
ตารางเรียนพระอภธิรรม และวิชาภาษาบาลี วัดจากแดง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ช้ัน ผู้สอน วัน เวลา ห้อง 

จฬูอาภิธรรมิกะตรี อ.ทรงยศ ทองบา้นบ่อ อาทิตย ์ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ สธัุมมศาลา ชัน้ ๑ หอ้งขวา 

จฬูอาภิธรรมิกะโท อ.อาทิตย ์พุกเจริญ อาทิตย ์ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ พระเจดียช์ัน้ ๑ หอ้งเล็ก 
จฬูอาภิธรรมิกะเอก อ.อไุร สว่างวงศ ์ อาทิตย ์ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ อาคารอเนกประสงค ์๔ 
มชัฌิมอาภิธรรมิกะตร ี อ.สณีุ บวรวฒันวานิช อาทิตย ์ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ พระเจดียช์ัน้ ๒ 

อ.ชศูกัด์ิ ฮวดสนุทร อาทิตย ์ ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ พระเจดียช์ัน้ ๑ หอ้งเล็ก 
มชัฌิมอาภิธรรมิกะโท อ.สภุาพร ควูฒันาถาวร อาทิตย ์ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ พระเจดียช์ัน้ ๑ หอ้งใหญ่ 
มชัฌิมอาภิธรรมิกะเอก อ.ชยัภทัร ศรีอนนัต ์ อาทิตย ์ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ อาคารโพธิยาลยั ๒ ชัน้ ๑ 
มหาอาภิธรรมิกะตรี อ.สธิุดา โสลา อาทิตย ์ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ อาคารโพธิยาลยั ๑ ชัน้ ๑ หอ้งขวา 
มหาอาภิธรรมิกะโท พระมหาจิรศกัด์ิ จิรธมฺโม อาทิตย ์ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ อาคารอเนกประสงค ์๒ 
มหาอาภิธรรมิกะเอก อ.อภิชยั อึง้อรา่ม อาทิตย ์ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ อาคารอเนกประสงค ์๓ 

 

วิชา ผู้สอน วัน เวลา ห้อง 

หลกัสตูรพระไตรปิฎกศกึษา วิชาพระสตุตนัตปิฎก 

ขทุทกนิกาย ขทุทกปาฐะ และ ปาฬิสิกขา 

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร จนัทร-์ศกุร ์ ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ ใตพ้ระเจดียส์มนัตมหาปัฏฐาน 

พระวินยัปิฎก พอ.ซอ จนฺทสาโร  

 (อภิวงัสะจากพม่า) 

จนัทร ์ ๐๙.๐๐-๑๖.๑๕ สธุัมมศาลา ชัน้ ๑ หอ้งขวา 

ธัมมาจริยะ องัคาร ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ สธุัมมศาลา ชัน้ ๑ หอ้งขวา 
สามเณรจ่อ องัคาร ๑๓.๐๐-๑๖.๑๕ สธุัมมศาลา ชัน้ ๑ หอ้งขวา 
อภิธรรมปิฎก ศกุร ์ ๐๙.๐๐-๑๖.๑๕ สธุัมมศาลา ชัน้ ๑ หอ้งขวา 
อนสุยัยมก พอ.สรุชยั ปณฺฑิตธมฺโม พธุ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ สธุัมมศาลา ชัน้ ๑ หอ้งขวา 
ธัมมยมก พธุ ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ สธุัมมศาลา ชัน้ ๑ หอ้งขวา 
คมัภีรปั์ฏฐาน ฉวาระ อ.ณฐัศกัย ์ตนัตยานพุนธ ์ จนัทร ์ ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ อาคารโพธิยาลยั ๒ ชัน้ ๑ 
มลูปาฬิ มลูศพัท ์ อ.รฐัการ ป่ินแกว้ พฤหสับดี ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ อาคารอเนกประสงค ์๔ 
ภาษาพม่า ศกุร ์ ๐๙.๐๐-๑๑.๑๕ อาคารโพธิยาลยั ๒ ชัน้ ๑ 
คมัภีรปั์ฏฐาน อ.ชศูกัด์ิ ฮวดสนุทร จนัทร ์ ๐๙.๐๐-๑๑.๒๐ พระเจดียช์ัน้ ๑ หอ้งเล็ก 
ปทรูปสิทธิ เสาร ์ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ พระเจดียช์ัน้ ๑ หอ้งเล็ก 

บาฬีเพ่ือศึกษาพระไตรปิฎก (มลูปาฬิ,มลูศพัท ์เป็นตน้) เสาร ์ ๑๗.๐๐-๑๙.๓๐ พระเจดียช์ัน้ ๑ หอ้งเล็ก 

บาลีเพ่ือหลกัสตูรพระไตรพระปิฎก ๓ ปี (ปี ๑) อ.นอ้ม ดาดขนุทด จนัทร-์ศกุร ์ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ โพธ์ิ ๑ ชัน้ล่าง หอ้งฝ่ังขวา 
บาลีเพ่ือหลกัสตูรพระไตรพระปิฎก ๓ ปี (ปี ๒ รุน่ ๑) พระมหากฤษดา โอภาโส จนัทร-์ศกุร ์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ สธัุมมศาลา ชัน้ ๑ 
บาลีเพ่ือหลกัสตูรพระไตรพระปิฎก ๓ ปี (ปี ๒ รุน่ ๒) พระมหาไพบลูย ์จารุวณฺโณ จนัทร-์ศกุร ์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ โพธ์ิ ๑ ชัน้ล่าง หอ้งฝ่ังซา้ย 
บาลีเพ่ือแปลธรรมบท เสาร-์อาทิตย ์ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ สธัุมมศาลา ชัน้ ๑ 

บาลีไวยากรณ ์ปี 2 (กิตก)์ พระมหาพชัรพล ปิยสีโล  
(พระอาจารยปี์เตอร)์ 

เสาร ์ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ หอ้ง Zoom 84000 84000 
บาลีไวยากรณ ์ปี 2 (สมาส) เสาร ์ ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ หอ้ง Zoom 84000 84000 
แปลขทุทกปาฐะ อาทิตย ์ ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ หอ้ง Zoom 84000 42000 
วิถีจิต จนัทร-์ศกุร ์

(หยดุวนัพระ) 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ หอ้ง Zoom 84000 84000 

ปัจจยาการวิภงัค ์ จนัทร,์พธุ,ศกุร ์ 
(หยดุวนัพระเล็ก) 

๑๗.๔๕-๑๙.๔๕ หอ้ง Zoom 84000 84000 

สจัจยมก องัคาร,เสาร ์
(หยดุวนัพระเล็ก) 

๑๗.๔๕-๑๙.๔๕ หอ้ง Zoom 84000 42000 

 


