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https://www.facebook.com/PhuMaiHaoForestMonastery                                     (key word คือ ส านกัป่าภูไม้ฮาว - พระอาจารย์ครรชิต สทฺุธิจิตฺโต) 
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                                                                                            ปรับปรุงข้อมูล   25 ต.ค. 62  
 

 
ปฏิทนิ ปฏบิัตธิรรม / แสดงธรรม  พระอาจารย์ครรชิต 

 

 
7 - 12 พฤศจิกายน   บ้านไทย   ติดต่อ คณุอรวรรณ ตัง้มัน่คง   089-7408166 

(กรุณาตดิต่อเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.) 
ตัง้พกัิด GPS  ค้นหา ศูนย์ปฏบัิติธรรมบ้านไทย 

12 พฤศจิกายน   บ้านแม่  13:00-15:00 น.  ติดต่อ  084-660-2758 ,  080-078-8077 
13 พฤศจิกายน   วดัพระธาตโุพธ์ิทอง  ติดต่อ  094 548-9676 
15 - 17 พฤศจิกายน   บ้านจิตสบาย  ติดต่อ  02-448-3392 
17 พฤศจิกายน   บ้านบริรักษ์  ติดต่อ คณุ ชติุมา บริรักษ์   081-915-3925 
22 - 24 พฤศจิกายน   มลูนิธิเติมน า้ใจจใจ้้สงัคม   

ติดต่อ  คณุ ศิริอร ไพ้ารวจิิตรนชุ 089-147-2497 
 

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

1 ธันวาคม    บ้านรุ่งอรุณ  สกลนคร   ติดต่อ   088-548-3288 
12 - 17 ธันวาคม   บ้านไทย   ติดต่อ คณุอรวรรณ ตัง้มัน่คง   089-7408166 

(กรุณาตดิต่อเฉพาะ วันจนัทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.) 
ตัง้พกิัด GPS  ค้นหา ศูนย์ปฏิบัตธิรรมบ้านไทย 

17 ธันวาคม    สวนโมกข์ กรุงเทพ   12:00 น. – 13:30 น. ชัน้ 2  ้้องปฏิบติัธรรม  
ติดต่อ คณุ บริรักษ์ 081-517-4400, 061-615-3989  

19 – 21 ธันวาคม   คอร์สปฏิบติัธรรมที่ สงิคโปร์ 
22 – 24 ธันวาคม   คอร์สปฏิบติัธรรมที่ มาเลเซีย 
26 ธันวาคม– 2 มกราคม  คอร์สปฏิบติัธรรมที่วดัป่าภไูม้ฮาว 
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ปฏิทนิ ปฏบิัตธิรรม / แสดงธรรม  พระอาจารย์ครรชิต 

 

5 มกราคม    บ้านรุ่งอรุณ  สกลนคร   ติดต่อ   088-548-3288 
9 - 13 มกราคม***   บ้านไทย   ติดต่อ คณุอรวรรณ ตัง้มัน่คง   089-7408166 

(กรุณาตดิต่อเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.) 
ตัง้พกัิด GPS  ค้นหา ศูนย์ปฏบัิติธรรมบ้านไทย 
*** ปิดคอร์สคืนวนัท่ี 13 ม.ค. 

15 มกราคม    สวนโมกข์ กรุงเทพ   12:00 น. – 13:30 น. ชัน้ 2  ้้องปฏิบติัธรรม  
     ติดต่อ คณุ บริรักษ์ 081-517-4400, 061-615-3989  
16 มกราคม    ธรรมสภา  ติดต่อ   081-9323283 
17 - 19 มกราคม   บ้านจิตสบาย  ติดต่อ  02-448-3392 
19 มกราคม    บ้านบริรักษ์  ติดต่อ คณุ ชติุมา บริรักษ์   081-915-3925 

20 มกราคม    บ้านแม่  13:00-15:00 น.  ติดต่อ  084-660-2758 ,  080-078-8077 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 กมุภาพนัธ์    บ้านรุ่งอรุณ  สกลนคร   ติดต่อ   088-548-3288 
3 – 9 กมุภาพนัธ์   คอร์สปฏิบติัธรรมที่วดัป่าภไูม้ฮาว 
10 – 17 กมุภาพนัธ์   จาริกอินเดีย 
18 กมุภาพนัธ์    รับบาตร   บ้านไทย - พระอาจารย์ และ พระติดตาม 3 รูป 

ติดต่อ คณุอรวรรณ ตัง้มัน่คง   089-7408166 
(กรุณาตดิต่อเฉพาะ วันจนัทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.) 
ตัง้พกิัด GPS  ค้นหา ศูนย์ปฏิบัตธิรรมบ้านไทย 

21 – 23 กมุภาพนัธ์   มลูนิธิเติมน า้ใจจใจ้้สงัคม   
ติดต่อ  คณุ ศิริอร ไพ้ารวจิิตรนชุ 089-147-2497 

                                  *** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ข่าวสาร โดย สแกนคิวอาร์โค้ด ***      

http://www.phraajahnkanchit.com/
http://www.watpaphumaihow.com/

