
ตารางสอนวิชาภาษาบาล ีและอภิธรรม วัดจากแดง 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอนอภิธรรม วันอาทติย์ แต่ละชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ชั้น ผู้สอน วัน เวลา ห้อง 

๑. จูฬอาภิธรรมิกะตร ี อ.เบญจางค์  เตียงพิทักษ์ อาทิตย ์ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ สุธัมมาศาลา ชั้น ๑ 
ห้องขวา 

๒. จูฬอาภิธรรมิกะโท อ.อาทิตย ์ พกุเจริญ อาทิตย ์ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ พระเจดีย์ชั้น ๑(ห้องเล็ก) 
๓. จูฬอาภิธรรมิกะเอก อ.อุไร  สว่างวงศ์ อาทิตย ์ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ อาคารอเนกประสงค์(๔) 
๔. มัชฌิมอาภิธรรมิกะตร ี อ.สุณี บวรวัฒนวานิช อาทิตย ์ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ พระเจดีย์ชั้น ๒  

อ.ชูศักดิ์  ฮวดสุนทร อาทิตย ์ ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ พระเจดีย์ชั้น ๑(ห้องเล็ก) 
๕. มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท อ.สุภาพร  คูวัฒนาถาวร  อาทิตย ์ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ พระเจดีย์ชั้น ๑(ห้องใหญ่) 
๖. มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก อ.ชัยภัทร  ศรีอนันต์ อาทิตย ์ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ อาคารโพธิยาลัย ๒ ชั้น ๑ 
๔. มหาอาภิธรรมิกะตร ี อ.สุธิดา  โสลา อาทิตย ์ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ อาคารโพธิยาลัย ๑ ชั้น ๑ 

ห้องขวา 
๕. มหาอาภิธรรมิกะโท พระมหาจิรศักดิ ์ จิรธมฺโม   อาทิตย ์ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ อาคารอเนกประสงค์(๒)  
๖. มหาอาภิธรรมิกะเอก อ.อภิชัย  อึ้งอรา่ม อาทิตย ์ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ อาคารอเนกประสงค์(๓)  

                                                                                                                                       

รายชื่ออาจารย์ผู้สอนวิชาตา่ง ๆ  วันจันทร์ – อาทติย ์(เพิ่มเตมิ) 
ผู้สอน วิชา วัน เวลา ห้อง 

พอ.ซอ  จนฺทสาโร 
(อภิวังสะจากพมา่) 

ธัมมาจริยะ 

ไตรปิฏก ๙๐๐ ชม. วินยั 

 

 

ไตรปิฏก ๙๐๐ ชม. อภธิรรม 

ภาษาพม่าพื้นฐาน 

พฤหัส 

จันทร์ 

อังคาร 

พฤหัส 

ศุกร ์

เสาร ์

๙.๐๐-๑๑.๐๐ 

๙.๐๐-๑๖.๑๕ 

๑๓.๐๐-๑๖.๑๕ 

๑๓.๐๐-๑๖.๑๕ 

๙.๐๐-๑๖.๑๕ 

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ 

อาคารโพธิยาลัย ๒ ชั้น ๑ 

สุธัมมาศาลา ชั้น ๑ 

ห้องขวา 

 

 

อาคารโพธิยาลัย ๒ ชั้น ๑ 

 

พอ.สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม อนุสัยยมก พุธ ๙.๐๐-๑๑.๐๐ สุธัมมาศาลา ชั้น ๑ 
ห้องขวา 

 ธัมมยมก พุธ ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ สุธัมมาศาลา ชั้น ๑ 
ห้องขวา 

อ.ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ ์ คัมภีร์ปัฏฐาน ฉวาระ จันทร์ ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ อาคารโพธิยาลัย ๒ ชั้น ๑ 
อ. รัฐการ ปิ่นแก้ว มูลปาฬิ มูลศัพท์ พฤหัส ๙.๐๐-๑๕.๓๐ อาคารอเนกประสงค์ ๔ 

ภาษาพม่า ศุกร ์ ๙.๐๐-๑๑.๑๕ อาคารโพธิยาลัย ๒ ชั้น ๑ 
อ.ชูศักดิ์  ฮวดสุนทร คัมภีร์ปัฏฐาน จันทร์ ๙.๐๐-๑๑.๒๐ พระเจดีย์ชั้น ๑(ห้องเล็ก)  

ปทรูปสิทธ ิ เสาร ์ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ พระเจดีย์ชั้น ๑(ห้องเล็ก) 
บาฬีเพื่อศึกษาพระไตรปิฎก                     
(มูลปาฬิ,มูลศัพท์ เป็นต้น) 

เสาร ์ ๑๗.๐๐-๑๙.๓๐ พระเจดีย์ชั้น ๑(ห้องเล็ก) 

อ.น้อม  ดาดขุนทด บาลีเพื่อหลักสูตรพระไตรปิฎก ๓ ปี(ปี ๑) จันทร์-
ศุกร ์

๘.๓๐-๑๖.๐๐ โพธิ์ ๑ ชั้นล่างห้องฝั่งขวา 

พระมหากฤษดา  โอภาโส บาลีเพื่อหลักสูตรพระไตรปิฎก ๓ป ี(ปี๒ รุ่น
๑) 

จันทร์-
ศุกร ์

๘.๓๐-๑๖.๓๐ ศาลาสุธัมมาชั้น ๑ 

พระมหาไพบูลย์   
จารุวณฺโณ 

บาลีเพื่อหลักสูตรไตรปิฎก  
๓ ปี (ป ี๒ รุ่น ๒) 

จันทร์-
ศุกร ์

๘.๓๐-๑๖.๓๐ โพธิ์ ๑ ชั้นล่างห้องฝั่งซ้าย 

บาลีเพื่อแปลธรรมบท เสาร-์
อาทิตย ์

๙.๐๐-๑๖.๓๐ ศาลาสุธัมมาชั้น ๑ 

พระมหาพัชรพล  ปยิสีโล 
(พระอาจารย์ปีเตอร์) 

บาลีวันอาทิตย ์ อาทิตย ์ ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ โพธิ์ ๑ ชั้นล่างห้องฝั่งขวา 
บาลีเรียนง่าย เสาร์ – 

อาทิตย ์
๙.๐๐-๑๕.๐๐ ห้องเรียนพระไตรปิฎกวันเสารแ์ละ

อาคารเอนกประสงค์๑ วันอาทิตย ์
วิถีจิต   เสาร ์ ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ ห้องเรียนพระไตรปิฎก 


