
 

 

 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ต าบลบ้านใต้  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 

เริ่มเปิดภาคเรียน วันจันทร์       ที่ ๔   มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันอังคาร    ที่ ๒๖     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัน/เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. 
๐๙.๕๐ น. – ๑๐.๔๐ น. 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ น. – ๑๔.๔๐ น. 

พัก
 ๑

๕ 
นา

ที 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. 
๑๕.๔๕  น. – ๑๖.๓๕ น. 

พัก
 ๑

๕ 
นา

ที 

๑๖.๕๐ – ๑๗.๔๐ น. 
๑๗.๔๐  น. – ๑๘.๓๐ น. 

วันจันทร์ บส. ๐๐๑  
การปกครองคณะสงฆ์ 

พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 

บส. ๐๐๕ 
การบริหารงานสาธารณูปการ 

พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. 

ภาษาอังกฤษเสริม 
พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร. 

บส. ๐๐๓  
พระสงฆ์กับภาวะผู้น า 

พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ 
วันอังคาร บส. ๐๐๒ 

กฎหมายคณะสงฆ์ 
พระถนัด  วฑฺฒโน, ดร. 

บส. ๐๑๗ 
พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปจัจุบัน 

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. 

บส.๐๐๔ 
การบริหารการศึกษา 

พระมหาแวนสัน พุทฺธสีโล 
 

ธรรมะภาคปฏิบัติ 
พระมานะ  ฐิติสีโล 

 

 หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

 
             

 
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร.                     พระราชวิสุทธิเมธี  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อ านวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 

                           วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  จังหวัดกาญจนบุรี 



 

 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ต าบลบ้านใต้  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุร ี

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) 

เริ่มเปิดภาคเรียน วันจันทร์       ที่ ๔   มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันอังคาร    ที่ ๒๖     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัน/เวลา 
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ น. – ๑๔.๔๐ น. 

พัก
 ๑

๕ 
นา

ที 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. 
๑๕.๔๕  น. – ๑๖.๓๕ น. 

พัก
 ๑

๕ 
นา

ที 

๑๖.๕๐ – ๑๗.๔๐ น. 
๑๗.๔๐  น. – ๑๘.๓๐ น. 

วันพุธ วน.๐๐๑ 
พระไตรปิฎกศึกษา 

พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 

วน.๐๐๒ 
วิปัสสนาวงศ์ 

พระปลัดธวัช สุทฺธจิตฺโต 

วน.๐๐๓ 
วิสุทธมิรรคศึกษา 

พระสมุห์สมโภชน์ อนิฺทวริิโย 

วัน
พฤหัสบดี 

วน.๐๐๔ 
กรรมฐานในพระพุทธศาสนา 
พระครูสุนทรกาญจนาคม 

วน.๐๐๕ 
ส านักวิปัสสนาในสังคมไทย 
พระปลัดสมนึก คุณธมฺโม 

วน.๐๑๘ 
การสัมมนาวิปัสสนาภาวนา 

พระครูกาญจนธรรมชัย 
 

 หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

 
             

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร.                     พระราชวิสุทธิเมธี  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อ านวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 

                           วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 



 

 
 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ต าบลบ้านใต้  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปีที่ ๑ 

เริ่มเปิดภาคเรียน วันจันทร์       ที่ ๔   มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันอังคาร    ที่ ๒๖     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัน/เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. 
๐๙.๕๐ น. – ๑๐.๔๐ น. 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ น. – ๑๔.๔๐ น. 

พัก
 ๑

๕ 
นา

ท ี

๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. 
๑๕.๔๕  น. – ๑๖.๓๕ น. 

พัก
 ๑

๕ 
นา

ท ี

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๔๐ น. 
๑๗.๔๐  น. – ๑๘.๓๐ น. 

วันจนัทร ์ ๐๐๐ ๑๑๖ 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร.  

๐๐๐ ๑๐๘ 
ปรัชญาเบื้องต้น 

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. 

๐๐๐ ๑๔๗ 
พระไตรปิฎกศึกษา* 

พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร. 

SP  ๑๐๒ 
บาลีไวยากรณ์  ๒ 

พระมหาแวนสัน พุทฺธสีโล 

วันองัคาร ๐๐๐  ๒๕๙ 
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 

๐๐๐  ๑๐๗ 
  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระถนัด  วฑฺฒโน, ดร. 

๐๐๐  ๑๕๘ 
ประวัติพระพุทธศาสนา* 

พระมหาญาณภัทร  อติพโล 

SP  ๑๐๑ 
บาลีไวยากรณ์  ๑ 

พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. 

วันพุธ     ๐๐๐  ๑๔๕ 
บาลีไวยากรณ์ 

พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน  

๐๐๐ ๒๑๑  
วัฒนธรรมไทย  

ดร.สมศักดิ์ เปรมประยูร  

๐๐๐ ๑๕๑ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 

พระครูศรีกาญจนกิตติ 

SP ๑๐๓ 
บาลีไวยากรณ์  ๓ 

พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ 
 

 

รายวิชาที่มี *  คือรายวิชาที่เป็นข้อสอบกลาง  
หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  

 
             

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร.                     พระราชวิสุทธิเมธี  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย         ผู้อ านวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 

           วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 



 

 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ต าบลบ้านใต้  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปีที่  ๒ 

เริ่มเปิดภาคเรียน วันจันทร์       ที่ ๔   มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันอังคาร    ที่ ๒๖     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัน/เวลา 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. 
๐๙.๕๐ น. – ๑๐.๔๐ น. 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐ น. – ๑๔.๔๐ น. 

พัก
 ๑

๕ 
นา

ที 

๑๔.๔๕ น. – ๑๕.๔๕ น. 
๑๕.๔๕  น. – ๑๖.๓๕ น. 

พัก
 ๑

๕ 
นา

ที 

๑๖.๕๐ น. – ๑๗.๔๐ น. 
๑๗.๔๐  น. – ๑๘.๓๐ น. 

วันจันทร์ ๐๐๐  ๑๑๘ 
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 
พระครูกิตติชัยกาญจน์ 

๐๐๐  ๒๖๐ 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย* 
พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 

 

    ๐๐๐  ๒๕๓ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 

พระครูศรีกาญจนกิตติ 

SP ๑๐๗ 
แปลบาลีเปน็ไทย-แปลไทยเปน็บาลี ๓ 

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. 

วันอังคาร ๐๐๐  ๒๖๓  
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา* 
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. 

๐๐๐  ๒๓๘  
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
พระมหาญาณภัทร อติพโล 

SP ๑๐๘   
แปลบาลีเปน็ไทย-แปลไทยเปน็บาลี ๔ 

พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ 

๐๐๐ ๑๐๒ 
กฎหมายทั่วไป 

พระถนัด  วฑฒฺโน, ดร. 
อาจารย์ธัชชัย  ดวงจนัทร ์

วันพุธ ๐๐๐ ๑๔๕  บาลีไวยากรณ ์
พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 

๐๐๐ ๑๔๔ 
วรรณคดีบาลี* 

พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร. 

๐๐๐  ๒๖๑ 
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 

พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร. 

SP ๑๐๙ 
แปลบาลีเปน็ไทย-แปลไทยเปน็บาลี ๕ 

พระมหาแวนสนั  พุทฺธสีโล ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 
 

รายวิชาที่มี *  คือรายวิชาที่เป็นข้อสอบกลาง  
หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 

 

 พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร.                                                               พระราชวิสุทธิเมธี 
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย                              ผู้อ านวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  จังหวัดกาญจนบุรี 



 

 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ต าบลบ้านใต้  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปีที่  ๓ 

เริ่มเปิดภาคเรียน วันจันทร์       ที่ ๔   มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันอังคาร    ที่ ๒๖     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัน/เวลา ๐๙.๐๐  - ๐๙.๕๐  ๐๙.๕๐ – ๑๐.๔๐  

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐  ๑๓.๕๐– ๑๔.๔๐ ๑๔.๔๐-๑๕.๓๐ ๑๕.๓๐-๑๖.๒๐ ๑๖.๒๐-๑๗.๑๐ ๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ 

วันจันทร์ ๐๐๐  ๓๕๕ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 

พระครูศรีกาญจนกิตติ 

๑๐๑ ๓๐๖ 
หลักพุทธธรรม 

พระครูกิตติชัยกาญจน, พระมานะ ฐิติสีโล 

      ๑๐๑ ๓๐๒
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 

พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. 

 

วันอังคาร ๑๐๑ ๔๐๓ 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 

พระมหาญาณภัทร อติพโล 

๑๐๓ ๓๑๔ 
ศาสนาเปรียบเทียบ 
ดร.อยุษกร งามชาติ 

๑๐๑ ๔๓๐ 
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 

พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 

 

วันพุธ ๑๐๑ ๓๐๑ 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร. 

๑๐๑ ๓๐๗ 
พุทธปรัชญาเถรวาท 

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. 

๑๐๑ ๓๐๘ 
ธรรมบทศึกษา 

พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร. 
 

  
หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 
 

 

  
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร.                                                               พระราชวิสุทธิเมธี 
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย                              ผู้อ านวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 



 

 

 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ต าบลบ้านใต้  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปีที่  ๔ 

เริ่มเปิดภาคเรียน วันจันทร์       ที่ ๔   มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันอังคาร    ที่ ๒๖     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัน/เวลา ๐๙.๐๐  - ๐๙.๕๐  ๐๙.๕๐ – ๑๐.๔๐  

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐  ๑๓.๕๐– ๑๔.๔๐ ๑๔.๔๐-๑๕.๓๐ ๑๕.๓๐-๑๖.๒๐  ๑๖.๒๐-๑๗.๑๐  ๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ 

วันจันทร์ ๑๐๑ ๔๓๗  
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 

พระมหาญาณภัทร อติพโล 

๐๐๐ ๔๕๗ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 

พระครูศรีกาญจนกิตติ 

 ๑๐๑ ๔๑๔ 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 

          พระครูกิตติชัยกาญจน์ 

วันอังคาร ๑๐๑ ๔๒๙ 
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. 

๑๐๘ ๓๐๘ 
วรรณคดีชาดก 

พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร. 

๑๐๓ ๓๐๘ 
ศาสนาคริสต์ 

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. 
 

วันพุธ  ๑๐๑ ๔๑๖ 
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร.  

๑๐๑ ๔๑๓ 
พุทธศิลปะ 

พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 
 

  
หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  

  
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร.                                                               พระราชวิสุทธิเมธี 
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย                              ผู้อ านวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  จังหวัดกาญจนบุรี 



 

 

โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  ต าบลบ้านใต้  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (คฤหัสถ์ เสาร์ – อาทิตย์) 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นปีที่ ๒ 

เริ่มเปิดภาคเรียน วันจันทร์       ที่ ๔   มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑    -      สิ้นสุดภาคเรียน วันอังคาร    ที่ ๒๖     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

วัน/เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๒๐ น. 
๐๙.๒๐ น. – ๑๐.๑๐ น. 

๑๐.๑๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 
๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๕๐ น. 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

๑๓.๐๐ น.– ๑๓.๕๐ น. 
๑๓.๕๐น. – ๑๔.๔๐ น. 

พัก
 ๑

๐ 
นา

ท ี

๑๔.๕๐ น.– ๑๕.๔๐ น. 
๑๕.๔๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

๑๖.๔๐ น.– ๑๗.๓๐ น. 
๑๗.๓๐ น. – ๑๘.๒๐ น. 

วันเสาร์ ๐๐๐ ๑๑๘ 
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 
พระครูกิตติชัยกาญจน์ 

๐๐๐ ๒๖๐ 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย* 
พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 

๐๐๐ ๑๔๔ 
วรรณคดีบาลี* 

พระเมธีปริยัติวิบูล, ดร. 

๐๐๐ ๒๖๑ 
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 

พระมหาบญุรอด มหาวีโร, ดร 

๐๐๐ ๒๕๓ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
พระมานะ ฐิติสีโล 

วันอาทิตย์ ๐๐๐ ๑๐๒ 
กฎหมายทั่วไป 

พระถนัด วฑฺฒโน, ดร 
อาจารย์ธัชชัย ดวงจันทร์ 

๐๐๐ ๒๓๘ 
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
พระมหาญาณภัทร อติพโล 

๐๐๐ ๒๖๓ 
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา* 
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. 

๐๐๐ ๑๔๕  บาลีไวยากรณ ์
พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 

SP ๑๐๗ 
แปลบาลเีป็นไทย-แปลไทยเป็น

บาลี ๓ 
พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร. 

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

พระครกูาญจนกิจโสภณ, ดร. 

 
หมายเหตุ* วิชาข้อสอบกลาง 
หมายเหตุ :  วันพระและวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดทั่วไป (ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันพฤหัสบดี)  
 
 

 

  
                  พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, ดร.         พระราชวิสุทธิเมธี 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย       ผู้อ านวยการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ 
          วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 


