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ตารางสอนกรรมฐาน  ประจ  าปี ๒๕๖๔ 

สอนโดย...พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. (หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ)-พระอธิการสวา่ง ติกฺขวีโร                                                       

พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตฺโต-พระปลดัอ านาจ ขนฺติโก-พระครูประภาศสารคุณ  

พระณรงค ์กนฺตสีโล - พระมหาบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม - พระสุทฺธิ สุทธิปญฺโญ 

 

 

วนั/เดือน/ปี ท่ีสอน สถานท่ีสอนกรรมฐาน  - อาจารยท่ี์สอน 

๔-๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔                   ศูนยป์ฏิบตัธิรรม ตาณงั  เลณงั เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.ส าราญราษฎร ์อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่         

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย ์

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 086-949-9694, (053) 042-705  

๑๕ ม.ค.-๒๘ ก.พ. ๒๕๖๔ สถานปฏิบตัธิรรม  วดัท่าทุ่ม ต.สนัพระเนตร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

สอนโดย : พระครูประภาศสารคุณ 

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 081-111-1707 (เร่ิมรบัสมคัรและจองวนัท่ี 1-3 ธ.ค. ทุกปี) 

๒๑-๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ 

 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย ์๑) ซอยเพชรเกษม ๕๔ แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. – พระอาจารยส์วา่ง ติกฺขวีโร- พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตฺโต   

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร.  0-2455-2525 

๓๐ ม.ค.-๔ ก.พ. ๒๕๖๔ สถานปฏิบตัธิรรม ไรปุ่ณยวีร ์ อ.ปากชอ่ง  จ.นครราชสีมา 

สอนโดย : พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตฺโต - พระปลดัอ านาจ ขนฺติโก 

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. คุณมณฑาทิพย ์(แดง) 081-829-4942 

  

วนัเสารท่ี์ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๔ ท าบุญคลา้ยวนัเกิด พระอาจารยส์ว่าง ตกฺิขวีโร                                                                                       

จดัท่ีวดัวิปัสสนาติกขวนาราม ต.วงัหมี อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา  

สอบถามรายละเอียด : โทร. 089-742-5111,086-8727345 

  

๑๒-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔  ศูนยวิ์ปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรต ิ(ศูนย ์๒) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. – พระอาจารยส์วา่ง ติกฺขวีโร – พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตฺโต 

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 0-2986-6403-5 

๒๐-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔ วดัน ้าบ่อหลวง ต.น ้าบ่อหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

สอนโดย : พระอาจารยอ์ านาจ ขนฺติโก 

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 097-1089-397 

๑-๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔                   ศูนยป์ฏิบตัธิรรม อนีติกงั เฉลิมราชย ์๖๐ ปี บา้นเชียรเขา ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. และคณะ 

จองเขา้ปฏิบตั ิ: คุณเก๋ 092-979-5641 แมช่ีเรวดี 082-822-0842 

๑-๗ มี.ค. ๒๕๖๔ บา้นพาณิชยกุ์ล ซ.ก านันแมน้ ๓๖ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  

สอนโดย : พระปลดัอ านาจ ขนฺติโก 

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 086-574-7963 

๑-๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ โรงแรมสลีฟบอ๊กซ ์ซอยสุขุมวิท 22 เขตคลองเตย กทม. 

สอนโดย : พระอาจารยส์วา่ง ติกฺขวีโร                                                                    

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. คุณกุง 081-989-8018  
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๑๔-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔  

(พระภิกษุ) 

ศูนยวิ์ปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรต ิ(ศูนย ์๒) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี      

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. - พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตฺโต - พระปลดัอ านาจ ขนฺติโก   

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 0-2986-6403-5 

๑-๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ 

(๑๕ วนั) 

ศูนยป์ฏิบตัธิรรม ตาณงั  เลณงั เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.ส าราญราษฎร ์อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่         

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ.  และคณะพระวิปัสสนาจารย ์

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 086-949-9694, (053) 042-705 

๒๐ เม.ย.- ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔   

(ส าหรบัพระภิกษุ) 

ศูนยป์ฏิบตัธิรรม ตาณงั เลณงั เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.ส าราญราษฎร ์อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่         

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย ์

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 086-949-9694, (053) 042-705 

๒-๙ พ.ค. ๒๕๖๔ วดัวิปัสสนาติกขวนาราม  บา้นคลองสะทอ้น ต.วงัหมี อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา                      

สอนโดย : พระอาจารยส์วา่ง ติกฺขวีโร                                                                      

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 089-742-5111, 086-872-7345 

๒๔-๓๑ พ.ค.  ๒๕๖๔ วดัเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (จดัโดย พญ.ผกา และคณะ)  

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. – พระอาจารยส์วา่ง ติกฺขวีโร – พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตฺโต  

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 081-642-7582 

๒-๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ ศูนยวิ์ปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรต ิ(ศูนย ์๒) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี      

สอนโดย : พระอาจารยส์วา่ง ติกฺขวีโร – พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตฺโต – พระปลดัอ านาจ ขนฺติโก  

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 0-2455-2525 

๙-๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

(คอรส์ อ.นิศา) 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย ์๑) ซอยเพชรเกษม ๕๔ แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. – พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตฺโต – พระปลดัอ านาจ ขนฺติโก  

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 0-2455-2525 

๒๐ มิ.ย. – ๕ ก.ค. ๒๕๖๔ ศูนยพ์ฒันาจติเฉลิมพระเกียรตปิฏินิสสคัโค ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต     

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย ์

จองเขา้ปฏิบตั ิโทร. 081-537-9741, 081-979-6827 

๘-๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔ บา้นพาณิชยกุ์ล ซ.ก านันแมน้ ๓๖ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  

สอนโดย : พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตฺโต-พระปลดัอ านาจ ขนฺติโก 

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 086-574-7963 

๑๐-๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔ สถานปฏิบตัธิรรม  วดัท่าทุ่ม ต.สนัพระเนตร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

สอนโดย : พระครูประภาศสารคุณ 

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 081-111-1707 (เร่ิมรบัสมคัรและจองวนัท่ี 1 มิ.ย. 64) 

  

 ๒๕ ก.ค.- ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔ 

(คอรส์ในพรรษา) 

ศูนยป์ฏิบตัธิรรม ตาณงั เลณงั เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.ส าราญราษฎร ์อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่ 

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย ์

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 086-949-9694, (253) 042-705 

๑-๘ ส.ค. ๒๕๖๔ วดัวิปัสสนาติกขวนาราม  บา้นคลองสะทอ้น ต.วงัหมี อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา                      

สอนโดย : พระอาจารยส์วา่ง ติกฺขวีโร                                                                      

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 089-742-5111,086-8727345 

๑-๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ วดัวิปัสสนาติกขวนาราม  บา้นคลองสะทอ้น ต.วงัหมี อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา                      

สอนโดย : พระอาจารยส์วา่ง ติกฺขวีโร                                                                      

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 089-742-5111,086-8727345 
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๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔ วนัออกพรรษา, ปาวารณา 

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๔ ตกับาตรเทโว, ทอดกฐินสามคัคี ณ ศูนยป์ฏิบตัธิรรม ตาณงั เลณงั เฉลิมราช ๖๐ ปี 

วนัเสารท่ี์ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๔ ทอดกฐินสามคัคี วดัวิปัสสนาติกขวนาราม  บา้นคลองสะทอ้น ต.วงัหมี อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา     

สอบถามรายละเอียด : โทร. 089-108-1956, 086-872-7345, 089-742-5111 

  

๒๕ ต.ค-๓ พ.ย. ๒๕๖๔ สถานปฏิบตัธิรรม  วดัท่าทุ่ม ต.สนัพระเนตร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

สอนโดย : พระครูประภาศสารคุณ 

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 081-111-1707 (เร่ิมรบัสมคัรและจองวนัท่ี 1 ก.ย. 64) 

๒๒-๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔ วดัภทัทนัตะอาสภาราม ต.หนองไผ่แกว้ อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี  

(โครงการปฏิบติัธรรมเป็นอาจริยะบชูา แด่...พระครูภาวนาวราลงัการ วิ. เจา้อาวาสวดัภทัทนัตะอาสภาราม) 

สอนโดย : พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตฺโต-พระปลดัอ านาจ ขนฺติโก และคณะ                                                                 

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 086-819-8358 

๖-๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ บา้นโดมบวั (บา้นดิน) ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 

สอนโดย : พระครูประภาศสารคุณ 

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. คุณศิริกลัยา 081-881-3783 (เร่ิมรบัสมคัรและจองวนัท่ี 1 ต.ค. 64) 

๑-๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ศูนยป์ฏิบตัธิรรม อนีติกงั เฉลิมราชย ์๖๐ ปี บา้นเชียรเขา ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ.  และคณะพระวิปัสสนาจารย ์

จองเขา้ปฏิบตั ิ: คุณเก๋ 092-979-5641 แมช่ีเรวดี 082-822-0842 

๑๕-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔  

         

ศูนยพ์ฒันาจติเฉลิมพระเกียรตปิฏินิสสคัโค ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต     

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย ์

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 081-537-9741, 081-979-6827 

๕-๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๖๔ วดัวิปัสสนาติกขวนาราม  บา้นคลองสะทอ้น ต.วงัหมี อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา (จดัโดย คุณเป็ด) 

สอนโดย : พระอาจารยส์วา่ง ติกฺขวีโร                                                                      

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 089-108-1956, 086-872-7345,089-742-5111, 081-559-7507 

๘-๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔ ศูนยป์ฏิบตัธิรรม ตาณงั  เลณงั เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.ส าราญราษฎร ์อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่  

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวตัร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย ์

จองเขา้ปฏิบตั ิโทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6 

๑๘ ธ.ค. ๖๔-๑ ม.ค. ๒๕๖๕ 

 

วดัวิปัสสนาติกขวนาราม  บา้นคลองสะทอ้น ต.วงัหมี อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา                         

สอนโดย : พระอาจารยส์วา่ง ติกฺขวีโร                                                                                   

จองเขา้ปฏิบตั ิ: โทร. 089-108-1956, 086-872-7345,089-742-5111, 081-559-7507 

๓๐ ธ.ค. ๖๔-๒ ม.ค. ๒๕๖๕ 

            

วดัภทัทนัตะอาสภาราม อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี (ปฏิบติัธรรมส่งทา้ยปีเกา่ ตอ้นรบัปีใหม่) 

สอนโดย : พระครูภาวนาวราลงัการ วิ. - พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตฺโต – พระปลดัอ านาจ ขนฺติโก และคณะ 

ตดิตอ่สอบถาม : โทร. 086-819-8358 (ไม่มีการจอง ) 

 


