร พระอารามหลวง บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 
โทร. (๐๒) ๖๒๘-๕๕๕๐-๒ โทรสาร (๐๒) ๒๘๒-๘๔๒๙ 

๑๗-๒๔ มี.ค. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๑  (คณะแพทย์ศาสตร์)  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 
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๒๑-๒๗ มี.ค. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

๒๓-๓๐ มี.ค. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๒๓-๓๐ มี.ค. สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ 
สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ   เลขที่  ๑๓๔ หมู่ท่ี ๙  ตําบลแม่ปะ  อาํเภอเถิน  จังหวดัลําปาง  ๕๒๑๖๐  
โทร. ๐๘๒-๔๙๕-๕๒๙๕ , ๐๘๔-๗๓๙-๙๒๔๙ หรือ ๐๘๑-๓๓๔-๕๘๘๐  

๒๕-๒๙ มี.ค. 
พระปลดัปรีชา  วีรธัมโม 

(โครงการเยาวชน) 
วดัป่าธรรมสุข ต./อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ๐๘๙-๙๔๖-๔๙๗๖  อ.อ๊อด ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓   

๒๗-๓๑ มี.ค. 
อาจารย์กมลวรรณ  แสงเจริญปัญญา , 

อาจารย์ก้านกูร  ศรีปณะ , ร้านสมบติัฟอรีส 
วดัลาดปลาเค้า  ถนนลาดปลาเค้า   เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ   
ติดต่อ อ.กมลวรรณ  ๐๘๑-๔๓๕-๒๒๘๐ ๐๘๗-๑๕๐-๕๗๑๕  หรือ ร้านสมบัติฟอรีส ๐๒-๙๔๐-๔๙๔๑ 

๓๐มี.ค.-๓เม.ย. วดัทุ่งทอง วดัทุ่งทอง  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี  อ.แฉล้ม  โทร. ๐๘๔-๖๔๔-๐๕๑๗ 

๓๐มี.ค.-๖เม.ย. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๑  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 
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๑-๑๕ เม.ย. 
พระปลดัปรีชา  วีรธัมโม 

(โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน) 
วดัป่าธรรมสุข ต./อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ๐๘๙-๙๔๖-๔๙๗๖  อ.อ๊อด ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓   

๒-๙ เม.ย. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๗-๑๔ เม.ย. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๑๒-๑๖ เม.ย. พระอธิการโกวทิย์  อัคคธัมโม วดัคลองนํา้เย็น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี พระอ.โกวทิย์ โทร.๐๘๑-๒๕๖-๕๗๘๔, ๐๘๗-๙๘๕-๑๔๖๖ 

๑๓-๒๐ เม.ย. สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ 
สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ   เลขที่  ๑๓๔ หมู่ท่ี ๙  ตําบลแม่ปะ  อาํเภอเถิน  จังหวดัลําปาง  ๕๒๑๖๐  
โทร. ๐๘๒-๔๙๕-๕๒๙๕ , ๐๘๔-๗๓๙-๙๒๔๙ หรือ ๐๘๑-๓๓๔-๕๘๘๐  

๑๔-๑๘ เม.ย. 
พระอธิการบัณฑิต  ปัณฑิโต 

(โครงการเยาวชน) 
วดัธรรมราช ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์    พระอธิการบัณฑติ  โทร. ๐๘๓-๑๒๕-๔๙๖๗   
อ.อ๊อด ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓   

๑๗-๒๐ เม.ย. 
บ้านกรินชัย 

(โครงการครอบครัว+เยาวชน) 
บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๑๘-๒๕ เม.ย. คุณสิริอร  แสงสุขเอ่ียม บ้านแสงสุข  อ.มหาชัย  จ.สมุทรสาคร  โทร.  ๐๘๑-๘๑๙-๓๖๗๓ 

๒๐-๒๗ เม.ย. มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวดัพษิณุโลก   
ติดต่อมูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ๑ โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ หรือ อ.ทิพย์สุดา  ๐๘๑-๙๗๒-๒๒๘๙ 

๒๓-๓๐ เม.ย. ดร.เวทย์  ไทยนุกลู  และคณะ มหาปัญญาวทิยาลัย  อาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา ติดต่อคุณฉัตรแก้ว  ๐๘๑-๗๖๖-๙๒๒๓ 

๒๓-๓๐ เม.ย. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๒๕เม.ย.-๒พ.ค. คุณหญิงสมนึก  เปรมวฒันะ 
วดัหทัยนเรศวร์  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   โทร. (๐๒) ๘๘๙-๔๒๒๓ 
สํานักงานมูลนิธิฯ ๐๒-๙๔๑-๘๖๖๘ , ๐๘๖-๓๙๗-๖๔๙๑ , ๐๘๖-๔๑๐-๖๔๙๑ 
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๑ – ๘ พ.ค. มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวดัพษิณุโลก   
ติดต่อมูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ๑ โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ หรือ อ.ทิพย์สุดา  ๐๘๑-๙๗๒-๒๒๘๙ 

๓-๑๐ พ.ค. โรงแรมจันทรา รีสอร์ท โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก  โทร. (๐๓๗) ๓๑๕-๒๘๙ 

๗-๑๔ พ.ค. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๑๑-๑๘ พ.ค. มหาวิทยาลยัราชภัฎ  สวนสุนันทา 
โรงเรียนประถมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฎ  สวนสุนันทา  กรุงเทพฯ  โทร. ๐๒-๒๔๓-๒๒๔๖ 
อ.สิริมณี บรรจง  ๐๘๙-๗๗๔-๘๘๑๐  อ.สมหมาย  ปวะบุตร  ๐๘๒-๒๐๙-๙๖๒๘ 

๑๔-๒๑ พ.ค. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๑๗-๒๐ พ.ค. พระครูสุธรรมทีปากร 
วดันํ้าตกหินลาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี   พระครูสุธรรมทีปากร  ๐๗๗-๔๒๑-๐๖๖ 
พระครูสมุห์สุเมธา  กันตสาโร ๐๘๙-๙๗๒-๘๑๓๑  อ.วรรณา  ๐๘๑-๘๑๖-๗๑๔๕ 

๑๗-๒๔ พ.ค. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

๑๘-๒๕ พ.ค. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๑  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๑๘-๒๕ พ.ค. สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ 
สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ   เลขที่  ๑๓๔ หมู่ท่ี ๙  ตําบลแม่ปะ  อาํเภอเถิน  จังหวดัลําปาง  ๕๒๑๖๐  
โทร. ๐๘๒-๔๙๕-๕๒๙๕ , ๐๘๔-๗๓๙-๙๒๔๙ หรือ ๐๘๑-๓๓๔-๕๘๘๐  

๒๓-๓๐ พ.ค. 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน 

จ.นครศรีธรรมราช 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน  ต.พรหมโลก  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช 
คุณสรชัช  ทับทิมทอง  โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๔๑๑๕  โทรสาร (๐๗๕) ๓๑๗-๕๗๘ 



เดอืน วนัที่ ผู้จดั สถานทีจ่ัด / ผู้ติดต่อ 

พ
.ค

. ๒๓-๒๖ พ.ค. 
บ้านกรินชัย 

(หลกัสูตรพเิศษ วนัวสิาขบูชา) 
บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  (รับจํานวน ๕๐ ท่าน) 
ติดต่อ  ๐๘๑-๙๗๗-๔๐๑๗ , ๐๘๔-๖๒๑-๗๖๘๖ หรือ โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๒๔-๓๑ พ.ค. พระปลดัปรีชา  วีรธัมโม 
วดัป่าธรรมสุข ต./อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ๐๘๙-๙๔๖-๔๙๗๖   
อ.อ๊อด ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓   

มิ
ถ
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๑-๘ มิ.ย. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๑  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๑-๘ มิ.ย. ดร.เวทย์  ไทยนุกลู  และคณะ วดัลฎัฐิวนาราม (วัดใต้)  อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต ติดต่อคุณไพบูลย์   ๐๘๙-๖๕๑-๓๘๔๐ 

๒-๙ มิ.ย. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

๔-๑๑ มิ.ย. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๑๑-๑๘ มิ.ย. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๑๑-๑๘ มิ.ย. พระครูสิริธรรมภาณ วดัละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  ๐๘๑-๔๐๓-๑๗๙๘ โทร. (๐๒) ๕๗๑-๗๔๑๕, ๙๒๐-๓๗๐๙ 

๑๔-๑๖ มิ.ย. 
ผอ.จินตนา  ธรรมวานิช 
(โครงการเดก็ ประถม ๖ ) 

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ส่ีแยกอุรุพงษ์  ถ.เพชรบุรี  กรุงเทพฯ  
ผอ.จินตนา  โทร. ๐๒-๒๑๕-๗๓๓๕ , ๐๒-๒๑๕-๐๗๑๓ 

๑๙-๒๖ มิ.ย. ดร.เวทย์  ไทยนุกลู  และคณะ มหาปัญญาวทิยาลัย  อาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา ติดต่อคุณฉัตรแก้ว  ๐๘๑-๗๖๖-๙๒๒๓ 

๒๑-๒๘ มิ.ย. 
มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย 
(คณะวทิยากรเข้าปฏบัิติเข้ม) 

บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  อาจจะมีการเปลีย่นแปลง  ตามความเหมาะสม     
สํานักงานมูลนิธิฯ ๐๒-๙๔๑-๘๖๖๘ , คุณเมทินี  ๐๘๖-๓๙๗-๖๔๙๑ , คุณนพรัตน์ ๐๘๖-๔๑๐-๖๔๙๑ 

๒๒-๒๙ มิ.ย. สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ 
สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ   เลขที่  ๑๓๔ หมู่ท่ี ๙  ตําบลแม่ปะ  อาํเภอเถิน  จังหวดัลําปาง  ๕๒๑๖๐  
โทร. ๐๘๒-๔๙๕-๕๒๙๕ , ๐๘๔-๗๓๙-๙๒๔๙ หรือ ๐๘๑-๓๓๔-๕๘๘๐  

๒๒-๒๙ มิ.ย. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 
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๑-๘ ก.ค. พระอธิการโกวทิย์  อัคคธัมโม 
วดัคลองนํา้เย็น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  
พระอ.โกวทิย์ โทร.๐๘๑-๒๕๖-๕๗๘๔, ๐๘๗-๙๘๕-๑๔๖๖ 

๑-๘ ก.ค. 
อาจารย์กมลวรรณ  แสงเจริญปัญญา , 

อาจารย์ก้านกูร  ศรีปณะ , ร้านสมบติัฟอรีส 
วดัลาดปลาเค้า  ถนนลาดปลาเค้า   เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ   
ติดต่อ อ.กมลวรรณ  ๐๘๑-๔๓๕-๒๒๘๐ ๐๘๗-๑๕๐-๕๗๑๕  หรือ ร้านสมบัติฟอรีส ๐๒-๙๔๐-๔๙๔๑ 

๒-๙ ก.ค. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๔-๗ ก.ค. คุณวเิชียร – คุณศรีลาํปาง  สวาทยานนท์ 
มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม  ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  โทร.๐๒-๑๙๙-๓๘๘๑-๘๙ 
๐๒-๑๙๙-๓๙๓๗ , ๐๒-๑๙๙-๓๙๙๙  ,  ๐๘๙-๗๘๖-๖๓๖๓  

๘-๑๕ ก.ค. คุณสิริอร  แสงสุขเอ่ียม บ้านแสงสุข  อ.มหาชัย  จ.สมุทรสาคร  โทร.  ๐๘๑-๘๑๙-๓๖๗๓ 

๙-๑๖ ก.ค. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๑๑-๑๘ ก.ค. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

๑๗-๒๔ ก.ค. ท่านเจ้าคุณ  พระเทพวสุิทธาภรณ์ 
อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วดัอินทรวหิาร พระอารามหลวง บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 
โทร. (๐๒) ๖๒๘-๕๕๕๐-๒ โทรสาร (๐๒) ๒๘๒-๘๔๒๙ 

๑๙-๒๒ ก.ค. 
บ้านกรินชัย 

(หลกัสูตรพเิศษ วนัอาสาฬหบูชา) 
บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  (รับจํานวน ๕๐ ท่าน) 
ติดต่อ  ๐๘๑-๙๗๗-๔๐๑๗ , ๐๘๔-๖๒๑-๗๖๘๖ หรือ โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๒๐-๒๗ ก.ค. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๑  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๒๔-๓๑ ก.ค. คุณลกัษมี  ตรีเพชร 
สํานักปฏิบัติธรรมปัญญาประทีป  ต./อ. นายายอาม  จันทบุรี  ติดต่อ  คุณลกัษมี ๐๘๙-๗๘๑-๔๙๔๘   
อ.กมลวรรณ  ๐๘๑-๔๓๕-๒๒๘๐ , ๐๘๗-๑๕๐-๕๗๑๕  หรือ ร้านสมบัติฟอรีส ๐๒-๙๔๐-๔๙๔๑ 

๒๗ก.ค.-๒ส.ค. ดร.เขมมิกา  ชินอคัรเศรณี อวตาร รีสอร์ท  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี  (ไม่รับบุคคลภายนอก) 

๒๗ก.ค.-๓ส.ค. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 
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 ๑-๘ ส.ค. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๕-๑๒ ส.ค. พระปลดัปรีชา  วีรธัมโม วดัป่าธรรมสุข ต./อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ๐๘๙-๙๔๖-๔๙๗๖  อ.อ๊อด ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓   

๖-๑๓ ส.ค. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๙-๑๒ ส.ค. 
บ้านกรินชัย 

(หลกัสูตรพเิศษ วนัแม่แห่งชาติ) 
บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  (รับจํานวน ๕๐ ท่าน) 
ติดต่อ  ๐๘๑-๙๗๗-๔๐๑๗ , ๐๘๔-๖๒๑-๗๖๘๖ หรือ โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 
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๑๐-๑๗ ส.ค. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๑  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๑๐-๑๓ ส.ค. คุณลกัษมี  ตรีเพชร 
ว ีไอ พ ี นวดแผนโบราณ  เลขที่ ๑๐๘ ซอยต้นสน  ตําบลบางตลาด  อาํเภอปากเกร็ด  นนทบุรี   
ติดต่อ  คุณลกัษมี  ตรีเพชร  ๐๘๙-๗๘๑-๔๙๔๘  
อ.กมลวรรณ  ๐๘๑-๔๓๕-๒๒๘๐ , ๐๘๗-๑๕๐-๕๗๑๕  หรือ ร้านสมบัติฟอรีส ๐๒-๙๔๐-๔๙๔๑ 

๑๒-๑๖ ส.ค. พระครูสุธรรมทีปากร 
วดันํ้าตกหินลาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี   พระครูสุธรรมทีปากร  ๐๗๗-๔๒๑-๐๖๖ 
พระครูสมุห์สุเมธา  กันตสาโร ๐๘๙-๙๗๒-๘๑๓๑  อ.วรรณา  ๐๘๑-๘๑๖-๗๑๔๕ 

๑๔-๒๐ ส.ค. พระครูบรรพต  พฒันาภรณ์ วดัถํา้เขาฉกรรจ์  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว   อ.อ๊อด ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓   

๑๗-๒๑ ส.ค. เทศบาลเมอืงตาคล ี จ.นครสวรรค์ 
วดัเขาถํา้ประทุน จ.นครสวรรค์  คุณเพลินพิศ  ศรีภพ  นายกเทศมนตรีเมืองตาคล ีจ.นครสวรรค์ 
โทร. ๐๘๑-๘๘๗-๐๓๔๓  โทรสาร ๐๕๖-๒๖๑-๓๒๐ 

๒๐-๒๗ ส.ค. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

๒๑-๒๕ ส.ค. 
พระอธิการสมชาย  ภูริปัญโญ , 

คุณสมบูรณ์  อนันตสุข 
วดัย่านซ่ือ  หมู่ ๔ ตําบลนายายอาม  อําเภอนายายอาม  จันทบุรี  ติดต่อ คุณสมบูรณ์ ๐๙๐-๓๙๔-๐๙๕๑ 
อ.กมลวรรณ  ๐๘๑-๔๓๕-๒๒๘๐ , ๐๘๗-๑๕๐-๕๗๑๕  หรือ ร้านสมบัติฟอรีส ๐๒-๙๔๐-๔๙๔๑ 

๒๒ ส.ค. วนัรําลกึถึงคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย 
๑๗ ซ.ลาดปลาเค้า ๘ ถ.ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ   อ.นพเก้า  ๐๘๑-๘๒๒-๖๖๓๓ 
สํานักงานมูลนิธิฯ ๐๒-๙๔๑-๘๖๖๘ , คุณเมทินี  ๐๘๖-๓๙๗-๖๔๙๑ , คุณนพรัตน์ ๐๘๖-๔๑๐-๖๔๙๑ 
 

๒๔-๓๑ ส.ค. สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ 
สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ   เลขที่  ๑๓๔ หมู่ท่ี ๙  ตําบลแม่ปะ  อาํเภอเถิน  จังหวดัลําปาง  ๕๒๑๖๐  
โทร. ๐๘๒-๔๙๕-๕๒๙๕ , ๐๘๔-๗๓๙-๙๒๔๙ หรือ ๐๘๑-๓๓๔-๕๘๘๐  

๒๔-๓๑ ส.ค. 
พล.อ.นิพนธ์ + อ.กาบแก้ว  ไชยะบุรินทร์ 

คุณแม่วงเดอืน, คุณสามารถ, 
คุณประหยัด  และคณะ 

วดัพระธาตุทรายทอง  หมู่ ๑๖  ต.ป่าสัก  อ.เมอืง  จ.ลาํพูน   
ติดต่อ อ.รัชนีบูลย์  ๐๘๙-๘๕๐-๔๙๔๕ 
สํานักงานมูลนิธิฯ ๐๒-๙๔๑-๘๖๖๘ , คุณเมทินี  ๐๘๖-๓๙๗-๖๔๙๑ , คุณนพรัตน์ ๐๘๖-๔๑๐-๖๔๙๑ 

๒๘ส.ค.-๒ก.ย. พระครูสุธรรมทีปากร 
วดันํ้าตกหินลาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี   พระครูสุธรรมทีปากร  ๐๗๗-๔๒๑-๐๖๖ 
พระครูสมุห์สุเมธา  กันตสาโร ๐๘๙-๙๗๒-๘๑๓๑  อ.วรรณา  ๐๘๑-๘๑๖-๗๑๔๕ 

ก
นั
ย
า
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น

 

๓-๑๐ ก.ย. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๓-๑๐ ก.ย. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๗-๑๔ ก.ย. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

๑๑-๑๔ ก.ย. 
พระอธิการบัณฑิต  ปัณฑิโต 

(โครงการเยาวชน) 
วดัธรรมราช ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์    พระอธิการบัณฑติ  โทร. ๐๘๓-๑๒๕-๔๙๖๗   
อ.อ๊อด ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓   

๑๖-๒๑ ก.ย. 
มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย 

(สัมมนาวทิยากรและผู้ช่วยวทิยากร) 
อยู่ระหว่างดาํนเนิการหาสถานท่ีจัดโครงการ   
สํานักงานมูลนิธิฯ ๐๒-๙๔๑-๘๖๖๘ , คุณเมทินี  ๐๘๖-๓๙๗-๖๔๙๑ , คุณนพรัตน์ ๐๘๖-๔๑๐-๖๔๙๑ 

๑๗-๒๔ ก.ย. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่  ๒  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐   (รับโยคเีก่า ๓ คร้ัง ขึน้ไป) 

๒๑-๒๘ ก.ย. สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ 
สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ   เลขที่  ๑๓๔ หมู่ท่ี ๙  ตําบลแม่ปะ  อาํเภอเถิน  จังหวดัลําปาง  ๕๒๑๖๐  
โทร. ๐๘๒-๔๙๕-๕๒๙๕ , ๐๘๔-๗๓๙-๙๒๔๙ หรือ ๐๘๑-๓๓๔-๕๘๘๐  

๒๓-๓๐ ก.ย. พระครูใบฎกีาสุรศักดิ์  ปัญญาวชิโร 
วดัสันปู่ สี  อ.สอง  จ.แพร่    โทร. ๐๙๐-๔๗๒-๗๓๑๖  ติดต่อ คุณ ณภสุรางค์ ๐๘๐-๑๒๒-๗๒๘๕ 
อ.กมลวรรณ  ๐๘๑-๔๓๕-๒๒๘๐ ๐๘๗-๑๕๐-๕๗๑๕  หรือ ร้านสมบัติฟอรีส ๐๒-๙๔๐-๔๙๔๑ 

๒๘กย. - ๕ต.ค. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

ต
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า
ค
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๑-๔ ต.ค. พระครูสุธรรมทีปากร 
วดันํ้าตกหินลาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี   พระครูสุธรรมทีปากร  ๐๗๗-๔๒๑-๐๖๖ 
พระครูสมุห์สุเมธา  กันตสาโร ๐๘๙-๙๗๒-๘๑๓๑  อ.วรรณา  ๐๘๑-๘๑๖-๗๑๔๕ 

๑-๘ ต.ค. ท่านเจ้าคุณ  พระเทพวสุิทธาภรณ์ 
อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วดัอินทรวหิาร พระอารามหลวง บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 
โทร. (๐๒) ๖๒๘-๕๕๕๐-๒ โทรสาร (๐๒) ๒๘๒-๘๔๒๙ 

๑-๘ ต.ค. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๑-๘ ต.ค. พระปลดัปรีชา  วีรธัมโม วดัป่าธรรมสุข ต./อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ๐๘๙-๙๔๖-๔๙๗๖  อ.อ๊อด ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓   

๕-๑๒ ต.ค. มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐาน จ.สุรินทร์ 
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน คุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  อาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านจันรม ต.ตาอ็อง  
อ.เมือง  จ.สุรินทร์   คุณรวงทอง  ๐๘๙-๖๒๗-๒๐๓๘ 



เดอืน วนัที่ ผู้จดั สถานทีจ่ัด / ผู้ติดต่อ 

ต
ลุ
า
ค
ม

 
๗–๑๔ ต.ค. มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวดัพษิณุโลก   
ติดต่อมูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ๑ โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐  
หรือ อ.ทิพย์สุดา  ๐๘๑-๙๗๒-๒๒๘๙ 

๘-๑๕ ต.ค. คุณสิริอร  แสงสุขเอ่ียม บ้านแสงสุข  อ.มหาชัย  จ.สมุทรสาคร  โทร.  ๐๘๑-๘๑๙-๓๖๗๓ 

๙-๑๕ ต.ค. 
บริษทั กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด 
(เฉพาะนักเรียนทุนของบริษัท) 

วดัละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  ๐๘๑-๔๐๓-๑๗๙๘ โทร. (๐๒) ๕๗๑-๗๔๑๕, ๙๒๐-๓๗๐๙ 

๑๒-๑๙ ต.ค. สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ 
สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ   เลขที่  ๑๓๔ หมู่ท่ี ๙  ตําบลแม่ปะ  อาํเภอเถิน  จังหวดัลําปาง  ๕๒๑๖๐  
โทร. ๐๘๒-๔๙๕-๕๒๙๕ , ๐๘๔-๗๓๙-๙๒๔๙ หรือ ๐๘๑-๓๓๔-๕๘๘๐  

๑๕-๒๒ ต.ค. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๑๖-๒๒ ต.ค. ศูนย์การบินทหารบก  จ.ลพบุรี 
ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก  ต.เขาพระงาม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
ติดต่อ  อนุศาสน์  (๐๓๖) ๔๘๖-๙๒๕-๒๗  ต่อ ๙๔๐๙ 

๑๗-๒๐ ต.ค. 
บ้านกรินชัย 

(โครงการครอบครัว+เยาวชน) 
บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๒๑-๒๘ ต.ค. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๑  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๒๓-๓๐ ต.ค. คุณนพเก้า  ไชยะบุรินทร์ บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง นครราชสีมา โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙, (๐๒) ๙๔๑-๘๖๖๘ 

พ
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๒-๙ พ.ย. เจ้าสุไร  ศุกระจันทร์  และครอบครัว 
บ้านวงันํ้าปิง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. ๐๕๓-๒๔๒-๕๘๐  อ.นพเก้า  ๐๘๑-๘๒๒-๖๖๓๓ 
สํานักงานมูลนิธิฯ ๐๒-๙๔๑-๘๖๖๘ , คุณเมทินี  ๐๘๖-๓๙๗-๖๔๙๑ , คุณนพรัตน์ ๐๘๖-๔๑๐-๖๔๙๑ 

๒-๙ พ.ย. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๑  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๒-๙ พ.ย. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

๑๑-๑๗ พ.ย. คุณแม่ขวญัเรือน  เทียนทอง 
บ้านสวนนํ้า  ต.เขาฉกรรจ์  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว  ๐๘๑-๓๑๙-๓๗๙๔ 
โทร.  ๐๓๗-๒๒๕-๒๑๗-๒๐ ต่อ ๑๓๒  โทรสาร ๐๓๗-๒๖๑-๓๔๔ 

๑๒-๑๙ พ.ย. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๑๔-๒๑ พ.ย. ดร.เวทย์  ไทยนุกลู  และคณะ มหาปัญญาวทิยาลัย  อาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา ติดต่อคุณฉัตรแก้ว  ๐๘๑-๗๖๖-๙๒๒๓ 

๑๖-๒๓ พ.ย. สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ 
สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ   เลขที่  ๑๓๔ หมู่ท่ี ๙  ตําบลแม่ปะ  อาํเภอเถิน  จังหวดัลําปาง  ๕๒๑๖๐  
โทร. ๐๘๒-๔๙๕-๕๒๙๕ , ๐๘๔-๗๓๙-๙๒๔๙ หรือ ๐๘๑-๓๓๔-๕๘๘๐  

๒๔พ.ย.-๒ธ.ค. 
คุณวทิยารัตน์  ธรรมสุนทร 

คุณศันสนีย์  ศิริกลุสถิต  ธรรมสุนทร 
และครอบครัว 

ราชพฤกษ์ สมุย  รีสอร์ท อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  โทร. (๐๗๗) ๔๘๕-๗๘๐ , (๐๗๗) ๔๒๓-๑๑๕ 
สํานักงานมูลนิธิฯ ๐๒-๙๔๑-๘๖๖๘ , คุณเมทินี  ๐๘๖-๓๙๗-๖๔๙๑ , คุณนพรัตน์ ๐๘๖-๔๑๐-๖๔๙๑ 
 

๒๗ พ.ย.-๔ธ.ค. พระวรพจน์  อุปสันโต 
วดัป่าบุญคุ้มเกล้า ต.แปลงยาว  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา   
ติดต่อ  พระ อ.วรพจน์  ๐๘๙-๒๓๖-๒๖๔๔  อ.อ๊อด ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓   

๒๘พ.ย. - ๕ธ.ค. ยุวพุทธิกสมาคมฯ 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เลขท่ี  ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน  ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕  ( ติดต่องานทะเบียนรับสมัคร กด ๑๑๒๑ , ๑๑๒๒ , ๑๑๒๓ , ๑๑๒๔ ) 

๒๙ พ.ย.- ๖ ธ.ค. 
อาจารย์กมลวรรณ  แสงเจริญปัญญา , 

อาจารย์ก้านกูร  ศรีปณะ , ร้านสมบติัฟอรีส 

วดัลาดปลาเค้า  ถนนลาดปลาเค้า   เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ   
ติดต่อ อ.กมลวรรณ  ๐๘๑-๔๓๕-๒๒๘๐ , ๐๘๗-๑๕๐-๕๗๑๕   
หรือ ร้านสมบัติฟอรีส ๐๒-๙๔๐-๔๙๔๑ 

๓๐ พ.ย.-๗ ธ.ค. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๑  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

ธ
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ว
า
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 ๑-๗ ธ.ค. พระครูสุธรรมทีปากร 
วดันํ้าตกหินลาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี   พระครูสุธรรมทีปากร  ๐๗๗-๔๒๑-๐๖๖ 
พระครูสมุห์สุเมธา  กันตสาโร ๐๘๙-๙๗๒-๘๑๓๑  อ.วรรณา  ๐๘๑-๘๑๖-๗๑๔๕ 

๓-๑๐ ธ.ค. 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน 

จ.นครศรีธรรมราช 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
คุณสรชัช  ทับทิมทอง  โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๔๑๑๕  โทรสาร (๐๗๕) ๓๑๗-๕๗๘ 

๕-๙ ธ.ค. วดัราชสิทธาราม  ราชวรวหิาร 
วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร  ถนนอสิระภาพ ฝ่ังธน แขวงวดัอรุณอมรินทร์ บางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ  
ติดต่อ  พระ อ.โกวทิย์ โทร.๐๘๑-๒๕๖-๕๗๘๔   อ.ก้านกูร ๐๘๑-๘๐๑-๕๑๓๘ 
สํานักงานมูลนิธิฯ ๐๒-๙๔๑-๘๖๖๘ , คุณเมทินี  ๐๘๖-๓๙๗-๖๔๙๑ , คุณนพรัตน์ ๐๘๖-๔๑๐-๖๔๙๑ 

๕-๙ ธ.ค. 
บ้านกรินชัย 

(หลกัสูตรพเิศษ วนัพ่อแห่งชาติ) 
บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  (รับจํานวน ๕๐ ท่าน) 
ติดต่อ  ๐๘๑-๙๗๗-๔๐๑๗ , ๐๘๔-๖๒๑-๗๖๘๖ หรือ โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 



เดอืน วนัที่ ผู้จดั สถานทีจ่ัด / ผู้ติดต่อ 

ธ
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๑๑-๑๗ ธ.ค. พระพรหมโมลี วดัศาลาลอย (พระอารามหลวง) อ.เมอืง จ.สุรินทร์  อ.สิริมนต์ ๐๘๙-๗๙๐-๑๓๕๓ , ๐๘๙-๖๖๙-๑๔๔๔ 

๑๒-๑๙ ธ.ค. คุณจรินทิพย์  (เจ๊หงษ์) สํานักงานมูลนิธิฯ ๐๒-๙๔๑-๘๖๖๘ , คุณเมทินี  ๐๘๖-๓๙๗-๖๔๙๑ , คุณนพรัตน์ ๐๘๖-๔๑๐-๖๔๙๑ 

๑๒-๑๙ ธ.ค. ดร.เวทย์  ไทยนุกลู  และคณะ วดัลฎัฐิวนาราม (วัดใต้)  อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต ติดต่อคุณไพบูลย์   ๐๘๙-๖๕๑-๓๘๔๐ 

๑๗-๒๔ ธ.ค. บ้านกรินชัย บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

๑๘-๒๕ ธ.ค. พระปลดัปรีชา  วีรธัมโม วดัป่าธรรมสุข ต./อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ๐๘๙-๙๔๖-๔๙๗๖  อ.อ๊อด ๐๘๑-๘๕๑-๔๑๕๓   

๑๙-๒๖ ธ.ค. พระมหาสมพกัตร์  สิกขาสโภ 
วดัแหลมมะเกลอื  ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม  โทร. ๐๘๑-๙๔๐-๙๑๔๖ , ๐๓๔-๓๘๑-๒๐๙ 
สํานักงานมูลนิธิฯ ๐๒-๙๔๑-๘๖๖๘ , คุณเมทินี  ๐๘๖-๓๙๗-๖๔๙๑ , คุณนพรัตน์ ๐๘๖-๔๑๐-๖๔๙๑ 

๑๗-๒๔ ก.ย. อ.พิชัย + อ.ศิริพร  กรรณกุลสุนทร มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่  ๒  โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐   (รับโยคเีก่า ๓ คร้ัง ขึน้ไป) 

๒๔-๓๑ ธ.ค. มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ มูลนิธิศูนย์วปัิสสนาเชียงใหม่ ๒  (รับโยคเีก่า ปฏิบัติ ๒ คร้ัง ขึน้ไป)   โทร. (๐๕๓) ๒๒๕-๕๗๐ 

๒๘ ธ.ค.-๑ ม.ค. 
พระอธิการสมชาย  ภูริปัญโญ , 

คุณสมบูรณ์  อนันตสุข 
วดัย่านซ่ือ  หมู่ ๔ ตําบลนายายอาม  อําเภอนายายอาม  จันทบุรี  ติดต่อ คุณสมบูรณ์ ๐๙๐-๓๙๔-๐๙๕๑ 
อ.กมลวรรณ  ๐๘๑-๔๓๕-๒๒๘๐ , ๐๘๗-๑๕๐-๕๗๑๕  หรือ ร้านสมบัติฟอรีส ๐๒-๙๔๐-๔๙๔๑ 

๒๘ธค. - ๔ม.ค. สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ 
สํานักวปัิสสนาบุญญานุภาพ   เลขที่  ๑๓๔ หมู่ท่ี ๙  ตําบลแม่ปะ  อาํเภอเถิน  จังหวดัลําปาง  ๕๒๑๖๐  
โทร. ๐๘๒-๔๙๕-๕๒๙๕ , ๐๘๔-๗๓๙-๙๒๔๙ หรือ ๐๘๑-๓๓๔-๕๘๘๐  

๒๙ธ.ค. – ๑ ม.ค. 
บ้านกรินชัย 

(หลกัสูตรพเิศษ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) 

บ้านกรินชัย ถ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  (รับจํานวน ๕๐ ท่าน) 
ติดต่อ  ๐๘๑-๙๗๗-๔๐๑๗ , ๐๘๔-๖๒๑-๗๖๘๖ หรือ โทร./โทรสาร  (๐๔๔) ๒๔๒-๕๕๙ 

 

หมายเหตุ   วนั เวลา สถานที่ อาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมินอกเหนือจากกาํหนดการน้ี   

กรุณาตดิตอ่สอบถามจากผูจ้ดัโดยตรง 

 

 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
หรือ สมคัรเข้ารบัการอบรมได้ท่ี 

 
 

 
 
 

มลูนิธิคณุแม่ ดร.สิริ   กรินชยั 
KHUN MAE DR.SIRI  KRINCHAI  FOUNDATION 

17 ซอยลาดปลาเคา้ 8 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  กรุงเทพฯ 10230 

โทรศพัท ์ 0-2941-8668  โทรสาร  0-2941-8668 กด 18 

คุณเมทินี  086-397-6491 , คุณพงษศ์กัด์ิ  080-429-4241 

คุณนพรตัน ์ 086-687-5752 ,086-410-6491  

www.khunmaesiri.org , www.facebook.com/khunmaesiri 
 
 
 
 

ปรับปรุงอพัเดท  22/5/56 


