สถานที่

วันที่/เดือน

ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2
ศูนย์ 2
ศูนย์ 2
ศูนย์ 2
ศูนย์ 2
ศูนย์ 1
ศูนย์ 4
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2
ศูนย์ 4
ศูนย์ 2
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 4
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 4
ศูนย์ 1

20-27 ม.ค.
21-28 ม.ค.(เต็มแล้ว)
22 ม.ค.
23 ม.ค.- 19 ก.พ.
26-30 ม.ค.
27-30 ม.ค.
20 ก.พ
23 ม.ค.
23-31 ม.ค.(เต็มแล้ว)
29 ม.ค.-2 ก.พ.
30 ม.ค.
3-7 ก.พ.
3-15 ก.พ.
4-10 ก.พ
5-12 ก.พ.(เต็มแล้ว)
5 ก.พ.
6 ก.พ.
11-13 ก.พ.
12-20 ก.พ.(เต็มแล้ว)
13 ก.พ.
14-28 ก.พ.(เต็มแล้ว)
16 ก.พ.
16-17 ก.พ.
16 ก.พ.
18-20 ก.พ.
19-26 ก.พ.
20 ก.พ.
21-28 ก.พ.(เต็มแล้ว)
25-27 ก.พ.

โครงการประจาปี 2565 ยุวพุทธิกสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ (ตารางนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม) www.ybat.org
กิจกรรม
แนวทางการปฏิบัติ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
หลักสู ตรเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ รับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. เป็ นต้ นไป จนกว่าจะเต็ม
พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุณแม่สิริ กริ นชัย 1
พอง-ยุบ
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
วิปัสสนากรรมฐานโดย พระครู ภาวนาสมณวัตร วิ . (ประจาก สิ ริวณั โณ)
พอง-ยุบ
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
พิธีอุปสมบท พระสงฆ์ระยะสั้น (1 เดือน) ศ.2 (ครั้งที่ 1)
ผูผ้ ่านการเตรี ยมความพร้อม และผูป้ กครอง
ปฏิบตั ิธรรม พระสงฆ์ระยะสั้น (1 เดือน) ศ.2 (ครั้งที่ 1)
ผูผ้ ่านการเตรี ยมความพร้อมและสมัครใจ
สติปัฏฐานภาวนา โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริ ฐ มันตเสวี) คณะวิปัสสนาจารย์ มจร.วิทยาเขตบาฬี
พอง-ยุบ ศึกษาพุทธโฆส
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
อยูก่ บั รู ้ โดย พระครู ใบฎี กาอานาจ โอภาโส และคณะศิษย์
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
ลาสิ กขา พระสงฆ์ระยะสั้น (1 เดือน) ศ.2 (ครั้งที่ 2)
พระสงฆ์ พร้อมผูป้ กครอง
ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธี ยเตอร์ "พระอุปติสสะสารี บุตรเถระ" โดย อ.ประเสริ ฐ ตั้งอุดมเลิ
- ศ (13.00-16.00
สมาชิ กน.)
และสาธุชนทัว่ ไป
กลับมารู้สึกตัว พระครู บวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญฺจโน)
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
วิปัสสนาพระวัดป่ า
กาหนดลมหายใจ ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธี ยเตอร์ เส้นทางสู่นิพพาน "Roadmap to Nirvana" โดย ดร.วุฒ-ิพงษ์ เพรี ยบจริสมาชิ
ยวัฒกน์และสาธุ
(13.00-16.00
ชนทัว่ ไป
น.)
อริ ยมรรค ดร.สุภีร์ ทุมทอง
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม
พอง-ยุบ
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
ปฏิจจสมุปบาท โดย พระครู ใบฎีกาอานาจ โอภาโส
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
ผูเ้ คยปฏิบตั ิหลักสู ตร “อยูก่ บั รู้” หรื อ “สัมมาทิฏฐิ ” มาแล้ว
วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสวโร)
พอง ยุบ
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
โยคะภาวนากับการเยียวยา และ Crystal Singing Bowl (อ.ธนวัชร์ เกตุวิมุตสติ) ปัฏฐาน 4 และการเรี ยนรู ้ผ่านกิจสมาชิ
กรรมกและสาธุชนทัว่ ไป
ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธี ยเตอร์ (13.00-16.00 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
สติปัฏฐาน ระดับ 1 โดย อ.ประเสริ ฐ ตั้งอุดมเลิศ
สติปัฎฐานสี่
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
เดินจิตสติปัฏฐาน 4 โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธี ยเตอร์ (13.00-16.00 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
วิปัสสนากรรมฐานโดย พระครู ภาวนาสมณวัตร วิ . (ประจาก สิ ริวณั โณ)
พอง-ยุบ
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันมาฆบูชา"
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
1 วัน ภาวนา "วันมาฆบูชา" ปฏิบตั ิธรรมค้างคืน เนสัชชิก
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันมาฆบูชา"
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
เจริ ญสติแบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้ (พระมหาวีระพันธุ์ ชุติปัญโญ)
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
ผูส้ นใจทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุณแม่ดร.สิ ริ กริ นชัย (ครั้งที่ 2)
พอง-ยุบ
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธี ยเตอร์ (13.00-16.00 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ โดย พระกระสิ นธุ์ อนุภทฺ โท
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนาแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ มาแล้ว 3 ครั้ง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
จิตตภาวนา โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺ มาลงฺ กาโร)
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป

อาคาร

จานวน

ธรรมนิเวศ
สิ ริ กริ นชัย
ศาลาอเนกประสงค์
กุฎิสงฆ์
72 พรรษา
ศาลา
ศาลาอเนกประสงค์

150
80
100
10
72
80
10
50
44
150
50
100
80
44
72
80
50
150
44
50
72
300
100
50
100
150
50
44
80

บุญยง/ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์

กุฏิ
ธรรมนิเวศ
บุญยง/ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์

ธรรมนิเวศ
ศาลา
กุฏิ
72 พรรษา
สิ ริ กริ นชัย
บุญยง/ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์

ธรรมนิเวศ
กุฏิ
บุญยง/ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์

72 พรรษา
ธรรมนิเวศ
บุญยง/กุสินครา
ศาลา
สิ ริ กริ นชัย
ธรรมนิเวศ
บุญยง/ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์

กุฏิ
สิ ริ กริ นชัย

16/01/65

ศูนย์ 1
ศูนย์ 1

27 ก.พ.
27 ก.พ.

ศูนย์ 4 1-7 มี.ค.(เต็มแล้ว)
3-5 มี.ค.
ศูนย์ 1
4-6 มี.ค.
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2 5-11 มี.ค.(เต็มแล้ว)
5-7 มี.ค.
ศูนย์ 2
ศูนย์ 1
6 มี.ค.
ศูนย์ 1
6 มี.ค.
7-10 มี.ค.
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1 9-13 มี.ค.(ยกเลิก)
10-18 มี.ค.
ศูนย์ 4
11-13 มี.ค.
ศูนย์ 2
ศูนย์ 1
13 มี.ค.
13 มี.ค.
ศูนย์ 1
13 มี.ค.
ศูนย์ 1
14-28 มี.ค.
ศูนย์ 2
15-17 มี.ค.
ศูนย์ 1
18-25 มี.ค.
ศูนย์ 1
19-20 มี.ค.
ศูนย์ 1
26 มี.ค.
ศูนย์ 1
20-26 มี.ค.
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1 20 มี.ค.-2 เม.ย.
23-27 มี.ค.
ศูนย์ 2
ศูนย์ 4 26 มี.ค.- 1 เม.ย.
ศูนย์ 1
27 มี.ค.
27 มี.ค.
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2 1-8 เม.ย.(เต็มแล้ว)
2-8 เม.ย.
ศูนย์ 1
2-8 เม.ย.
ศูนย์ 1

ทาบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ (08.30-12.00 น.)
สมาชิ กผูเ้ กิดเดื อนกุมภาพันธ์ และสาธุชนทัว่ ไป
150
ธรรมนิเวศ
ธรรมบรรยาย "จิตใสใจสบาย" (13.00-16.30 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
150
ธรรมนิเวศ
หลักสู ตรเดือน มีนาคม รับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. เป็ นต้ นไป จนกว่าจะเต็ม
อานาปานสติ โดย พระรุ จ โพธิญาณ
อานาปานสติ
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
44
กุฏิ
กลับมารู้สึกตัว พระครู บวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญฺจโน)
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
150
ธรรมนิเวศ
พัฒนาจิต refresh 1
พอง-ยุบ
ผูเ้ คยปฏิบตั ิธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง
100
สิ ริ กริ นชัย
ดับตัวตนค้นธรรม โดย พระประเสริ ฐ ฐานังกโร
ไม่เจาะจงรู ปแบบ ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
72
72 พรรษา
วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดย อ.เรณู ทัศณรงค์
พอง-ยุบ
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
80
ศาลา
โครงการเอตทัคคะ ครั้งที่ 1
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
ธรรมนิเวศ
150
บุญยง/ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ 50
ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธี ยเตอร์ (13.00-16.00 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
เผชิญความตายด้วยใจสงบ พระไพศาล วิสาโล (ผ่านสื่ อวีดิทศั น์) โดย พญ.ดร.อมรา มลิกาหนดรู
ลา ้ปัจจุบนั
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป (พิจารณาผูไ้ ม่เคยผ่านหลักสู ตรพระไพศาล วิสาโล)
250
ธรรมนิเวศ
โยคะ ธรรมะ ชี วิต ความตาย โดย อ.ธนวัชร์ เกตน์วิมุต (ครู ดล) (1/2)
สติปัฏฐาน 4 และการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
80
สิ ริ กริ นชัย
สติปัฏฐานภาวนา โดย พระมานพ อุปสโม
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
ผูท้ ี่เคยปฏิบตั ิธรรมมาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
40
กูฏิ
จิตตภาวนา โดย พระมหาอุเทน ปั ญญาปริ ทตั ต์
พอง-ยุบ
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
80
ศาลา
ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธี ยเตอร์ (13.00-16.00 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
บุญยง/ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ 50
ทาบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ (08.30-12.00 น.)
สมาชิ กผูเ้ กิดเดื อนมีนาคม และสาธุชนทัว่ ไป
150
ธรรมนิเวศ
ธรรมบรรยาย "จิตใสใจสบาย" (13.00-16.30 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
150
ธรรมนิเวศ
วิปัสสนาพระสงฆ์ โดย พระครู ภาวนาสมณวัตร วิ . (ประจาก สิ ริวณั โณ)
พอง-ยุบ
สาหรับพระสงฆ์
72
72 พรรษา
วิปัสสนาสู่การพ้นทุกข์ โดย พระพงษ์พนั ธ์ ฉันทกโร
กาหนดลมหายใจ สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
100
สิ ริ กริ นชัย
พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุณแม่ดร.สิ ริ กริ นชัย (ครั้งที่ 3)
พอง-ยุบ
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
150
ธรรมนิเวศ
อบรมผูป้ ฏิบตั ิงานเผยแผ่ธรรมะของยุวพุทธฯ
วิทยากร / ผูป้ ระสานงาน / ผูป้ ระสานงานใหม่ / ผูส้ นใจเป็ นผูป้ ระสานงานใหม่
30
บุญยง/กุสินครา
โยคะภาวนากับการเยียวยา และ Crystal Singing Bowl (อ.ธนวัชร์ เกตุวิมุตสติ) ปัฏฐาน 4 และการเรี ยนรู ้ผ่านกิจสมาชิ
กรรมกและสาธุชนทัว่ ไป
120
ธรรมนิเวศ
เจียระไนแก้ว พุทธิดา / พี่เลี้ยงสามเณร รุ่ น 15
พอง-ยุบ
พี่เลี้ยงธรรมบุตรี / ยุวบัณฑิตธรรมบุตรี / ยุวบัณฑิตสามเณรใจเพชร
100
สิ ริ กริ นชัย
พอง-ยุบ
เยาวชนหญิง คนเคยเข้าเจียระไนแก้ว 3 ครั้ง (หากไม่ถึงเกณฑ์ตอ้ งขออนุญาตประธานโครงการฯ)
20
เจียระไนพลอย พุทธิดา รุ่ น 10
สิ ริ กริ นชัย C301
การเจริ ญอริ ยมรรคเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระคเชนทร์ สุ นฺทโร
พอง-ยุบ
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
80
ศาลา
เตรี ยมความพร้อมสามเณรโพธิ
พอง-ยุบ
เยาวชนชาย อายุ 13-16 ปี
10
อาคารจิรกิติ
ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธี ยเตอร์ (13.00-16.00 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
บุญยง/ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ 50
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
150
สิ ริ กริ นชัย
หลักสู ตรเดือน เมษายน รับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. เป็ นต้ นไป จนกว่าจะเต็ม
วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครู ภาวนาวิหารธรรม วิ . (เหล็ก จันทสี โล)
พอง-ยุบ
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
72
72 พรรษา
เตรี ยมความพร้อมสามเณรใจเพชร รุ่ น 28
พอง-ยุบ
เยาวชน ชาย อายุ 13-22 ปี
100
สิ ริ กริ นชัย
เตรี ยมความพร้อมสามเณรลูกแก้ว รุ่ น 13
พอง-ยุบ
เยาวชนชาย อายุ 8-12 ปี
100
สิ ริ กริ นชัย
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ศูนย์ 1
2 เม.ย.
2 เม.ย.
ศูนย์ 4
3 เม.ย.-7 พ.ค.
ศูนย์ 4
6 เม.ย.
ศูนย์ 1
7-10 เม.ย.
ศูนย์ 1
7-13 เม.ย.
ศูนย์ 4
9 เม.ย.
ศูนย์ 1
9-23 เม.ย.
ศูนย์ 2
ศูนย์ 2 9 เม.ย.- 8 พ.ค.
10 เม.ย.
ศูนย์ 1
10 เม.ย.
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2 10-18 เม.ย.(เต็มแล้ว)
14 เม.ย.
ศูนย์ 4
ศูนย์ 4 15 เม.ย.- 15 พ.ค.
16 พ.ค.
ศูนย์ 4
17-21 เม.ย.
ศูนย์ 1
ศูนย์ 4 16-22 เม.ย.(เต็มแล้ว)
23 เม.ย.
ศูนย์ 4
ศูนย์ 4 24 เม.ย.-7 พ.ค.
17-19 เม.ย.
ศูนย์ 1
21-23 เม.ย.
ศูนย์ 1
21-30 เม.ย.
ศูนย์ 2
23 เม.ย.
ศูนย์ 2
24-28 เม.ย.
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
24 เม.ย.
28-30 เม.ย.
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1 29 เม.ย.-1พ.ค.
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2
ศูนย์ 2

1-7 พ.ค.
1-4 พ.ค.
1-7 พ.ค.
8 พ.ค.

เทศน์วิมุตติมรรค
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
ธรรมนิเวศ
200
บรรพชาสามเณรโพธิ
ผูผ้ ่านการเตรี ยมความพร้อม และผูป้ กครอง
วิหารธรรมโชคชัยณรงค์ 10
ปฏิบตั ิธรรมสามเณรโพธิ
ผูผ้ ่านการเตรี ยมความพร้อม
10
อาคารจิรกิติ
1 วันภาวนา ถวายราชวงศ์จกั รี
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
400
ธรรมนิเวศ
ยุวเนกขัมม์ 1
เจริ ญสติรู้สึกตัว เยาวชนชาย / หญิง อายุ 14-17 ปี
200
ธรรมนิเวศ
เตรี ยมความพร้อมพระสงฆ์ระยะสั้น (1 เดือน) (ครั้งที่ 1) สาหรับผูท้ ี่ไปปฏิบตั ิธรรม ศ.4
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
ผูส้ นใจอุปสมบทและปฏิบตั ิธรรมระยะเวลา 1 เดือน (ชาย อายุ 20 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป)
44
กุฎิ
พิธีบรรพชาสามเณรใจเพชร , สามเณรลูกแก้ว
พอง-ยุบ
เยาวชนผูผ้ ่านเกณฑ์การเตรี ยมความพร้อมและสมัครใจ พร้อมผูป้ กครอง
200
สิ ริ กริ นชัย
พอง-ยุบ
ผูผ้ ่านการเตรี ยมความพร้อมและสมัครใจ
100
ปฏิบตั ิธรรมสามเณรลูกแก้ว (ปฎิบตั ิ 15 วัน ลาสิ กขา วันเสาร์ที่ 23 เม.ย.)
ศาลา
พอง-ยุบ
ผูผ้ ่านการเตรี ยมความพร้อมและสมัครใจ
100
ปฏิบตั ิธรรมสามเณรใจเพชร (ปฎิ บตั ิ 30 วัน ลาสิ กขา วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค.)
ศาลา
ทาบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ (08.30-12.00 น.)
สมาชิ กผูเ้ กิดเดื อนเมษายน และสาธุชนทัว่ ไป
100
สิ ริ กริ นชัย
ธรรมบรรยาย "จิตใสใจสบาย" (13.00-16.30 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
100
สิ ริ กริ นชัย
วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสวโร)
พอง ยุบ
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
72
72 พรรษา
พิธีอุปสมบท พระสงฆ์ระยะสั้น (1 เดือน) ศ.4 (ครั้งที่ 1)
ผูผ้ ่านการเตรี ยมความพร้อม และผูป้ กครอง
วัดมเหยงคณ์
200
ปฏิบตั ิธรรม พระสงฆ์ระยะสั้น (1 เดือน) ศ.4 (ครั้งที่ 1)
ผูผ้ ่านการเตรี ยมความพร้อมและสมัครใจ
กุฎิสงฆ์
44
ลาสิ กขา พระสงฆ์ระยะสั้น (1 เดือน) ศ.4 (ครั้งที่ 1)
พระสงฆ์ พร้อมผูป้ กครอง
44
อบรมวิปัสสนากรรมฐานสาหรับครู และบุคคลทัว่ ไป โดย พระมานพ อุปสโม
ครู ประจาการสถานศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
150
ธรรมนิเวศ
เตรี ยมความพร้อมสามเณรหน่อโพธิ์
อานาปานสติ
เยาวชนชาย อายุ 8 - 12 ปี
9
อาคารจิรกิตติ
บรรพชาสามเณรหน่อโพธิ์
ผูผ้ ่านการเตรี ยมความพร้อม และผูป้ กครอง
วิหารธรรมโชคชัยณรงค์ 9
ปฏิบตั ิธรรมสามเณรหน่อโพธิ์
ผูผ้ ่านการเตรี ยมความพร้อม
10
อาคารจิรกิติ
พัฒนาจิตยุวพุทธฯ 1 (รับสมัคร 1-31 ม.ค.65)
พอง-ยุบ
เยาวชนชาย / หญิง อายุ 7-10 ปี
150
สิ ริ กริ นชัย
พัฒนาจิตยุวพุทธฯ 2 (รับสมัคร 1-31 ม.ค.65)
พอง-ยุบ
เยาวชนชาย / หญิง อายุ 7-10 ปี
150
สิ ริ กริ นชัย
สติปัฏฐานภาวนา โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริ ฐ มันตเสวี) คณะวิปัสสนาจารย์ มจร.วิ
พอง-ยุทบยาเขตบาฬีศผูึกเ้ คยปฏิ
ษาพุทบธโฆส
ตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
72
72 พรรษา
ลาสิ กขาสามเณรลูกแก้ว
สามเณรลูกแก้ว พร้อมผูป้ กครอง
100
ศาลา
ยุวธรรมบุตรี รุ่ น 14.1
พอง-ยุบ
เยาวชนหญิง อายุ 7 -10 ปี
150
สิ ริ กริ นชัย
ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธี ยเตอร์ (13.00-16.00 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
บุญยง/ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ 50
วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
150
ธรรมนิเวศ
เมตตาพาสุข โดย อ.อรพิมล จินดาเวช
เมตตาภาวนา
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
100
สิ ริ กริ นชัย
หลักสู ตรเดือน พฤษภาคม รับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. เป็ นต้ นไป จนกว่าจะเต็ม
ธรรมบุตรี รัตนะ รุ่ น 16.1
พอง-ยุบ
เยาวชนหญิง อายุ 10-18 ปี (ศีล 8)
150
สิ ริ กริ นชัย
4 วันภาวนา โดย พญ.ดร.อมรา มลิลา
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป (ค้างคืน 200 คน, ไป-กลับ 50 คน)
300
ธรรมนิเวศ
วิปัสสนาพระวัดป่ า โดย พระปลัดสมภาร สมภาโร
พอง ยุบ
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
72
72 พรรษา
ลาสิ กขาสามเณรใจเพชร
สามเณรใจเพชร พร้อมผูป้ กครอง
200
ศาลา
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ศูนย์ 1
ศูนย์ 4
ศูนย์ 4
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2
ศูนย์ 4
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2
ศูนย์ 2
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1

8 พ.ค.
8 พ.ค.
8 พ.ค.
11-14 พ.ค.

ศูนย์ 2
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 4
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2
ศูนย์ 1
ศูนย์ 2

2-9 มิ.ย.
4-6 มิ.ย.
3-5 มิ.ย.
3-14 มิ.ย.
4-5 มิ.ย.
5 มิ.ย.
7-11 มิ.ย.
8-12 มิ.ย.
9-16 มิ.ย.
10-18 มิ.ย.

12-16 พ.ค.
14-16 พ.ค.
15 พ.ค.
15 พ.ค.
16 พ.ค.
19-26 พ.ค.
21-23 พ.ค.
20-29 พ.ค.
22 พ.ค.
22 พ.ค.
23 พ.ค.
23-24 พ.ค.
24-27 พ.ค.
26-30 พ.ค.
28-30 พ.ค.
28-30 พ.ค.
29 พ.ค.

โครงการเอตทัคคะ ครั้งที่ 2
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
ธรรมนิเวศ
200
ลาสิ กขาสามเณรหน่อโพธิ์
สามเณรห่อโพธิ์ พร้อมผูป้ กครอง
วิหารธรรมโชคชัยณรงค์
ลาสิ กขา สามเณรโพธิ
สามเณรโพธิพร้อมผูป้ กครอง
10
จิรกิติ
หลักสู ตรเยาวชน (รักลูกปลูกธรรม)
เยาวชนชาย / หญิง อายุ 11 - 13 ปี
150
สิ ริ กริ นชัย
กลับมารู้สึกตัว พระครู บวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญฺจโน)
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
80
ศาลา
3 วัน ภาวนา ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันวิสาขบูชา"
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
ธรรมนิเวศ/บุญยง/กุสินครา 150
ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันวิสาขบูชา"
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
300
ธรรมนิเวศ
ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันวิสาขบูชา" ปฏิบตั ิธรรมค้างคืน เนสัชชิก
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
100
ศาลา
ลาสิ กขา พระสงฆ์ระยะสั้น (1 เดือน) ศ.4 (ครั้งที่ 1)
พระสงฆ์ พร้อมผูป้ กครอง
44
พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุณแม่ดร.สิ ริ กริ นชัย (ครั้งที่ 4)
พอง-ยุบ
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
100
สิ ริ กริ นชัย
วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดย อ.เรณู ทัศณรงค์
พอง-ยุบ
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
80
ศาลา
วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครู ภาวนาวิหารธรรม วิ . (เหล็ก จันทสี โล)
พอง-ยุบ
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
72
72 พรรษา
ทาบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ (08.30-12.00 น.)
สมาชิ กผูเ้ กิดเดื อนพฤษภาคม และสาธุชนทัว่ ไป
150
ธรรมนิเวศ
ธรรมบรรยาย "จิตใสใจสบาย" (13.00-16.30 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
150
ธรรมนิเวศ
ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันอัฏฐมีบูชา"
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
100
ธรรมนิเวศ
2 วัน ภาวนา "วันอัฏฐมีบูชา" ปฏิบตั ิธรรมค้างคืน เนสัชชิ ก
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
100
บุญยง/กุสินครา
เผชิญความตายด้วยใจสงบ โดย พระไพศาล วิสาโล
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป (พิจารณาผูไ้ ม่เคยผ่านหลักสู ตรพระไพศาล วิสาโล)
200
ธรรมนิเวศ
สติปัฎฐานสี่
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
80
พุทธธรรมวิปัสสนา โดย อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล
ศาลา
อานาปานสติ โดย พระรุ จ โพธิญาณ
อานาปานสติ
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
150
ธรรมนิเวศ
วิปัสสนาสู่การพ้นทุกข์ โดย พระพงษ์พนั ธ์ ฉันทกโร
กาหนดลมหายใจ สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
80
สิ ริ กริ นชัย
ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธี ยเตอร์ (13.00-16.00 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
บุญยง/ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ 50
หลักสู ตรเดือน มิถุนายน รับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. เป็ นต้ นไป จนกว่าจะเต็ม
วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระสว่าง ติกขวีโร
พอง ยุบ
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
72
72 พรรษา
รักษาใจผูป้ ่ วย โดย พระครู บวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญฺจโน) และคณะ
สติปัฏฐาน 4 และการเรี ยนรู ้ผ่านกิจสาธุ
กรรม
ชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป
80
สิ ริ กริ นชัย
พระอธิ การ ดร.ปรี ยงค์ เมธิโน (หลวงพ่อวิโมกข์)
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป (ค้างคืน 250 คน, ไป-กลับ 50 คน)
250
ธรรมนิเวศ
วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระปลัดสมทบ ปรักกโม
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
44
กุฏิ
Mindfulness Course (Tsewang Norbu Vivek)
สติปัฎฐานสี่
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป
50
บุญยง/กุสินครา
ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธี ยเตอร์ (13.00-16.00 น.)
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
บุญยง/ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ 50
เพียงแค่รู้ (พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ หรื อ คณะสงฆ์วิวฎั ฎะ)
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
สาธุชนทัว่ ไป อายุ 18-60 ปี
150
ธรรมนิเวศ
สติปัฏฐาน ระดับ 2 โดย อ.ประเสริ ฐ ตั้งอุดมเลิศ
สติปัฎฐานสี่
ผูเ้ คยปฏิบตั ิหลักสู ตร “สติปัฏฐาน ระดับ 1” มาแล้ว
80
ศาลา
วิปัสสนากรรมฐาน (พระครู ภาวนาสมณวัตร วิ .) โดย อ.นิศา เชนะกุล
พอง-ยุบ
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
สิ ริ กริ นชัย
80
สติปัฏฐานภาวนา โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริ ฐ มันตเสวี) คณะวิปัสสนาจารย์ มจร.วิ
พอง-ยุทบยาเขตบาฬีศผูึกเ้ คยปฏิ
ษาพุทบธโฆส
ตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
72
72 พรรษา
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12 มิ.ย.
ทาบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ (08.30-12.00 น.)
ศูนย์ 1
12 มิ.ย.
ธรรมบรรยาย "จิตใสใจสบาย" (13.00-16.30 น.)
ศูนย์ 1
16-18 มิ.ย.
เมตตาภาวนา โดย พระปลัดสมทบ ปรักกโม
ศูนย์ 1
16-19 มิ.ย.
“สมถะภาวนา กายานุปัสสนา” โดย พระครู วรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)
ศูนย์ 2
18-22 มิ.ย.
สัมมาทิฏฐิ โดย อ.ธนา เตรัตนชัย ZOOM
ศูนย์ 1
18-22 มิ.ย.
อริ ยสัจภาวนา โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์
ศูนย์ 1
ศูนย์ 1
19 มิ.ย.
โครงการเอตทัคคะ ครั้งที่ 3
ศูนย์ 1
22-26 มิ.ย.
เจริ ญสติแบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู ้ (พระมหาวีระพันธุ์ ชุติปัญโญ)
22-28 มิ.ย.
อริ ยมรรค ดร.สุภีร์ ทุมทอง
ศูนย์ 2
23-30 มิ.ย.
วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระมานพ อุปสโม
ศูนย์ 2
24-26 มิ.ย.
เมตตาภาวนา โดย อ.สุเทพ โพธิสทั ธา
ศูนย์ 1
ศูนย์ 4 25 มิ.ย.- 9 ก.ค. เตรี ยมความพร้อมอุปสมบท พระสงฆ์จาพรรษา ศ.4
ศูนย์ 1 26 มิ.ย.-9 ก.ค. เจียระไนพลอย ธรรมบุตร พุทธิดา นานาชาติ รุ่ น 6
ธรรมบรรยาย ห้องสาวัตถีธรรมเธี ยเตอร์ (13.00-16.00 น.)
ศูนย์ 1
26 มิ.ย.
ศูนย์ 2 28 มิ.ย.-7 ก.ค.(เต็มแล้ว) เตรี ยมความพร้อม ศากยธิดา หนึ่งพรรษาพาพ้นทุกข์ โดย พระนวลจันทร์ กิตฺติปฺโญ

สติปัฏฐานสี่
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
กาหนดรู ้ปัจจุบนั
เมตตาภาวนา
พอง-ยุบ
กาหนดรู ้ปัจจุบนั

สมาชิ กผูเ้ กิดเดื อมิถุนายน และสาธุชนทัว่ ไป
150
ธรรมนิเวศ
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
150
ธรรมนิเวศ
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
150
ธรรมนิเวศ
คุณสมบัติผสู้ มัคร สาธุชนทัว่ ไปที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
80
ศาลา
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
100
สิ ริ กริ นชัย
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
ธรรมนิเวศ
200
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ธรรมนิเวศ
150
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
80
ศาลา
ผูท้ ี่เคยปฏิบตั ิธรรมมาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป
72
72 พรรษา
สาธุชนทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
100
สิ ริ กริ นชัย
ผูส้ นใจอุปสมบทและปฏิบตั ิธรรมตลอดพรรษา (ชาย อายุ 20 ปี บริ บูรณ์ ขึ้นไป)
44
กุฏิ
เยาวชนชาย - หญิงที่เคยเข้าเจียระไนแก้ว 1 ครั้ง และสอบได้เกรดดีเลิศ
20
สิ ริ กริ นชัย C301
สมาชิ กและสาธุชนทัว่ ไป
บุญยง/ห้องสาวัตถีธรรมเธียเตอร์ 50
ผูเ้ คยปฏิบตั ิวิปัสสนามาแล้ว อายุต้ งั แต่ 18 - 60 ปี
ศาลา
72
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