
วนัที่ / เดอืน ผูจ้ดั สถานที่จดั ตดิตอ่ประสานงาน รบัสมคัร
5-12 ม.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

6-13 ม.ค. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 , WWW.YBAT.ORG 350 คน

7-14 ม.ค. พระครูโกวิทวีรศาสตร์ วัดสันปู่สี อําเภอสอง จังหวัดแพร่ พระกิตติภพ  061-338-0737, อ.กมลวรรณ 087-150-5715 100 คน

18-21 ม.ค. บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน) บ้านไรวา  ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี โทร. 02-785-4000 ต่อ 113   แฟกซ์ 02-785-4040 100  คน

20-24 ม.ค. พระธรรมโมลี , อาจารย์อรพนิท์  ปรางค์นวรัตน์ วัดศาลาลอย   อ.เมือง  จังหวัดสุรินทร์ อ.อรพินท์ 094-261-9651 50 คน

2-8 ก.พ. พระปลัดปรีชา  วีรธัมโม วัดป่าธรรมสุข  ตําบล/อําเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี พระปลัดปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

3-10 ก.พ. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

5-12 ก.พ. คุณแม่วงเดือน หงส์หริัญ , มูลนิธิคุณแม่ ดร.สริิ  กรินชัย วัดพระธาตุทรายทอง  ต.ป่าสัก  อ.เมือง  จ.ลําพูน อ.รัชนีบูลย์ 089-850-4954 , มูลนิธิฯ 061-521-6144 , 086-687-5752 80 คน

7-11 ก.พ. คุณลักษมี  ตรีเพชร , อ.ก้านกูร  ศรีปณะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเก้าพัดสิริปัญญา  ซ.แจ้งวัฒนะ 20  ต.บางตลาด  นนทบุรี คุณลักษมี 089-781-4948, อ.กมลวรรณ 087-150-5715 50 คน

13-20 ก.พ. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 , WWW.YBAT.ORG 350 คน

21-28 ก.พ. ร้านบ้านนํา้พริกข้าวสวย , มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย วัดป่าคลองกุ้ง  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี คุณศิริลักษณ์  099-552-9544 , อ.พัชมณ 082-961-9542 40 คน

23-25 ก.พ. พรหมสิริธรรมสถาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช อ.สรชัช  082-818-8112 , อ.ณภัทร 081-370-4115 60 คน

27 ก.พ.- 2 มี.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  (วันมาฆะบูชา) บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

27 ก.พ. - 6 มี.ค. พระครูโกวิทวีรศาสตร์ วัดสันปู่สี อําเภอสอง จังหวัดแพร่ คุณ ณภสุรางค์ 080-122-7285, อ.กมลวรรณ 087-150-5715 100 คน

1-4 มี.ค. พระเทพสิทธิมุนี  (วันมาฆะบูชา) วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อ.ประเทือง 081-850-1648 , คุณกอบเดช 081-615-0255 80 คน

1-5 มี.ค. พระครูสุธรรมทปีากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วัดนํา้ตกหินลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี พระครูสมุห์สุเมธา 077-421-066 , 080-171-6007 , 089-972-8131 150 คน

1-8 มี.ค. พระอธิการธณัชชนม์ (โกวิทย์)  อัคคธัมโม วัดคลองนํา้เย็น  อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี พระอธิการธณัชชนม์ (โกวิทย์) 081-256-5784 , 087-985-1466 50 คน

8-15 มี.ค. ดร.เวท  ไทยนุกูล และคณะ มหาปัญญาวิทยาลัย อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา คุณฉัตรแก้ว คชเสนี  092-787-9159 100 คน

13-20 มี.ค. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 , WWW.YBAT.ORG 350 คน

17-24 มี.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

23-25 มี.ค. พรหมสิริธรรมสถาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช อ.สรชัช  082-818-8112 , อ.ณภัทร 081-370-4115 60 คน

24 มี.ค. - 7 เม.ย. พระปลัดปรีชา  วีรธัมโม  (บรรพชาภาคฤดูร้อน) วัดป่าธรรมสุข  ตําบล/อําเภอ นายายอาม  จังหวัดจันทบุรี พระปลัดปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

28 มี.ค. - 1 เม.ย. คุณลักษมี  ตรีเพชร , อ.ก้านกูร  ศรีปณะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเก้าพัดสิริปัญญา  ซ.แจ้งวัฒนะ 20  ต.บางตลาด  นนทบุรี คุณลักษมี 089-781-4948, อ.กมลวรรณ 087-150-5715 50 คน

28 มี.ค. - 4 เม.ย. บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน) บ้านไรวา  ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี โทร. 02-785-4000 ต่อ 113   แฟกซ์ 02-785-4040 100  คน

3-7 เม.ย. พระปลัดปรีชา  วีรธัมโม  (อบรมเยาวชน) วัดป่าธรรมสุข  ตําบล/อําเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี พระปลัดปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

7-14 เม.ย. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

7-14 เม.ย. สาํนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ สํานักวิปัสสนาบุญญานุภาพ  ต.แม่ปะ อ.เถิน  จ.ลําปาง โทร. 082-495-5295 ,  089-799-7709 , 089-201-9630 100 คน

กาํหนดการปฏบิตัธิรรม ประจาํปี 2561   ของมลูนธิคิณุแม ่ดร.สริ ิ กรนิชยั



วนัที่ / เดอืน ผูจ้ดั สถานที่จดั ตดิตอ่ประสานงาน รบัสมคัร

กาํหนดการปฏบิตัธิรรม ประจาํปี 2561   ของมลูนธิคิณุแม ่ดร.สริ ิ กรนิชยั

12-16 เม.ย. พระอธิการธณัชชนม์ (โกวิทย์)  อัคคธัมโม วัดคลองนํา้เย็น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี พระอธิการธณัชชนม์ (โกวิทย์) 081-256-5784 , 087-985-1466 50 คน

13-16 เม.ย. พระเทพสิทธิมุนี  (วันสงกรานต์) วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อ.ประเทือง 081-850-1648 , คุณกอบเดช 081-615-0255 80 คน

14-18 เม.ย. พระใบฎีกาบัณฑิต  ปัณฑิโต (เยาวชน) วัดธรรมราช  ต.สะกาด  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์ โทร. 083-125-4967 , 081-549-5478 100 คน

20-22 เม.ย. พรหมสิริธรรมสถาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช อ.สรชัช  082-818-8112 , อ.ณภัทร 081-370-4115 60 คน

25-29 เม.ย. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (ครอบครัว) บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 80 คน

28-29 เม.ย. พระเทพสิทธิมุนี (มุฑิตาสักการะ) วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อ.ประเทือง 081-850-1648 , คุณกอบเดช 081-615-0255 80 คน

29 เม.ย. - 6 พ.ค. วัดคมบาง , มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย วัดคมบาง  ตําบลคมบาง  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี อ.พัชมณ 082-961-9542 , มูลนิธิฯ  061-521-6144  , 086-687-5752 50 คน

2-6 พ.ค. คุณลักษมี  ตรีเพชร , อ.ก้านกูร  ศรีปณะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเก้าพัดสิริปัญญา  ซ.แจ้งวัฒนะ 20  ต.บางตลาด  นนทบุรี คุณลักษมี 089-781-4948, อ.กมลวรรณ 087-150-5715 50 คน

3-9 พ.ค. โรงแรมจันทรา รีสอร์ท โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร. 037-315-289 70 คน

12-14 พ.ค. พรหมสิริธรรมสถาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช อ.สรชัช  082-818-8112 , อ.ณภัทร 081-370-4115 60 คน

12-19 พ.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

15-22 พ.ค. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 , WWW.YBAT.ORG 350 คน

22-29 พ.ค. บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน) บ้านไรวา  ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี โทร. 02-785-4000 ต่อ 113   แฟกซ์ 02-785-4040 100  คน

24-31 พ.ค. พระปลัดปรีชา  วีรธัมโม วัดป่าธรรมสุข  ตําบล/อําเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี พระปลัดปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

26-29 พ.ค. พระเทพสิทธิมุนี  (วันวิสาขบูชา) วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อ.ประเทือง 081-850-1648 , คุณกอบเดช 081-615-0255 80 คน

26-30 พ.ค. พระครูสุธรรมทปีากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วัดนํา้ตกหินลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี พระครูสมุห์สุเมธา 077-421-066 , 080-171-6007 , 089-972-8131 150 คน

27-30 พ.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (วันวิสาขบูชา) บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

1-8 ม.ิย. ดร.เวท  ไทยนุกูล และคณะ วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้) ตําบลฉลอง  อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต คุณไพบูลย์ ชุติมากรกุล   089-651-3840 100 คน

1-8 ม.ิย. พระสมชาย ภูริปัญโญ , คุณสมบูรณ์ อนันตสุข วัดย่านซื่อ  ต.นายายอาม  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี คุณสมบูรณ์ 090-394-0951 , อ.กมลวรรณ 087-150-5715 50 คน

4-11 ม.ิย. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 60 คน

11-18 ม.ิย. พระครูสิริธรรมภาณ วัดละหาร  ต.โสนลอย  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี โทร. 02-571-7415 , 02-920-3709 , 081-403-1798 200 คน

15-17 ม.ิย. พรหมสิริธรรมสถาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช อ.สรชัช  082-818-8112 , อ.ณภัทร 081-370-4115 60 คน

19-26 ม.ิย. ดร.เวท  ไทยนุกูล และคณะ มหาปัญญาวิทยาลัย อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา คุณฉัตรแก้ว คชเสนี  092-787-9159 100 คน

21-24 ม.ิย. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (สัมมนาวิทยากร) บ้านกรินชัย  หรือ อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คุณพงษ์ศักดิ์  061-521-6144 ,  คุณนพรัตน์  086-687-5752 50 คน

22-29 ม.ิย. พระครูโกวิทวีรศาสตร์  (อุปสมทบหมู่) วัดสันปู่สี อําเภอสอง จังหวัดแพร่ พระกิตติภพ  061-338-0737, อ.กมลวรรณ 087-150-5715 100 คน

24-28 ม.ิย. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (อบรมผู้ช่วยวิทยากร) บ้านกรินชัย  หรือ อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คุณพงษ์ศักดิ์  061-521-6144 ,  คุณนพรัตน์  086-687-5752 50 คน

1-8 ก.ค. พระอธิการธณัชชนม์ (โกวิทย์)  อัคคธัมโม วัดคลองนํา้เย็น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี พระอธิการธณัชชนม์ (โกวิทย์) 081-256-5784 , 087-985-1466 50 คน



วนัที่ / เดอืน ผูจ้ดั สถานที่จดั ตดิตอ่ประสานงาน รบัสมคัร

กาํหนดการปฏบิตัธิรรม ประจาํปี 2561   ของมลูนธิคิณุแม ่ดร.สริ ิ กรนิชยั

5-12 ก.ค. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 , WWW.YBAT.ORG 350 คน

7-14 ก.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน

8-15 ก.ค. คุณณัญย์ฐิกา (สิริอร)  แสงสุขเอี่ยม ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าทิพย์มงคลแสงธรรม อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี คุณณัญย์ฐิกา (สิริอร) 099-774-5452 , 081-819-3673 40 คน

8-15 ก.ค. คุณลักษมี  ตรีเพชร , อ.ก้านกูร  ศรีปณะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเก้าพัดสิริปัญญา  ซ.แจ้งวัฒนะ 20  ต.บางตลาด  นนทบุรี โทร. คุณลักษมี 089-781-4948, อ.กมลวรรณ 087-150-5715 50 คน

12-15 ก.ค. บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน) บ้านไรวา  ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี โทร. 02-785-4000 ต่อ 113   แฟกซ์ 02-785-4040 100  คน

21-28 ก.ค. พระธรรมโมลี  (มุฑิตาสักการะ) วัดศาลาลอย   อ.เมือง  จังหวัดสุรินทร์ อ.อรพินท์ 094-261-9651 50 คน

22-29 ก.ค. พรหมสิริธรรมสถาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช อ.สรชัช  082-818-8112 , อ.ณภัทร 081-370-4115 60 คน

25-28 ก.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (วันอาสาฬหบูชา) บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 70 คน

27-30 ก.ค. พระเทพสิทธิมุนี (อาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา+เฉลมิพระชนพรรษา ร.10) วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อ.ประเทือง 081-850-1648 , คุณกอบเดช 081-615-0255 80 คน

27-31 ก.ค. พระครูสุธรรมทปีากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วัดนํา้ตกหินลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี พระครูสมุห์สุเมธา 077-421-066 , 080-171-6007 , 089-972-8131 150 คน

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

1-8 ส.ค. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 , WWW.YBAT.ORG 350 คน

5-12 ส.ค. พระปลัดปรีชา  วีรธัมโม วัดป่าธรรมสุข  ตําบล/อําเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี พระปลัดปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

9-13 ส.ค. คุณลักษมี  ตรีเพชร , อ.ก้านกูร  ศรีปณะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเก้าพัดสิริปัญญา  ซ.แจ้งวัฒนะ 20  ต.บางตลาด  นนทบุรี คุณลักษมี 089-781-4948, อ.กมลวรรณ 087-150-5715 50 คน

10-13 ส.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  (วันแม่) บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 70 คน

10-14 ส.ค. พระครูสุธรรมทปีากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วัดนํา้ตกหินลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี พระครูสมุห์สุเมธา 077-421-066 , 080-171-6007 , 089-972-8131 150 คน

11-13 ส.ค. พระเทพสิทธิมุนี  (วันแม่แห่งชาต)ิ วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อ.ประเทือง 081-850-1648 , คุณกอบเดช 081-615-0255 80 คน

16-23 ส.ค. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 , WWW.YBAT.ORG 350 คน

17-19 ส.ค. พรหมสิริธรรมสถาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช อ.สรชัช  082-818-8112 , อ.ณภัทร 081-370-4115 60 คน

19 ส.ค. วันรําลึกถงึ คุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย *** แจ้งให้ทราบในภายหลัง *** มูลนิธิฯ คุณพงษ์ศักดิ์  061-521-6144 , คุณนพรัตน์ 086-687-5752 250 คน

24-31 ส.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน

24-31 ส.ค. คุณแม่วงเดือน หงส์หริัญ , มูลนิธิคุณแม่ ดร.สริิ  กรินชัย วัดพระธาตุทรายทอง  ต.ป่าสัก  อ.เมือง  จ.ลําพูน อ.รัชนีบูลย์ 089-850-4954 , มูลนิธิฯ 061-521-6144, 086-687-5752 80 คน

1-5 ก.ย. พระครูสุธรรมทปีากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วัดนํา้ตกหินลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี พระครูสมุห์สุเมธา 077-421-066 ,089-972-8131 150 คน

3-7 ก.ย. พระใบฎีกาบัณฑิต  ปัณฑิโต (เยาวชน) วัดธรรมราช  ต.สะกาด  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์ โทร. 083-125-4967 , 081-549-5478 100 คน

4-11 ก.ย. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 , WWW.YBAT.ORG 350 คน

8-13 ก.ย. พระครูศรีสุนทรสรกจิ วัดศรีรัตนาราม  ต.นอกเมือง อ.เมือง  จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-142-040  , อ.อรพินท์ 094-261-9651 60 คน

8-15 ก.ย. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 , 084-621-7686 70 คน



วนัที่ / เดอืน ผูจ้ดั สถานที่จดั ตดิตอ่ประสานงาน รบัสมคัร

กาํหนดการปฏบิตัธิรรม ประจาํปี 2561   ของมลูนธิคิณุแม ่ดร.สริ ิ กรนิชยั

8-15 ก.ย. พระเทพสิทธิมุนี  (ปฏบิัตเิข้ม) วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อ.ประเทือง 081-850-1648 , คุณกอบเดช 081-615-0255 80 คน

14-16 ก.ย. พรหมสิริธรรมสถาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช อ.สรชัช  082-818-8112 , อ.ณภัทร 081-370-4115 60 คน

22-29 ก.ย. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 , WWW.YBAT.ORG 350 คน

23-30 ก.ย. พระครูโกวิทวีรศาสตร์ วัดสันปู่สี อําเภอสอง จังหวัดแพร่ คุณ ณภสุรางค์ 080-122-7285, อ.กมลวรรณ 087-150-5715 100 คน

30 ก.ย. - 4 ต.ค. พระครูสุธรรมทปีากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วัดนํา้ตกหินลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี พระครูสมุห์สุเมธา 077-421-066 , 080-171-6007 , 089-972-8131 150 คน

30 ก.ย. - 7 ต.ค. บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน) บ้านไรวา  ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี โทร. 02-785-4000 ต่อ 113   แฟกซ์ 02-785-4040 100  คน

1-8 ต.ค. พระปลัดปรีชา  วีรธัมโม วัดป่าธรรมสุข  ตําบล/อําเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี พระปลัดปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

1-8 ต.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 70 คน

8-15 ต.ค. คุณณัญย์ฐิกา (สิริอร)  แสงสุขเอี่ยม ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าทิพย์มงคลแสงธรรม อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี คุณณัญย์ฐิกา (สิริอร) 099-774-5452 , 081-819-3673 40 คน

11-15 ต.ค. คุณลักษมี  ตรีเพชร , อ.ก้านกูร  ศรีปณะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเก้าพัดสิริปัญญา  ซ.แจ้งวัฒนะ 20  ต.บางตลาด  นนทบุรี คุณลักษมี 089-781-4948, อ.กมลวรรณ 087-150-5715 50 คน

13-15 ต.ค. พระเทพสิทธิมุนี  (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อ.ประเทือง 081-850-1648 , คุณกอบเดช 081-615-0255 80 คน

13-15 ต.ค. พรหมสิริธรรมสถาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช อ.สรชัช  082-818-8112 , อ.ณภัทร 081-370-4115 60 คน

13-20 ต.ค. สาํนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ สํานักวิปัสสนาบุญญานุภาพ  ต.แม่ปะ อ.เถิน  จ.ลําปาง โทร. 082-495-5295 ,  089-799-7709 , 089-201-9630 100 คน

16-22 ต.ค. ศูนย์การบนิทหาบก  จ.ลพบุรี ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา  ต.เขาพระงาม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี โทร.  อนุศาสน์  036-486-925-27  ต่อ 9409 100 คน

17-20 ต.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (เยาวชน 12-14 ปี) บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 80 คน

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

24-28 ต.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (ครอบครัว) บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 70 คน

24-31 ต.ค. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 , WWW.YBAT.ORG 350 คน

10-17 พ.ย. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 70 คน

14-18 พ.ย. พระสมชาย ภูริปัญโญ , คุณสมบูรณ์ อนันตสุข วัดย่านซื่อ  ต.นายายอาม  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี คุณสมบูรณ์ 090-394-0951 , อ.กมลวรรณ 087-150-5715 50 คน

14-21 พ.ย. ดร.เวท  ไทยนุกูล และคณะ มหาปัญญาวิทยาลัย  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา คุณฉัตรแก้ว คชเสนี  092-787-9159 100 คน

16-18 พ.ย. พรหมสิริธรรมสถาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช อ.สรชัช  082-818-8112 , อ.ณภัทร 081-370-4115 60 คน

22-29 พ.ย. บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน) บ้านไรวา  ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี โทร. 02-785-4000 ต่อ 113   แฟกซ์ 02-785-4040 100  คน

28 พ.ย. - 5 ธ.ค. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 , WWW.YBAT.ORG 350 คน

1-8 ธ.ค. พระครูสุธรรมทปีากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วัดนํา้ตกหินลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี พระครูสมุห์สุเมธา 077-421-066 , 080-171-6007 , 089-972-8131 150 คน

2-6 ธ.ค. คุณลักษมี  ตรีเพชร , อ.ก้านกูร  ศรีปณะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเก้าพัดสิริปัญญา  ซ.แจ้งวัฒนะ 20  ต.บางตลาด  นนทบุรี คุณลักษมี 089-781-4948, อ.กมลวรรณ 087-150-5715 50 คน

3-6 ธ.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  (วันพ่อ) บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 70 คน



วนัที่ / เดอืน ผูจ้ดั สถานที่จดั ตดิตอ่ประสานงาน รบัสมคัร

กาํหนดการปฏบิตัธิรรม ประจาํปี 2561   ของมลูนธิคิณุแม ่ดร.สริ ิ กรนิชยั

11-18 ธ.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 70 คน

12-16 ธ.ค. คุณจรินทพิย์  ภญิโญชีพ บริษัท พี.วาย.ซี. อินดัสตรี ้จํากัด  เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โทร. 089-043-7790 , 081-566-9991 50 คน

12-19 ธ.ค. ดร.เวท  ไทยนุกูล และคณะ วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้) ตําบลฉลอง  อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต คุณไพบูลย์ ชุติมากรกุล   089-651-3840 100 คน

17-24 ธ.ค. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.  02-455-2525 , WWW.YBAT.ORG 350 คน

18-25 ธ.ค. พระปลัดปรีชา  วีรธัมโม วัดป่าธรรมสุข  ตําบล/อําเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี พระปลัดปรีชา 081-946-4976 , อ.อ๊อด 089-999-5363 100 คน

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

25 ธ.ค.- 1 ม.ค. คุณณัญย์ฐิกา (สิริอร)  แสงสุขเอี่ยม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าทิพย์มงคงแสงธรรม อําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี คุณณัญย์ฐิกา (สิริอร) 099-774-5452 , 081-819-3673 40 คน

29 ธ.ค.- 1 ม.ค. พระเทพสิทธิมุนี  (ส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่) วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อ.ประเทือง 081-850-1648 , คุณกอบเดช 081-615-0255 80 คน

29 ธ.ค.- 1 ม.ค. มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย (วันขึน้ปีใหม่) บ้านคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย  277 ถนนโพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-242-559 , 081-977-4017 100 คน

29 ธ.ค.- 2 ม.ค. พระครูสุธรรมทปีากร , พระครูสมุห์สุเมธา กันตสาโร วัดนํา้ตกหินลาด  ต.อ่างทอง  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี พระครูสมุห์สุเมธา 077-421-066 , 080-171-6007 , 089-972-8131 150 คน

29 ธ.ค.- 5 ม.ค. สาํนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ สํานักวิปัสสนาบุญญานุภาพ  ต.แม่ปะ อ.เถิน  จ.ลําปาง โทร. 082-495-5295 ,  089-799-7709 , 089-201-9630 100 คน

30 ธ.ค.- 1 ม.ค. พรหมสิริธรรมสถาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมสิริธรรมสถาน  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช อ.สรชัช  082-818-8112 , อ.ณภัทร 081-370-4115 60 คน

31 ธ.ค.- 1 ม.ค. คุณลักษมี  ตรีเพชร , อ.ก้านกูร  ศรีปณะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเก้าพัดสิริปัญญา  ซ.แจ้งวัฒนะ 20  ต.บางตลาด  นนทบุรี คุณลักษมี 089-781-4948, อ.กมลวรรณ 087-150-5715 50 คน

update 23/12/60

มลูนิธิคณุแม่ ดร.สิริ  กรินชยั  17 ซอยลาดปลาเคา้ 8 เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ตดิต่อเจ้าหน้าที่  :  คุณพงษ์ศักดิ์  061-521-6144  ,  คุณนพรัตน์  086-687-5752

www.khunmaesiri.org  ,  E-mail : khunmaesiri@gmail.com


