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3 มิถนุายน    บ้านรุ่งอรุณ  สกลนคร   ติดต่อ   088-548-3288 
6 มิถนุายน    ยวุพทุธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  ศนูย์ 1  ติดต่อ  02-455-2525   

(เนสชัชิก อฏัฐมีบชูา)  กิจกรรมเร่ิม 0800น.   
พระอาจารย์แสดงธรรมช่วง 10.00-11.00 น. / 15.00-16.30 น. / 19.30-21.00 น. 

7 มิถนุายน    บณิฑบาต ยวุพทุธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  ศนูย์ 1 
7 – 12  มิถนุายน   บ้านไทย   ติดต่อ คณุอรวรรณ ตัง้มัน่คง   089-7408166 
     (กรุณาติดต่อเฉพาะ วนัจนัทร์-วนัศกุร์ เวลา 16.30-20.00 น.) 
12  มิถนุายน    สวนโมกข์ กรุงเทพ   12:00 น. – 13:30 น. ชัน้ 2  ห้องปฏิบติัธรรม  
     (ประสานงานโดย กลุม่ธรรมะปฏิบติั http://www.dhammapatipatti.org 

สนบัสนนุโดย ชมรมพทุธธรรม ปตท. และ ชมรมรักษ์ธรรม ปตท. สผ.) 
     ติดต่อ คณุ บริรักษ์ 081-517-4400 
12  มิถนุายน    บ้านอารีย์   ติดต่อ 02-619-7474 
22  มิถนุายน    บ้านแม่  (เร่ิม 14:00 น.)  ติดต่อ  084-660-2758 ,  080-078-8077 
23  มิถนุายน    บ้านจิตสบาย  ติดต่อ  02-448-3392 
24  มิถนุายน    บณิฑบาต  บ้านแม่   ติดต่อ  084-660-2758 ,  080-078-8077 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1 กรกฎาคม    บ้านรุ่งอรุณ  สกลนคร   ติดต่อ   088-548-3288 
12 - 17 กรกฎาคม   บ้านไทย   ติดต่อ คณุอรวรรณ ตัง้มัน่คง   089-7408166 
     (กรุณาติดต่อเฉพาะ วนัจนัทร์-วนัศกุร์ เวลา 16.30-20.00 น.) 
17 กรกฎาคม    สวนโมกข์ กรุงเทพ   12:00 น. – 13:30 น. ชัน้ 2  ห้องปฏิบติัธรรม  
     (ประสานงานโดย กลุม่ธรรมะปฏิบติั http://www.dhammapatipatti.org 

สนบัสนนุโดย ชมรมพทุธธรรม ปตท. และ ชมรมรักษ์ธรรม ปตท. สผ.) 
     ติดต่อ คณุ บริรักษ์ 081-517-4400 
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19 กรกฎาคม    บ้านแม่  (เร่ิม 14:00 น.)  ติดต่อ  084-660-2758 ,  080-078-8077 
20 - 22  กรกฎาคม   บ้านจิตสบาย  ติดต่อ  02-448-3392 
24 – 31 กรกฎาคม   คอร์สปฏิบติัธรรมที่วดัป่าภไูม้ฮาว   ติดต่อ   Line ID: ปฏิบติัวดัภไูม้ฮาว 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
5 สงิหาคม    บ้านรุ่งอรุณ  สกลนคร   ติดต่อ   088-548-3288 
16 - 21 สงิหาคม   บ้านไทย   ติดต่อ คณุอรวรรณ ตัง้มัน่คง   089-7408166 
     (กรุณาติดต่อเฉพาะ วนัจนัทร์-วนัศกุร์ เวลา 16.30-20.00 น.) 
21 สงิหาคม    สวนโมกข์ กรุงเทพ   12:00 น. – 13:30 น. ชัน้ 2  ห้องปฏิบติัธรรม  
     (ประสานงานโดย กลุม่ธรรมะปฏิบติั http://www.dhammapatipatti.org 
     สนบัสนนุโดย ชมรมพทุธธรรม ปตท. และ ชมรมรักษ์ธรรม ปตท. สผ.) 
     ติดต่อ คณุ บริรักษ์ 081-517-4400 
21 สงิหาคม    บ้านอารีย์   ติดต่อ 02-619-7474 
24 สงิหาคม    บ้านแม่  (เร่ิม 14:00 น.)  ติดต่อ  084-660-2758 ,  080-078-8077   
25  สงิหาคม    บ้านจิตสบาย  ติดต่อ  02-448-3392 
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