
วันท่ี / เดือน ผู้จัด สถานท่ีจัด ติดต่อประสานงาน รับสมคัร

8-15 ม.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

13-20 ม.ค. พระครูสิริธรรมภาณ วดัละหาร  ต.โสนลอย  อ.บางบวัทอง  จ.นนทบรีุ โทร. 02-571-7415 , 02-920-3709 , 081-403-1798 200 คน

17-24 ม.ค. อ.พชัิย - อ.ศริิพร  กรรณกุลสุนทร มูลนธิิศนูย์วปิสัสนาเชียงใหม่ 1  ต.สนักลาง อ.สนัปา่ตอง จ.เชียงใหม่ สมัครปฏิบตัธิรรม 081-483-1330 ,  WWW.VIPASSANACM.COM 100 คน

21-28 ม.ค. บริษัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากัด (มหาชน) บา้นไรวา  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จังหวดัชลบรีุ โทร. 02-635-5500  แฟกซ์ 02-635-5501-3,  vipassana@snpfood.com 100  คน

1-8 ก.พ. พระปลัดปรีชา  วีรธมัโม วดัปา่ธรรมสขุ  ต าบล/อ าเภอ นายายอาม จังหวดัจันทบรีุ พระปลดัปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

2-9 ก.พ. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

3-10 ก.พ. ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  4 ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 350 คน

5-12 ก.พ. คุณแม่วงเดอืน , คุณปรีชา , คุณสามารถ , มูลนิธฯิ วดัพระธาตทุรายทอง  ต .ปา่สกั  อ.เมือง  จ.ล าพูน อ.รัชนบีลูย์ 089-850-4954 สนง.มูลนธิิฯ 086-342-1345, 086-687-5752 100 คน

7-14 ก.พ. ส านักวิปสัสนาบญุญานุภาพ ส านกัวปิสัสนาบญุญานภุาพ  ต .แม่ปะ  อ.เถิน  จ.ล าปาง โทร. 082-495-5295 ,  089-799-7709 , 089-201-9630 100 คน

7-14 ก.พ. อ.พชัิย - อ.ศริิพร  กรรณกุลสุนทร มูลนธิิศนูย์วปิสัสนาเชียงใหม่ 1  ต.สนักลาง อ.สนัปา่ตอง จ.เชียงใหม่ สมัครปฏิบตัธิรรม 081-483-1330 ,  WWW.VIPASSANACM.COM 100 คน

27 ก.พ. - 6 มี.ค. พระครูใบฎกีาสุรศกัดิ ์ ปญัญาวชิโร วดัสนัปูส่ ีอ าเภอสอง จังหวดัแพร่ คณุ ณภสรุางค ์080-122-7285, อ.กมลวรรณ 081-435-2280 100 คน

28 ก.พ. - 7 มี.ค. อ.พชัิย - อ.ศริิพร  กรรณกุลสุนทร มูลนธิิศนูย์วปิสัสนาเชียงใหม่ 1  ต.สนักลาง อ.สนัปา่ตอง จ.เชียงใหม่ สมัครปฏิบตัธิรรม 081-483-1330 ,  WWW.VIPASSANACM.COM 100 คน

1-8 มี.ค. พระอธกิารธณัชชนม์ (โกวิทย์)  อัคคธมัโม วดัคลองน  าเย็น  อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ พระอธิการธณชัชนม์ (โกวทิย์) 081-256-5784 , 087-985-1466 50 คน

2-5 มี.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  (วันมาฆะบชูา) บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

4-8 มี.ค. พระเทพสิทธมุินี วดัดสุดิารามวรวหิาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ โทร. 02-433-9854 , 089-896-4881 , 085-501-7508 80 คน

4-8 มี.ค. พระครูสุธรรมทีปากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วดัน  าตกหนิลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สรุาษฎร์ธานี พระครูสมุหส์เุมธา 077-421-066 ,089-972-8131 200 คน

8-15 มี.ค. ดร.เวท  ไทยนุกูล และคณะ มหาปญัญาวทิยาลยั อ าเภอหาดใหญ ่ จังหวดัสงขลา คณุฉตัรแก้ว คชเสน ี 092-787-9159 100 คน

12-19 มี.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

14-มี.ค. ท าบุญ 6 ปี การก่อตั้งมูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย ชาโต เดอ แบงคอก  ซ.ร่วมฤดี 1  ถนนเพลินจิต  กรุงเทพฯ สนง. มูลนิธิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345 , 086-687-5752 200 คน

17-24 มี.ค. ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  4 ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 350 คน

23-30 มี.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

25-29 มี.ค. พระปลัดปรีชา  วีรธมัโม  (โครงการเยาวชน) วดัปา่ธรรมสขุ  ต าบล/อ าเภอ นายายอาม  จังหวดัจันทบรีุ พระปลดัปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

25 มี.ค. - 1 เม.ย. อ.ก้านกูร, อ.กมลวรรณ, มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย วดัลาดปลาเคา้  ถนนลาดปลาเคา้  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ โทร. อ.กมลวรรณ 081-435-2280 , 087-150-5715 100 คน

25 มี.ค. - 1 เม.ย. คุณพรเสก - คุณลาลีวรรณ  กาญจนจารี ชาโต เดอ แบงคอก  ซ .ร่วมฤด ี1  ถนนเพลนิจิต  ปทมุวนั  กรุงเทพฯ โทร. 02-282-8429 50 คน

28 มี.ค. - 4 เม.ย. บริษัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากัด (มหาชน) บา้นไรวา  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จังหวดัชลบรีุ โทร. 02-635-5500  แฟกซ์ 02-635-5501-3,  vipassana@snpfood.com 100  คน

30 มี.ค. - 3 เม.ย. วัดทุ่งทอง วดัทุง่ทอง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธาน ี โทร.  อ.แฉลม้  084-644-0517 200 คน

ก ำหนดกำรปฏิบัติธรรม ปี 2558



วันท่ี / เดือน ผู้จัด สถานท่ีจัด ติดต่อประสานงาน รับสมคัร

ก ำหนดกำรปฏิบัติธรรม ปี 2558

1-15 เม.ย. พระปลัดปรีชา  วีรธมัโม  (บรรพชาภาคฤดรู้อน) วดัปา่ธรรมสขุ  ต าบล/อ าเภอ นายายอาม จังหวดัจันทบรีุ พระปลดัปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

4-11 เม.ย. อ.พชัิย - อ.ศริิพร  กรรณกุลสุนทร มูลนธิิศนูย์วปิสัสนาเชียงใหม่ 1 ต.สนักลาง อ.สนัปา่ตอง จ.เชียงใหม่ สมัครปฏิบตัธิรรม 081-483-1330 ,  WWW.VIPASSANACM.COM 100 คน

7-14 เม.ย. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย ( ป.4-6 พร้อมผู้ปกครอง) บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 80 คน

11-15 เม.ย. พระเทพสิทธมุินี วดัดสุดิารามวรวหิาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ โทร. 02-433-9854 , 089-896-4881 , 085-501-7508 80 คน

11-18 เม.ย. ส านักวิปสัสนาบญุญานุภาพ ส านกัวปิสัสนาบญุญานภุาพ  ต .แม่ปะ อ.เถิน  จ.ล าปาง โทร. 082-495-5295 ,  089-799-7709 , 089-201-9630 100 คน

12-16 เม.ย. พระอธกิารธณัชชนม์ (โกวิทย์)  อัคคธมัโม วดัคลองน  าเย็น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ พระอธิการธณชัชนม์ (โกวทิย์) 081-256-5784 , 087-985-1466 50 คน

14-18 เม.ย. พระอธกิารบณัฑิต  ปณัฑิโต (เยาวชน) วดัธรรมราช  ต.สะกาด  อ.สงัขะ  จ.สริุนทร์ โทร. 083-125-4967 , 081-549-5478 100 คน

17-20 เม.ย. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (เยาวชน 10-12 ป)ี บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 100 คน

18-25 เม.ย. คุณณัญย์ฐกิา (สิริอร)  แสงสุขเอ่ียม ศนูย์ปฏิบตัธิรรม สวนปา่ทพิย์มงคลแสงธรรม อ .สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โทร.  คณุณญัย์ฐิกา 081-819-3673 100 คน

23-30 เม.ย. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

28-29 เม.ย. พระเทพสิทธมุินี วดัดสุดิารามวรวหิาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ โทร. 02-433-9854 , 089-896-4881 , 085-501-7508 80 คน

2-9 พ.ค. ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ .เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 350 คน

3-10 พ.ค. โรงแรมจนัทรา รีสอร์ท โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวดันครนายก โทร. 037-315-289 100 คน

7-14 พ.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

9-13 พ.ค. พระสมชาย ภริูปญัโญ , คุณสมบรูณ์ อนันตสุข วดัย่านซ่ือ  ต.นายายอาม  อ.นายายอาม  จ.จันทบรีุ คณุสมบรูณ ์090-394-0951 , อ.กมลวรรณ 081-435-2280 50 คน

22-29 พ.ค. บริษัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากัด (มหาชน) บา้นไรวา  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จังหวดัชลบรีุ โทร. 02-635-5500  แฟกซ์ 02-635-5501-3,  vipassana@snpfood.com 100  คน

24-31 พ.ค. พระปลัดปรีชา  วีรธมัโม วดัปา่ธรรมสขุ  ต าบล/อ าเภอ นายายอาม จังหวดัจันทบรีุ พระปลดัปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

25 พ.ค. - 1 มิ.ย. ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ .เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 350 คน

29 พ.ค. - 2 มิ.ย. พระครูสุธรรมทีปากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วดัน  าตกหนิลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สรุาษฎร์ธานี พระครูสมุหส์เุมธา 077-421-066 ,089-972-8131 200 คน

30 พ.ค. - 1 มิ.ย. พระเทพสิทธมุินี วดัดสุดิารามวรวหิาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ โทร. 02-433-9854 , 089-896-4881 , 085-501-7508 80 คน

30 พ.ค. - 2 มิ.ย. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (วันวิสาขบชูา) บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

1-8 มิ.ย. ดร.เวท  ไทยนุกูล และคณะ วดัลฎัฐิวนาราม (วดัใต้) ต าบลฉลอง  อ าเภอเมือง จังหวดัภูเก็ต คณุไพบลูย์ ชุตมิากรกุล   089-651-3840 100 คน

11-18 มิ.ย. พระครูสิริธรรมภาณ วดัละหาร  ต.โสนลอย  อ.บางบวัทอง  จ.นนทบรีุ โทร. 02-571-7415 , 02-920-3709 , 081-403-1798 200 คน

11-18 มิ.ย. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

12-14 มิ.ย. ผอ.จนิตนา  ธรรมวานิช  (นักเรียนช้ัน ป.6) โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  สีแ่ยกอุรุพงษ ์ถ .เพชรบรีุ กรุงเทพฯ โทร. ผอ.จินตนา  02-215-7335 , 02-215-0713 80 คน

19-26 มิ.ย. ดร.เวท  ไทยนุกูล และคณะ มหาปญัญาวทิยาลยั อ าเภอหาดใหญ ่ จังหวดัสงขลา คณุฉตัรแก้ว คชเสน ี 092-787-9159 100 คน
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21-28 มิ.ย. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (วิทยากรปฏบิตัเิข้ม) แจง้ให้ทราบภายหลัง สนง. มูลนิธฯิ 02-941-8668 , 086-342-1345 , 086-687-5752 80 คน

23-30 มิ.ย. ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ .เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 350 คน

1-8 ก.ค. อ.ก้านกูร, อ.กมลวรรณ, มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย วดัลาดปลาเคา้ ถนนลาดปลาเคา้ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร. อ.กมลวรรณ 081-435-2280 , 087-150-5715 100 คน

1-8 ก.ค. พระอธกิารธณัชชนม์ (โกวิทย์)  อัคคธมัโม วดัคลองน  าเย็น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ พระอธิการธณชัชนม์ (โกวทิย์) 081-256-5784 , 087-985-1466 50 คน

2-9 ก.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน

8-15 ก.ค. คุณณัญย์ฐกิา (สิริอร)  แสงสุขเอ่ียม ศนูย์ปฏิบตัธิรรม สวนปา่ทพิย์มงคลแสงธรรม อ .สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โทร.  คณุณญัย์ฐิกา 081-819-3673 100 คน

14-21 ก.ค. บริษัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากัด (มหาชน) บา้นไรวา  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จังหวดัชลบรีุ โทร. 02-635-5500  แฟกซ์ 02-635-5501-3,  vipassana@snpfood.com 100  คน

15-22 ก.ค. ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ .เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 350 คน

25 ก.ค. - 1 ส.ค. อ.พชัิย - อ.ศริิพร  กรรณกุลสุนทร มูลนธิิศนูย์วปิสัสนาเชียงใหม่ 1  ต.สนักลาง อ.สนัปา่ตอง จ.เชียงใหม่ สมัครปฏิบตัธิรรม 081-483-1330 ,  WWW.VIPASSANACM.COM 100 คน

28-31 ก.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (วันอาสาฬหบชูา) บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน

30 ก.ค. - 2 ส.ค. พระเทพสิทธมุินี วดัดสุดิารามวรวหิาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ โทร. 02-433-9854 , 089-896-4881 , 085-501-7508 80 คน

1-8 ส.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน

1-8 ส.ค. พระมหา พลลพตัม์  สิขาสโภ วดัแหลมมะเกลอื ต.สามง่าม อ.ดอนตมู จ.นครปฐม โทร. 034-381-209 , 081-940-9146 100 คน

5-12 ส.ค. พระปลัดปรีชา  วีรธมัโม วดัปา่ธรรมสขุ  ต าบล/อ าเภอ นายายอาม จังหวดัจันทบรีุ พระปลดัปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

8-15 ส.ค. อ.พชัิย - อ.ศริิพร  กรรณกุลสุนทร มูลนธิิศนูย์วปิสัสนาเชียงใหม่ 1  ต.สนักลาง อ.สนัปา่ตอง จ.เชียงใหม่ สมัครปฏิบตัธิรรม 081-483-1330 ,  WWW.VIPASSANACM.COM 100 คน

10-13 ส.ค. คุณลักษมี  ตรีเพชร ว ีไอ พี นวดแผนโบราณ  ซอยตน้สน  ต .บางตลาด  อ.เมือง  นนทบรีุ โทร. คณุลกัษมี 089-781-4948, อ.กมลวรรณ 081-435-2280 50 คน

11-14 ส.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  (วันแม่) บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน

12-16 ส.ค. พระเทพสิทธมุินี วดัดสุดิารามวรวหิาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ โทร. 02-433-9854 , 089-896-4881 , 085-501-7508 80 คน

12-16 ส.ค. พระครูสุธรรมทีปากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วดัน  าตกหนิลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สรุาษฎร์ธานี พระครูสมุหส์เุมธา 077-421-066 ,089-972-8131 200 คน

15-22 ส.ค. ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ .เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 350 คน

22-ส.ค. วันร าลึกถงึ คุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย ศนูย์ประสานงานมูลนิธฯิ ( เสนานิคม 1 ซอย 7 )  พหลโยธนิ 32 สนง. มูลนิธฯิ 02-941-8668 , 086-397-6491 , 086-410-6491 200 คน

22-29 ส.ค. ส านักวิปสัสนาบญุญานุภาพ ส านกัวปิสัสนาบญุญานภุาพ  ต .แม่ปะ  อ.เถิน  จ.ล าปาง โทร. 082-495-5295 ,  089-799-7709 , 089-201-9630 100 คน

22-29 ส.ค. อ.พชัิย - อ.ศริิพร  กรรณกุลสุนทร มูลนธิิศนูย์วปิสัสนาเชียงใหม่ 2  ต.ยุหวา่  อ.สนัปา่ตอง จ.เชียงใหม่ สมัครปฏิบตัธิรรม 081-483-1330 ,  WWW.VIPASSANACM.COM 100 คน

24-31 ส.ค. คุณแม่วงเดอืน , คุณปรีชา , คุณสามารถ , มูลนิธฯิ วดัพระธาตทุรายทอง  ต .ปา่สกั  อ.เมือง  จ.ล าพูน อ.รัชนบีลูย์  089-850-4954 80 คน

28 ส.ค. - 1 ก.ย. พระครูสุธรรมทีปากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วดัน  าตกหนิลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สรุาษฎร์ธานี พระครูสมุหส์เุมธา 077-421-066 ,089-972-8131 200 คน

3-7 ก.ย. พระอธกิารบณัฑิต  ปณัฑิโต (เยาวชน) วดัธรรมราช  ต.สะกาด  อ.สงัขะ  จ.สริุนทร์ โทร. 083-125-4967 , 081-549-5478 100 คน
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3-10 ก.ย. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน

5-12 ก.ย. อ.พชัิย - อ.ศริิพร  กรรณกุลสุนทร มูลนธิิศนูย์วปิสัสนาเชียงใหม่ 1  ต.สนักลาง อ.สนัปา่ตอง จ.เชียงใหม่ สมัครปฏิบตัธิรรม 081-483-1330 ,  WWW.VIPASSANACM.COM 100 คน

7-14 ก.ย. ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ .เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 350 คน

17-20 ก.ย. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (สัมมนาวิทยากร) บา้นกรินชัย  หรือ อาจจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม สนง. มูลนิธฯิ 02-941-8668 , 086-342-1345 , 086-687-5752 60 คน

20-24 ก.ย. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (อบรมผู้ช่วยวิทยากร) บา้นกรินชัย  หรือ อาจจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม สนง. มูลนิธฯิ 02-941-8668 , 086-342-1345 , 086-687-5752 60 คน

23-30 ก.ย. พระครูใบฎกีาสุรศกัดิ ์ ปญัญาวชิโร วดัสนัปูส่ ีอ าเภอสอง จังหวดัแพร่ คณุ ณภสรุางค ์080-122-7285, อ.กมลวรรณ 081-435-2280 100 คน

30 ก.ย. - 7 ต.ค. บริษัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากัด (มหาชน) บา้นไรวา  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จังหวดัชลบรีุ โทร. 02-635-5500  แฟกซ์ 02-635-5501-3,  vipassana@snpfood.com 100  คน

1-8 ต.ค. พระปลัดปรีชา  วีรธมัโม วดัปา่ธรรมสขุ  ต าบล/อ าเภอ นายายอาม จังหวดัจันทบรีุ พระปลดัปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

1-8 ต.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน

2-6 ต.ค. พระครูสุธรรมทีปากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วดัน  าตกหนิลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สรุาษฎร์ธานี พระครูสมุหส์เุมธา 077-421-066 ,089-972-8131 200 คน

2-9 ต.ค. ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ .เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 350 คน

8-15 ต.ค. คุณณัญย์ฐกิา (สิริอร)  แสงสุขเอ่ียม ศนูย์ปฏิบตัธิรรม สวนปา่ทพิย์มงคลแสงธรรม อ .สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โทร.  คณุณญัย์ฐิกา 081-819-3673 100 คน

10-17 ต.ค. ส านักวิปสัสนาบญุญานุภาพ ส านกัวปิสัสนาบญุญานภุาพ  ต .แม่ปะ  อ.เถิน  จ.ล าปาง โทร. 082-495-5295 ,  089-799-7709 , 089-201-9630 100 คน

16-22 ต.ค. ศนูย์การบนิทหาบก  จ .ลพบรีุ คา่ยสมเดจ็พระศรีนครินทรา  ต .เขาพระงาม  อ.เมือง  จ.ลพบรีุ โทร.  อนศุาสน ์ 036-486-925-27  ตอ่ 9409 120 คน

17-20 ต.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (เยาวชน 13-15 ป)ี บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 100 คน

17-24 ต.ค. พระเทพสิทธมุินี วดัดสุดิารามวรวหิาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ โทร. 02-433-9854 , 089-896-4881 , 085-501-7508 80 คน

17-24 ต.ค. ส านักปฏบิตัธิรรมปญัญาประทีป ส านกัปฏิบตัธิรรมปญัญาประทปี  ต ./อ.นายายอาม  จ.จันทบรีุ โทร. คณุลกัษมี 089-781-4948, อ.กมลวรรณ 081-435-2280 80 คน

17-24 ต.ค. อ.พชัิย - อ.ศริิพร  กรรณกุลสุนทร มูลนธิิศนูย์วปิสัสนาเชียงใหม่ 1  ต.สนักลาง อ.สนัปา่ตอง จ.เชียงใหม่ สมัครปฏิบตัธิรรม 081-483-1330 ,  WWW.VIPASSANACM.COM 100 คน

19-27 ต.ค. พระมหา พลลพตัม์  สิขาสโภ วดัแหลมมะเกลอื ต.สามง่าม อ.ดอนตมู จ.นครปฐม โทร. 034-381-209 , 081-940-9146 100 คน

23-30 ต.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน

31 ต.ค. - 7 พ.ย. ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ .เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 350 คน

2-9 พ.ย. เจา้สุไร  ศกุระจนัทร์  และครอบครัว บา้นวงัน  าปงิ  ต.สนัผเีสื อ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ โทร. 053-242-580 , สนง. มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-397-6491 50 คน

7-14 พ.ย. อ.พชัิย - อ.ศริิพร  กรรณกุลสุนทร มูลนธิิศนูย์วปิสัสนาเชียงใหม่ 1  ต.สนักลาง อ.สนัปา่ตอง จ.เชียงใหม่ สมัครปฏิบตัธิรรม 081-483-1330 ,  WWW.VIPASSANACM.COM 100 คน

9-16 พ.ย. คุณแม่ขวัญเรือน  เทียนทอง บา้นสวนน  า  ต.เขาฉกรรจ์  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว โทร. 081-319-3794 , 037-225-217-20 ตอ่ 132 , 037-261-344 80 คน

12-19 พ.ย. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน

14-21 พ.ย. ดร.เวท  ไทยนุกูล และคณะ มหาปญัญาวทิยาลยั  อ าเภอหาดใหญ ่ จังหวดัสงขลา คณุฉตัรแก้ว คชเสน ี 092-787-9159 100 คน
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22-29 พ.ย. บริษัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากัด (มหาชน) บา้นไรวา  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จังหวดัชลบรีุ โทร. 02-635-5500  แฟกซ์ 02-635-5501-3,  vipassana@snpfood.com 100  คน

28 พ.ย. - 5 ธ.ค. ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ .เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 350 คน

29 พ.ย. - 6 ธ.ค. อ.ก้านกูร, อ.กมลวรรณ, มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย วดัลาดปลาเคา้ ถนนลาดปลาเคา้ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร. อ.กมลวรรณ 081-435-2280 , 087-150-5715 100 คน

3-10 ธ.ค. พรหมสิริธรรมสถาน  จงัหวัดนครศรีธรรมราช ศนูย์ปฏิบตัธิรรมพรหมสริิธรรมสถาน  อ .พรหมครีี  จ.นครศรีธรรมราช คณุสรชัช  ทบัทมิทอง  081-370-4115 โทรสาร 075-317-578 100 คน

3-6 ธ.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (วันพอ่) บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน

4-9 ธ.ค. พระครูสุธรรมทีปากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วดัน  าตกหนิลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สรุาษฎร์ธานี พระครูสมุหส์เุมธา 077-421-066 ,089-972-8131 200 คน

5-7 ธ.ค. พระเทพสิทธมุินี วดัดสุดิารามวรวหิาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ โทร. 02-433-9854 , 089-896-4881 , 085-501-7508 80 คน

12-19 ธ.ค. ดร.เวท  ไทยนุกูล และคณะ วดัลฎัฐิวนาราม (วดัใต้) ต าบลฉลอง  อ าเภอเมือง จังหวดัภูเก็ต คณุไพบลูย์ ชุตมิากรกุล   089-651-3840 100 คน

12-19 ธ.ค. คุณจริญทิพย์  ภญิโญชีพ บริษทั พี.วาย.ซี อินดสัตรี  จ ากัด  เชียงรากใหญ ่อ .สามโคก จ.ปทมุธานี โทร. 089-043-7790 , 081-566-9991 50 คน

17-24 ธ.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน

18-25 ธ.ค. ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ .เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 350 คน

18-25 ธ.ค. พระปลัดปรีชา  วีรธมัโม วดัปา่ธรรมสขุ  ต าบล/อ าเภอ นายายอาม จังหวดัจันทบรีุ พระปลดัปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

19-26 ธ.ค. พระมหา พลลพตัม์  สิขาสโภ วดัแหลมมะเกลอื ต.สามง่าม อ.ดอนตมู จ.นครปฐม โทร. 034-381-209 , 081-940-9146 100 คน

19 ธ.ค.- 1 ม.ค. อ.พชัิย - อ.ศริิพร  กรรณกุลสุนทร มูลนธิิศนูย์วปิสัสนาเชียงใหม่ 2  ต.ยุหวา่  อ.สนัปา่ตอง จ.เชียงใหม่ สมัครปฏิบตัธิรรม 081-483-1330 ,  WWW.VIPASSANACM.COM 100 คน

25 ธ.ค.- 1 ม.ค. อ.พชัิย - อ.ศริิพร  กรรณกุลสุนทร มูลนธิิศนูย์วปิสัสนาเชียงใหม่ 2  ต.ยุหวา่  อ.สนัปา่ตอง จ.เชียงใหม่ สมัครปฏิบตัธิรรม 081-483-1330 ,  WWW.VIPASSANACM.COM 100 คน

26 ธ.ค.- 2 ม.ค. ส านักวิปสัสนาบญุญานุภาพ ส านกัวปิสัสนาบญุญานภุาพ  ต .แม่ปะ  อ.เถิน  จ.ล าปาง โทร. 082-495-5295 ,  089-799-7709 , 089-201-9630 100 คน

28 ธ.ค.- 1 ม.ค. พระสมชาย ภริูปญัโญ , คุณสมบรูณ์ อนันตสุข วดัย่านซ่ือ  ต.นายายอาม  อ.นายายอาม  จ.จันทบรีุ คณุสมบรูณ ์090-394-0951 , อ.กมลวรรณ 081-435-2280 80 คน

30 ธ.ค.- 2 ม.ค. มูลนิธคุิณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (ปใีหม่) บา้นคณุแม่ ดร.สริิ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสมีา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 150 คน

30 ธ.ค.- 3 ม.ค. พระครูสุธรรมทีปากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วดัน  าตกหนิลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สรุาษฎร์ธานี พระครูสมุหส์เุมธา 077-421-066 ,089-972-8131 200 คน

31 ธ.ค.- 3 ม.ค. พระเทพสิทธมุินี วดัดสุดิารามวรวหิาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ โทร. 02-433-9854 , 089-896-4881 , 085-501-7508 80 คน
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ก ำหนดกำรปฏิบัติธรรม ปี 2558

11-ม.ค. มูลนิธฯิ (วิปสัสนาวันอาทิตย์ 12.30 - 17.00 น.) ศนูย์ประสานงานมูลนธิิคณุแม่ ดร .สริิ  กรินชัย  ( เสนานคิม 1 ซอย 7 ) สนง.มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345, 086-687-5752 40 คน

15-ก.พ. มูลนิธฯิ (วิปสัสนาวันอาทิตย์ 12.30 - 17.00 น.) ศนูย์ประสานงานมูลนธิิคณุแม่ ดร .สริิ  กรินชัย  ( เสนานคิม 1 ซอย 7 ) สนง.มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345, 086-687-5752 40 คน

8-มี.ค. มูลนิธฯิ (วิปสัสนาวันอาทิตย์ 12.30 - 17.00 น.) ศนูย์ประสานงานมูลนธิิคณุแม่ ดร .สริิ  กรินชัย  ( เสนานคิม 1 ซอย 7 ) สนง.มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345, 086-687-5752 40 คน

5-เม.ย. มูลนิธฯิ (วิปสัสนาวันอาทิตย์ 12.30 - 17.00 น.) ศนูย์ประสานงานมูลนธิิคณุแม่ ดร .สริิ  กรินชัย  ( เสนานคิม 1 ซอย 7 ) สนง.มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345, 086-687-5752 40 คน

17-พ.ค. มูลนิธฯิ (วิปสัสนาวันอาทิตย์ 12.30 - 17.00 น.) ศนูย์ประสานงานมูลนธิิคณุแม่ ดร .สริิ  กรินชัย  ( เสนานคิม 1 ซอย 7 ) สนง.มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345, 086-687-5752 40 คน

14-มิ.ย. มูลนิธฯิ (วิปสัสนาวันอาทิตย์ 12.30 - 17.00 น.) ศนูย์ประสานงานมูลนธิิคณุแม่ ดร .สริิ  กรินชัย  ( เสนานคิม 1 ซอย 7 ) สนง.มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345, 086-687-5752 40 คน

12-ก.ค. มูลนิธฯิ (วิปสัสนาวันอาทิตย์ 12.30 - 17.00 น.) ศนูย์ประสานงานมูลนธิิคณุแม่ ดร .สริิ  กรินชัย  ( เสนานคิม 1 ซอย 7 ) สนง.มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345, 086-687-5752 40 คน

9-ส.ค. มูลนิธฯิ (วิปสัสนาวันอาทิตย์ 12.30 - 17.00 น.) ศนูย์ประสานงานมูลนธิิคณุแม่ ดร .สริิ  กรินชัย  ( เสนานคิม 1 ซอย 7 ) สนง.มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345, 086-687-5752 40 คน

13-ก.ย. มูลนิธฯิ (วิปสัสนาวันอาทิตย์ 12.30 - 17.00 น.) ศนูย์ประสานงานมูลนธิิคณุแม่ ดร .สริิ  กรินชัย  ( เสนานคิม 1 ซอย 7 ) สนง.มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345, 086-687-5752 40 คน

11-ต.ค. มูลนิธฯิ (วิปสัสนาวันอาทิตย์ 12.30 - 17.00 น.) ศนูย์ประสานงานมูลนธิิคณุแม่ ดร .สริิ  กรินชัย  ( เสนานคิม 1 ซอย 7 ) สนง.มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345, 086-687-5752 40 คน

15-พ.ย. มูลนิธฯิ (วิปสัสนาวันอาทิตย์ 12.30 - 17.00 น.) ศนูย์ประสานงานมูลนธิิคณุแม่ ดร .สริิ  กรินชัย  ( เสนานคิม 1 ซอย 7 ) สนง.มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345, 086-687-5752 40 คน

6-ธ.ค. มูลนิธฯิ (วิปสัสนาวันอาทิตย์ 12.30 - 17.00 น.) ศนูย์ประสานงานมูลนธิิคณุแม่ ดร .สริิ  กรินชัย  ( เสนานคิม 1 ซอย 7 ) สนง.มูลนธิิฯ 02-941-8668 , 086-342-1345, 086-687-5752 40 คน

ร่วมบริจาคโดย   การโอนเงินเขา้บัญชี  "มลูนิธิคุณแม ่ดร.สริิ  กรินชัย"

มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  17 ซอยลาดปลาเค้า 8 แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศพัท/์โทรสาร  02-941-8668   ตดิตอ่เจ้าหน้าที่  :  คุณพงษ์ศกัด์ิ  086-342-1345  ,  คุณนพรัตน์  086-687-5752

WWW.KHUNMAESIRI.ORG  ,  E-mail : khunmaesiri@gmail.com

2. ธ.กรุงไทย       สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว             ออมทรัพย์    เลขที่  690-0-22158-0

3. ธ.กสิกรไทย    สาขา ดิ อเวนิว รัชโยธิน             ออมทรัพย์    เลขที่  627-2-14613-4

4. ธ.ทหารไทย    สาขา บางเขน                               ออมทรัพย์    เลขที่  032-2-52185-7

5. ธ.ไทยพาณิชย์  สาขา คริสตัล ดีไซต์ เซ็นเตอร์    ออมทรัพย์    เลขที่  405-019388-1

วิปัสสนาวันอาทิตย์  เพ่ิมพลังชวิีต  ตามรอยคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชยั

1. ธ.กรุงเทพ       สาขา ลาดพร้าว                            ออมทรัพย์    เลขที่  075-0-29583-4


