
 

 
 

ตารางปฏิบติัธรรม ประจ าปี 2555 โดย มลูนิธิรศัมีแห่งธรรม 

 
โครงการ 2 
/2555     

พฤหัสบดี 23 - อาทิตย ์26 กมุพาพนัธ ์

2555 (4 วัน 3 คืน) 
โครงการ วิปัสสนาโดยปรมติัถ ์

วิปัสสนาจารย ์      อ.วลัลภ   ชวนปัญโญ 

ผ ูเ้ขา้รว่ม         ผูท้ี่เคยปฎิบตัวิิปัสสนามาแลว้ 

จ านวน     100  ท่าน 

เปิดรบัสมคัร สมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป  หรือ จนกว่าจะเต็ม 

 
โครงการ 

3/2555 

ศกุร ์23 – อาทิตย ์ 25 มีนาคม  2555 
(3วัน 2 คืน) 

โครงการ Dharma   for  Family 
วิปัสสนาจารย ์    แมชี่สภุาพ  พนัธห์งษ ์

ผ ูเ้ขา้รว่ม         สาธชุนอายตุัง้แต่ 15 ปี 

จ านวน      100   ท่าน 

เปิดรบัสมคัร สมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป หรือ จนกว่าจะเต็ม 

 

 
 
 

 
 

ตารางปฏิบติัธรรม ประจ าปี 2555 โดย มลูนิธิรศัมีแห่งธรรม 

 

โครงการ 5 
/2555     

 พธุ 6 – อาทิตย ์10  มิถนุายน 2555   

(5 วัน 4 คืน) 
โครงการ มคัคานคุตา “ผ ูเ้ดินตามรอยมรรค” 
วิปัสสนาจารย ์      อ.ประเสริฐ   อทุยัเฉลิม 
                   

ผ ูเ้ขา้รว่ม              ผูท้ี่เคยปฏิบตัวิิปัสสนามาแลว้ 

จ านวน      100    ท่าน 

เปิดรบัสมคัร สมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป  หรือ จนกว่าจะเต็ม 

 
โครงการ 6 
/2555    

 พฤหัสบดี 26 – อาทิตย ์29 
 กรกฎาคม 2555 (4 วัน 3 คืน) 

โครงการ “เหว่ียงจิตพิชิตโรคใจ” 
วิปัสสนาจารย ์    พระอาจารยนิ์วติั    สเุมธโส 
                           พ่อครบูญัชา   ตัง้วงษไ์ชย 

ผ ูเ้ขา้รว่ม          ผูท้ี่เคยปฎิบตัธิรรมมาแลว้ 

จ านวน      100   ท่าน 

เปิดรบัสมคัร สมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป หรือ จนกว่าจะเต็ม 

 
 

โครงการ 7 
/2555   

ศกุร ์10 – จนัทร ์13  สิงหาคม 2555   

(4 วัน 3 คืน) 

โครงการ “วิปัสสนาโดยปรมติัถ ์“ 
วิปัสสนาจารย ์           อ.วลัลภ    ชวนปัญโญ 

ผ ูเ้ขา้รว่ม          ผูท้ี่เคยปฎิบตัธิรรมมาแลว้ 

จ านวน     100   ท่าน 

เปิดรบัสมคัร สมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป หรือ จนกว่าจะเต็ม 

 

     

 
 

 ตารางปฏิบติัธรรม ประจ าปี 2555 โดย มลูนิธิรศัมีแห่งธรรม
  

 

 
 
โครงการ 

11 /2555    

 ศกุร ์2 – จนัทร ์5  พฤศจิกายน  2555 
( 4 วัน 3 คืน ) 

โครงการ มคัคานคุา “อย ูก่บัร ู”้ 
วิปัสสนาจารย ์     พระครใูบฎีกาอ านาจ    โอภาโส 

ผ ูเ้ขา้รว่ม          ผูท้ี่เคยปฎิบตั ิวิปัสสนามาแลว้ 

จ านวน    100  ท่าน 

เปิดรบัสมคัร สมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป  หรือ  จนกว่าจะเต็ม 

 
 
โครงการ 

12 /2555    
 พธุ 12 – อาทิตย ์16 ธันวาคม  2555 
( 5 วัน 4 คืน ) 

โครงการ มคัคานคุา “ผ ูเ้ดินตามรอยมรรค” 
วิปัสสนาจารย ์     อ.ประเสริฐ   อทุยัเฉลิม 

ผ ูเ้ขา้รว่ม          ผูท้ี่เคยปฎิบตั ิวิปัสสนามาแลว้ 

จ านวน    100  ท่าน 

เปิดรบัสมคัร สมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป  หรือ  จนกว่าจะเต็ม 

 

โครงการ 1 

/2555      

พฤหสับดี 12 – อาทิตย ์15 มกราคม 2555   
(4วัน 3 คืน)  

โครงการ “เหว่ียงจิตพิชิตโรคใจ” 
วิปัสสนาจารย ์    พระอาจารยนิ์วติั สเุมธโส 
                         พ่อครบูญัชา ตัง้วงษไ์ชย 

ผ ูเ้ขา้รว่ม           ผูท้ี่เคยปฏิบตัวิิปัสสนามาแลว้ 
จ านวน       100   ท่าน 

เปิดรบัสมคัร สมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป  หรือ  จนกว่าจะเต็ม 

โครงการ 4 
/2555      

พฤหัสบดี 26 – อาทิตย ์29 เมษายน 
2555 (4วัน 3คืน) 

โครงการ     "เหว่ียงจิตพิชิตโรคใจ” 

วิปัสสนาจารย ์   พระอาจารยนิ์วติั  สเุมธโส                                                                                     
                        พ่อครบูญัชา  ตัง้วงษไ์ชย 

ผ ูเ้ขา้รว่ม         ผูท้ี่เคยปฎิบตัวิิปัสสนามาแลว้ 

จ านวน         100  ท่าน 

เปิดรบัสมคัร สมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป  หรือ จนกว่าจะเต็ม 

โครงการ

8/2555    
พฤหัสบดี 20 – จนัทร ์24  กนัยายน 2555  

( 5 วัน 4 คืน ) 
โครงการ    อรยิมรรค  อรยิผล  

วิปัสสนาจารย ์       หลวงพ่อจ าเนียร   สีลเสฎโส 
                             พระอาจารนิ์วติั  สเุมธโส         

ผ ูเ้ขา้รว่ม           ผูท้ี่เคยปฎิบตัวิิปัสสนามาแลว้ 

จ านวน     100   ท่าน 

เปิดรบัสมคัร สมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป  หรือ  จนกว่าจะเต็ม 

โครงการ

9/2555    

พฤหัสบดี 18 – อาทิตย ์ 21 ตลุาคม 
2555  (4วัน 3คืน) 

โครงการ เหว่ียงจิตพิชิตโรคใจ 
วิปัสสนาจารย ์         พระอาจารยนิ์วติั สเุมธโส 
                              พ่อครบูญัชา ตัง้วงษไ์ชย 

ผ ูเ้ขา้รว่ม                 ผูท้ี่เคยปฎิบัตวิิปัสสนามาแลว้ 

จ านวน     100   ท่าน 

เปิดรบัสมคัร สมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป  หรือ จนกว่าจะเต็ม 

โครงการ

10/2555   

 ศกุร ์23 –อาทิตย ์25  พฤศจิกายน  2555  

(4 วัน 4 คืน) 
โครงการ ผสัสะบรสิทุธ์ิ 
วิปัสสนาจารย ์    อ.ศภุวรรณ   พ.พรรณวงศ ์ กรีน 

                          

ผ ูเ้ขา้รว่ม            ผูท้ี่เคยปฏิบตัวิิปัสสนามาแลว้  

จ านวน     100   ท่าน 

เปิดรบัสมคัร สมคัรตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไปหรือจนกว่าจะเต็ม 



 
 
 
 
 

ระเบียบการสมคัร 

การสมคัร 

1.  เปิดรับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมตามก าหนดเวลาที่ระบไุวใ้นแตล่ะ

หลกัสตูร เปิดรับสมคัรจนกว่าจะเต็ม 
2.  ดาวนโ์หลดเอกสารการสมคัรและระเบียบการไดท้ี่ 

www.jirunghealthvillage.com คลิก Calendar คลิก Application 
Form สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-290099 , 086-1904567 

3.  กรอกใบสมัครและแนบเอกสารพรอ้มรปูถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบให้

ครบถว้นใหค้รบถว้น  
4.  สง่เอกสารดว้ยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย ์หรือโทรสาร  
สง่มาที ่  มลูนิธิรัศมีแห่งธรรม  (ณ จีรัง เฮลธ ์วิลเลจ) 

99 หมู ่7 ต. ริมใต ้ อ. แมริ่ม  จ.เชยีงใหม ่  50180 
โทรสาร    053-860-322 

5.  ไมส่ามารถสมคัรแทนผูอ้ื่นได ้และโปรดปฏิบัติตามระเบียบ

การสมคัรและการเขา้ร่วมอยา่งเคร่งครัดเพื่อประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง 
 

การตอบรบั 
1. เมื่อย่ืนเอกสารการสมคัรถึงมลูนิธิ ฯ แลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะท า

การติดตอ่กลบัเพื่อยืนยนัการสมัครของทา่นก่อนวันเปิด

โครงการ15 วัน 

2. เพื่อแบ่งปันสิทธ์ิการเขา้ร่วมใหก้บัผูอ่ื้น ทางมลูนิธิฯ ขอจ ากดั
สิทธ์ิ การเขา้ร่วม 1 ท่านใหเ้ขา้ร่วมไดไ้มเ่กิน 3 ครั้งตอ่ปี 
3.  กรณีสมคัรส ารอง โทรสอบถามกอ่นเปิดโครงการ 7 วัน  
การลงทะเบียน 

1.ผูเ้ขา้อบรมตอ้งแสดงบัตรประจ าตวัประชาชนในวันลงทะเบียน

ทกุครั้ง 

2. ไมส่ามารถโอนสิทธิการเขา้อบรมใหผู้อ้ื่น 
 
 
 

 

ระเบียบปฏิบติัของผ ูเ้ขา้อบรม 
คณุสมบติัของผ ูส้มคัร 

1. มีอาย ุ15 ปี ขึน้ไป 
2. มีร่างกายสมบรูณแ์ข็งแรง ชว่ยเหลือตวัเองได ้ไมป่่วย

เป็นโรคติดตอ่ ไมต่ิดยาเสพติด หรือเป็นโรคที่สงัคม

รังเกียจและไมเ่ป็นร่างทรง 
3. มีสขุภาพจิตปกติ ไมป่่วยเป็นโรคประสาท หรือโรค

ทางจิตทกุประเภท 
4. สามารถปฏิบัติตามระเบียบไดอ้ย่างเคร่งครัด 

การแต่งกายของผ ูป้ฏิบติั 
1. สภุาพบรุษุ สวมเส้ือสีขาว และนุง่กางเกงขายาวสี

สภุาพ ที่สามารถนัง่ขดัสมาธิไดโ้ดยสะดวก 
2. สภุาพสตรี สวมเส้ือสีขาว และนุง่กางเกง หรือ

กระโปรงเหนือขอ้เทา้ นุง่ผา้ถงุ ผา้ซ่ินสีสภุาพ ที่

สามารถนัง่ขดัสมาธิไดโ้ดยสะดวก 
3. ไมนุ่ง่กางเกงขาสัน้ ขาสามสว่น และกางเกงเป้าสัน้จน

เปิดเผยร่างกาย 
4. เส้ือผา้ไมบ่าง และไมร่ัดรปูหรือ เปิดเผยร่างกาย ไม่

สวมเส้ือไมม่ีแขน  เอวลอย 
การเตรยีมของใช ้

1. เตรียมเคร่ืองแตง่กายใหเ้พียงพอกบัจ านวนวัน โดยไม่

มีการซักรีดระหว่างการอบรมปฏิบัติ 
2. ของใชส้ว่นตวั เชน่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผา้เช็ดตวั สบู่  
3. ยาประจ าตวัที่จ าเป็น (เฉพาะโรค) 
4. ไฟฉาย 

ของใชท่ี้หา้มน ามา (ป้องกนัสญูหายและรบกวนผ ูป้ฏิบติั) 

1. เคร่ืองประดบั และของมีคา่ทกุชนิด 
2. โทรศัพท ์และอปุกรณส่ื์อสารทกุชนิด  

สิ่งของท่ีเตรยีมให ้
1. เตน้ท ์  
2. ที่นอน  หมอน ผา้ห่ม 
3. อาหารมงัสะวิรัติ   และเคร่ืองดื่ม  น า้สมนุไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

มลูนิธิรศัมีแห่งธรรม 
 

โครงการปฏิบติัธรรมประจ าปี 2555 

โดย มูลนิธิรศัมีแห่งธรรม 

ศูนยร์วมแห่งศรทัธา และส่งเสริมเผยแพร่ 

พระพุทธศาสนา 

 
 

 
 

ขอเชิญผ ูมี้จิตศรทัธา รว่มเขา้อบรมฟร ีโดยไม่มีค่าใชจ่้าย

การเขา้รว่มและเรยีนเชิญเป็นเจา้ภาพหรอืบรจิาค

สนบัสนนุโครงการตามก าลงัศรทัธา ,  ดาวนโ์หลด

แบบฟอรม์สมคัรไดท่ี้   
 

โทร.053-290099,086-1904567 
โทรสาร.053-860322 

www.lodf.or.org 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


