ประกาศวิทยาลัยสงฆ์อบุ ลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให้การจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศเรื่องตารางสอบปลายภาค ดังนี้
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะพุทธศาสตร์ชนั้ ปีที่ ๑ สาขาวิชาศาสนา จานวน ๑๙ รูป ห้องสอบ ๒๐๑ ชั้น ๒
วัน / เดือน / ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
หมายเหตุ
๑๖/ต.ค./๖๐
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑.๓๐ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
พระครุสุเขตวุฒิคุณ
อ.เฉลิมสุข บุญคาภา
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ ปรัชญาเบื้องต้น
พะสุภาพร เตชธโร
อ.ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ ศาสนาทั่วไป
อ.สี สร้อยสน
๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐

๑.๓๐ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๑.๓๐ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๑.๓๐ ธรรมภาคปฏิบัติ ๑

พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.
อ.เฉลิมสุข บุญคาภา
พระสฤทธิ์ สุมโน

พระครูอุดมธรรมวัตร
พระมหาคาพันธ์ ปภากโร

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐

๒ พระไตรปิฎกศึกษา
๒ ประวัติพระพุทธศาสนา
๑.๓๐ บาลีเสริม ๑ – ๓

ดร.สิปป์มงคล ป้องภา
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์,ผศ.ดร.
พระมหาคาพันธ์ ปภากโร

พระนราธิป อธิปญฺโญ
อ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภา

๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน ๓๐ รูป/คน สอบห้อง ๓๐๓ ชั้น ๓
วัน / เดือน / ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๑๖/ต.ค./๖๐
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ ความเป็นครูวิชาชีพ
ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคา
พระสุภาพร เตชธโร
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ ปรัชญาเบื้องต้น
พระสุภาพร เตชธโร
พระสมพล สมาจาโร
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ ศาสนาทั่วไป
อ.สี สร้อยสน
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ ๑.๓๐ ธรรมนิเทศ
ดร.นคร จันทราช
๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐

๒
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐

ภาษาและวัฒนธรรม
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ธรรมภาคปฏิบัติ ๑

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐

๒ พระไตรปิฎกศึกษา
๒ ประวัติพระพุทธศาสนา
๑.๓๐ บาลีเสริม ๑ – ๓

พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี,ดร. อ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภา
ผศ.สุพิมล ศรศักดา
อ.พูลศักดิ์ หอมสมบัติ
พระศิวเดชน์ ญาณวโร
พระสฤทธิ์ สุมโน
พระบัญชา เขมวีโร,ดร.
อ.พูลศักดิ์ หอมสมบัติ
พระมหาสนอง ฐานวโร

พระเจษฎา โชติธมฺโม
ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคา

หมายเหตุ

๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จานวน ๑๔ รูป/คน สอบห้อง ๓๐๔ ชั้น ๓
วัน / เดือน / ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๑๖/ต.ค./๖๐
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ ความเป็นครูวิชาชีพ
ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคา
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ ปรัชญาเบื้องต้น
พระสุภาพร เตชธโร
ผศ.สุพิมล ศรศักดา
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ ศาสนาทั่วไป
อ.วุฒิพล คาตั้งหน้า
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ ๑.๓๐ ธรรมนิเทศ
ดร.นคร จันทราช
๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐

๒
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐

ภาษาและวัฒนธรรม
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ธรรมภาคปฏิบัติ ๑

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐

๒ พระไตรปิฎกศึกษา
๒ ประวัติพระพุทธศาสนา
๑.๓๐ บาลีเสริม ๑ – ๓

อ.สี สร้อยสน
ผศ.สุพิมล ศรศักดา
พระศิวเดชน์ ญาณวโร
พระครุสุเขตวุฒิคุณ

อ.สี สร้อยสน
อ.สมนึก จันทร์โสดา

อ.ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์
อ.ทวี เทศมาศ
พระมหาสนอง ฐานวโร

พระสุภาพร เตชธโร
พระสฤทธิ์ สุมโน

หมายเหตุ

๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน ๑๓ รูป ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์
วัน / เดือน / ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
หมายเหตุ
๑๖/ต.ค./๖๐
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑.๓๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
พระมหาเอกชัย อธิปญฺโญ,ดร. อ.สี สร้อยสน
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ ศาสนาทั่วไป
อ.สี สร้อยสน
อ.ประยงค์ ศรไชย
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ วัฒนธรรมไทย
อ.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ ๑.๓๐ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
อ.สมนึก จันทร์โสดา
๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐

๑.๓๐ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๑.๓๐ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๑.๓๐ ธรรมภาคปฏิบัติ ๑

พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.
อ.เฉลิมสุข บุญคาภา
พระสฤทธิ์ สุมโน

พระสฤทธิ์ สุมโน
นายวรวัฒน์ ราชิวงศ์

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐

๒ พระไตรปิฎกศึกษา
๒ ประวัติพระพุทธศาสนา
๑.๓๐ บาลีเสริม ๑ – ๓

อ.ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์
อ.ทวี เทศมาศ
พระมหาสนอง ฐานวโร

พระสิริชัย ธมฺมจาโร
อ.เฉลิมสุข บุญคาภา

สอบที่ห้อง ๔๐๕ ชั้น
๔ อาคารเรียนรวม ๑

๕
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จานวน ๑๔ รูป ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์
วัน / เดือน / ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๑๖/ต.ค./๖๐
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑.๓๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
อ.กวีพล ศรีหะมงคล
พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ,ดร.
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ ศาสนาทั่วไป
อ.สี สร้อยสน
อ.เกริก พิสัยพันธ์
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ วัฒนธรรมไทย
อ.วุฒิพล คาตั้งหน้า
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ ๑.๓๐ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
พระสมพล สมาจาโร
๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐

๑.๓๐ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๑.๓๐ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๑.๓๐ ธรรมภาคปฏิบัติ ๑

พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.
อ.เฉลิมสุข บุญคาภา
พระสฤทธิ์ สุมโน

พระศิวเดชน์ ญาณวโร
ผศ.บัญชา จาปารักษ์

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐

๒ พระไตรปิฎกศึกษา
๒ ประวัติพระพุทธศาสนา
๑.๓๐ บาลีเสริม ๑ – ๓

อ.ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์
อ.ทวี เทศมาศ
พระมหาไสว สิริปญฺโญ

อ.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
นายวรวัฒน์ ราชิวงศ์

หมายเหตุ

สอบที่ห้อง ๔๐๕ ชั้น
๔ อาคารเรียนรวม ๑

๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑๒ รูป/คน ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์
วัน / เดือน / ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
หมายเหตุ
๑๖/ต.ค./๖๐
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑.๓๐ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
อ.สุมิตรชา ซาเสน
อ.วารุณี ประไพรเมือง
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
อ.วารุณี ประไพรเมือง
นายวรวัฒน์ ราชิวงศ์
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ ปรัชญาเบื้องต้น
พระสุภาพร เตชธโร
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ ๑.๓๐ บาลีไวยากรณ์
อ.สิทธิมนต์ ติสันเทียะ
๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐

๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐

คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ธรรมภาคปฏิบัติ ๑
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐

๒ พระไตรปิฎกศึกษา
๒ ประวัติพระพุทธศาสนา
๑.๓๐ บาลีเสริม ๑ – ๓

พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.
อ.เฉลิมสุข บุญคาภา
พระครุสุเขตวุฒิคุณ
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร

พระบัญชา เขมวีโร,ดร.
พระมหาไสว สิริปญฺโญ

อ.ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์
อ.ทวี เทศมาศ
พระมหาไสว สิริปญฺโญ

อ.ดร.นคร จันทราช
อ.วารุณี ประไพรเมือง

สอบทีห่ ้อง ๒๐๑ ชั้น
๒ อาคารเรียนรวม ๑

๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
วัน / เดือน / ปี
๑๖/ต.ค./๖๐

ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะพุทธศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาศาสนา จานวน ๑๓ รูป ห้องสอบ ๒๐๓ ชั้น ๒
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑.๓๐ กฎหมายทั่วไป
อ.เกษมสันต์ หอมพิกุล
อ.มนูญ พันนา
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
พระมหาไสว สิริปญฺโญ
อ.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ ธรรมนิเทศ
ดร.นคร จันทราช

๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐

๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๒
๒
๒

วัฒนธรรมไทย
บาลีไวยากรณ์
บาลีเสริม ๗ – ๙
ธรรมภาคปฏิบัติ ๓
วรรณคดีบาลี
การปกครองคณะสงฆ์ไทย

อ.วุฒิพล คาตั้งหน้า
พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร.
พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร พระสมพล สมาจาโร
พระรัตนวิมล
พระครูสุเขตวุฒิคุณ

อ.มนูญ พันนา
พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา อ.พูลศักดิ์ หอมสมบัติ

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์,ผศ.ดร.
อ.สี สร้อยสน

หมายเหตุ

๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
วัน / เดือน / ปี
๑๖/ต.ค./๖๐

ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน ๒๐ รูป สอบห้อง ๓๐๕ ชั้น ๓
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ จิตวิทยาสาหรับครู
ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคา
พระครูอุดมธรรมวัตร
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
อ.พูลศักดิ์ หอมสมบัติ
อ.วุฒิพล คาตั้งหน้า
๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ ๑.๓๐ กฎหมายทั่วไป
อ.เกษมสันต์ หอมพิกุล
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ ๑.๓๐ บาลีเสริม ๗ – ๙
พระรัตนวิมล

๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐-๑๕.๓๐
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐

๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๑.๓๐ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๓๐ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๑.๓๐ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

พระเจษฎา โชติธมฺโม
อ.เกริก พิสัยพันธ์
พระครูสารสีลคุณ
อ.ประยงค์ ศรไชย
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร.

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐
๑๖.๐๐-๑๗.๓๐

๑.๓๐
๒
๒
๑.๓๐

อ.มนูญ พันนา
พระบัญชา เขมวีโร,ดร
ผศ.สุพิมล ศรศักดา
พระนราธิป โชติปญฺโญ

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

ธรรมภาคปฏิบัติ ๓

พระศิวเดชน์ ญาณวโร
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเสวี

หมายเหตุ

๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จานวน ๒๓ รูป สอบห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓
วัน / เดือน / ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๑๖/ต.ค./๖๐
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ จิตวิทยาสาหรับครู
ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคา พระมหาคาพันธ์ ปภากโร
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
ผศ.บัญชา จาปารักษ์
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร
๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ ๑.๓๐ กฎหมายทั่วไป
อ.เกษมสันต์ หอมพิกุล
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ ๑.๓๐ บาลีเสริม ๗ – ๙
พระมหาไสว สิริปญฺโญ
๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐-๑๕.๓๐
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐

๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๑.๓๐ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๓๐ เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
๑.๓๐ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

พระเจษฎา โชติธมฺโม
พระครูสารสีลคุณ
อ.เกริก พิสัยพันธ์
อ.พูลศักดิ์ หอมสมบัติ

พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ,ดร.
อ.เกียรติศักดิ์ บุตรราช

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐
๑๖.๐๐-๑๗.๓๐

๑.๓๐
๒
๒
๑.๓๐

อ.ทวี เทศมาศ
อ.มนูญ พันนา
ผศ.สุพิมล ศรศักดา
พระนราธิป โชติปญฺโญ

พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี,ดร.
อ.เกริก พิสัยพันธ์

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

ธรรมภาคปฏิบัติ ๓

หมายเหตุ

๑๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน ๑๓ รูป ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์
วัน / เดือน / ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๑๖/ต.ค./๖๐
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑.๓๐ ธรรมนิเทศ
ผศ.บัญชา จาปารักษ์
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์,ผศ.ดร.
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
อ.เกริก พิสัยพันธ์
อ.เกียรติศักดิ์ บุตรราช
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ กฎหมายทั่วไป
อ.ยัง กุนอก
๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐

๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๒
๒
๒

วัฒนธรรมไทย
บาลีไวยากรณ์
บาลีเสริม ๗ – ๙
ธรรมภาคปฏิบัติ ๓
วรรณคดีบาลี
การปกครองคณะสงฆ์ไทย

หมายเหตุ

พระมหาคาพันธ์ ปภากโร
พระเจษฎา โชติธมฺโม
พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร อ.ดร.นคร จันทราช
พระรัตนวิมล
พระนราธิป โชติปญฺโญ

อ.มนูญ พันนา
พระบัญชา เขมวีโร,ดร.
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์

พระมหาสุริยัน อุตฺตโร
อ.ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ บุญจารูญ

สอบทีห่ ้อง ๔๐๖
ชั้น ๔ อาคารเรียน
รวม ๑

๑๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จานวน ๒๐ รูป/คน ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์
วัน / เดือน / ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๑๖/ต.ค./๖๐
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑.๓๐ ธรรมนิเทศ
ดร.นคร จันทราช
พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี,ดร.
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
อ.สมนึก จันทร์โสดา
ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคา
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ กฎหมายทั่วไป
อ.ยัง กุนอก
๑๗/ต.ค./๖๐

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐

๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๒
๒
๒

วัฒนธรรมไทย
บาลีไวยากรณ์
บาลีเสริม ๗ – ๙
ธรรมภาคปฏิบัติ ๓
วรรณคดีบาลี
การปกครองคณะสงฆ์ไทย

พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสสฺ โร

หมายเหตุ

พระครูสุเขตวุฒิคุณ
อ.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน

พระรัตนวิมล
พระนราธิป โชติปญฺโญ

อ.มนูญ พันนา
พระบัญชา เขมวีโร,ดร.
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์

พระบัญชา เขมวีโร,ดร.
อ.ประยงค์ ศรไชย

สอบทีห่ ้อง ๔๐๖
ชั้น ๔ อาคารเรียน
รวม ๑

๑๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑๒ รูป ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์
วัน / เดือน / ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๑๖/ต.ค./๖๐
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑.๓๐ ธรรมนิเทศ
อ.สี สร้อยสน
ผศ.บัญชา จาปารักษ์
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
ผศ.บัญชา จาปารักษ์
อ.กวีพล ศรีหะมงคล
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ กฎหมายทั่วไป
อ.ยัง กุนอก
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ ๑.๓๐ บาลีเสริม ๗ – ๙
อ.กวีพล ศรีหะมงคล
๑๗/ต.ค./๖๐

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๒ ระบบคาและประโยคของภาษาอังกฤษ
๑.๓๐ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๑.๓๐ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓
๒
๒
๒

วรรณคดีบาลี
การปกครองคณะสงฆ์ไทย

พระมหาไสว สิริปญฺโญ
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร

หมายเหตุ

พระสุภาพร เตชธโร
อ.วารุณี ประไพรเมือง

พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ,ดร.

อ.มนูญ พันนา
พระบัญชา เขมวีโร,ดร.
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์

พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร.
พระมหาไสว สิริปญฺโญ

สอบทีห่ ้อง ๒๐๓
ชั้น ๒ อาคารเรียน
รวม ๑

๑๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
วัน / เดือน / ปี
๑๖/ต.ค./๖๐

๑๗/ต.ค./๖๐

๑๘/ต.ค./๖๐

ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะพุทธศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาศาสนา จานวน ๒๕ รูป ห้องสอบ ๒๐๔ ชั้น ๒
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ พระพุทธศาสนาเถรวาท
ดร.สิปป์มงคล ป้องภา
พระสิริชัย ธมฺมจาโร
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๒ ศาสนาคริสต์
อ.ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์
อ.ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ บุญจารูญ
พระพุ
ท
ธศาสนากั
บ
ศาสนาพราหมณ์
–
ฮิ
น
ดู
๑๔.๓๐–๑๖.๐๐ ๑.๓๐
พระครูสุเขตวุฒิคุณ
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐

๒
๒
๒

ศาสนาโบราณ
การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ

โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ

๒ ศาสนากับสันติภาพ
๑.๓๐ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕

พระสุภาพร เตชธโร
ดร.สิปป์มงคล ป้องภา
อ.เกียรติศักดิ์ บุตรราช

อ.สิทธิมนต์ ติสันเทียะ
อ.กวีพล ศรีหะมงคล

ดร.นคร จันทราช
พระบัญชา เขมวีโร,ดร.

พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ,ดร.
พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร

หมายเหตุ

๑๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
วัน / เดือน / ปี
๑๖/ต.ค./๖๐

ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน ๒๓ รูป/คน ห้องสอบ ๔๐๓ ชั้น ๔
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ ภูมิศาสตร์กายภาพ
อ.วีระพงษ์ ปรองดอง
พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๒ เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนที่ พระเจษฎา โชติธมฺโม
พระเจษฏา โชติธมฺโม
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐
๒ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล

๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๑๘/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐

๒
๒
๒

การจัดการเรียนรู้
ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคา
ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.
ประวัติศาสตร์เอเชีย
อ.พูลศักดิ์ หอมสมบัติ

๒ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
๑.๓๐ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕

ผศ.บัญชา จาปารักษ์
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์,ผศ.ดร.

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์,ผศ.ดร.
ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคา
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
อ.มนูญ พันนา

หมายเหตุ

๑๕
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จานวน ๑๓ รูป/คน ห้องสอบ ๔๐๔ ชั้น ๔
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๑๖/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ การเขียนภาษาอังกฤษ
พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี,ดร. พระครูสุเขตวุฒิคุณ
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๒ ภาษาอังกฤษ สังคมและวัฒนธรรม พระมหาเอกชัย อธิปญฺโญ,ดร.
พระศิวเดชน์ ญาณวโร
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐
๒ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๑๘/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐-๑๕.๓๐

๒
๒
๒

การจัดการเรียนรู้
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ

๑.๓๐ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารมวลชน
๑.๓๐ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕
๑.๓๐ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สอื่ ประสม

ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคา
อ.เกริก พิสัยพันธ์
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร

พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี,ดร.
อ.ทวี เทศมาศ

อ.เกริก พิสัยพันธ์
พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ,ดร.
อ.เกียรติศักดิ์ บุตรราช

ผศ.บัญชา จาปารักษ์
อ.วีระพงษ์ ปรองดอง

หมายเหตุ

๑๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑๖ รูป/คน ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์
วัน / เดือน / ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๑๖/ต.ค./๖๐
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร
พระมหาไสว สิริปญฺโญ
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๒ โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ
พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี,ดร. อ.ดร.นคร จันทราช
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐
๒ โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
อ.วารุณี ประไพรเมือง
๑๗/ต.ค./๖๐

๑๘/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๐๐

๒ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี E
๒ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๑.๓๐ วรรณกรรมทางพุทธศาสนาภาค E

อ.สิทธิมนต์ ติสันเทียะ

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐

๑.๓๐ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕

พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ,ดร.

อ.สิทธิมนต์ ติสันเทียะ/อ.สมนึก จันทร์โสดา

พระมหาสุริยัน อุตฺตโร
ผศ.สุพิมล ศรศักดา

อ.กวีพล ศรีหะมงคล
อ.สิทธิมนต์ ติสันเทียะ

หมายเหตุ

๑๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน ๑๒ รูป/คน ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
หมายเหตุ
พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒธิ มฺโม,ผศ.ดร./พระครูวิสิฐ พระมหาเอกชัย อธิปญฺโญ,ดร.
๑๖/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
พัฒนาภรณ์,ดร.

๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๒
๒

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

อ.ประยงค์ ศรไชย
อ.ทวี เทศมาศ
พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,ผศ.ดร.

๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๒
๒
๒

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น
องค์การและการจัดการในภาครัฐ

พระสังวาน เขมปญฺโญ
พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร
อ.ธรธรรม์ ชินโกมุท

พระสังวาน เขมปญฺโญ
อ.เฉลิมสุข บุญคาภา

๑๘/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐

อ.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
พระบัญชา เขมวีโร,ดร.

พระครูอุดมธรรมวัตร
อ.ทวี เทศมาศ

๑.๓๐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
๑.๓๐ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕

๑๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี
๑๖/ต.ค./๖๐

ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จานวน ๑๔ รูป ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์
เวลา
ชัว่ โมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
อ.สมนึก จันทร์โสดา
พระนราธิป โชติปญฺโญ
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๒ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
พระสิริชัย ธมฺมจาโร
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเสวี,ดร.
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐
๒ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อ.ธรธรรม์ ชินโกมุท

๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๑๘/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐

๒
๒
๒

การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย
อาเซียนศึกษา
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

๑.๓๐ สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา
๑.๓๐ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕

ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ บุญจารูญ
พระสมพล สมาจาโร
พระสังวาน เขมปญฺโญ

อ.มนูญ พันนา
อ.ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์

พระมหาคาพันธ์ ปภากโร
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์,ผศ.ดร.

พระสมพล สมาจาโร
ผศ.สุพิมล ศรศักดา

หมายเหตุ

๑๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี
๑๖/ต.ค./๖๐

ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะพุทธศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาศาสนา จานวน ๒๓ รูป ห้องสอบ ๒๐๕ ชั้น ๒
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๒
แนวคิดใหม่ทางศาสนา
พระสุภาพร เตชธโร
พระบัญชา เขมวีโร,ดร.
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๒
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
ดร.สิปป์มงคล ป้องภา
พระสังวาน เขมปญฺโญ
๑๔.๓๐–๑๖.๐๐ ๑.๓๐ ศาสนากับภาวะผู้นา
พระครูสุเขตวุฒิคุณ

๑๗/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐-๑๕.๓๐

๑๘/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๕.๓๐

๒
ศิลปะทางศาสนา
๑.๓๐ ศาสนากับคนรุ่นใหม่
๑.๓๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาขงจื้อ
๒
๒
๑

พระมหาคาพันธ์ ปภากโร
พระสฤทธิ์ สุมโน
อ.ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์

ศาสนาอิสลาม
ดร.นคร จันทราช
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น อ.เกียรติศักดิ์ บุตรราช
ธรรมภาคปฏิบัติ ๗
พระบัญชา เขมวีโร,ดร.

พระครูจินดาสารนุกูล,ดร.
อ.วีระพงษ์ ปรองดอง
พระมหาเอกชัย อธิปญฺโญ,ดร.
อ.เกียรติศักดิ์ บุตรราช

หมายเหตุ

๒๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน ๓๖ รูป/คน ห้องสอบ ๔๐๕ ชั้น ๔
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๑๖/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒
พุทธปรัชญาการศึกษา
อ.สี สร้อยสน
พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๒
ภูมิศาสตร์อาเซียน
อ.มนูญ พันนา
อ.พูลศักดิ์ หอมสมบัติ
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐
๒
การวิจัยทางสังคมศึกษา
ผศ.สุพิมล ศรศักดา
๑๗/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๒
๒
๒

การสอนสังคมศึกษา
นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๑

ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคา
อ.ทวี เทศมาศ
อ.วุฒิพล คาตั้งหน้า

พระมหาเอกชัย อธิปญฺโญ
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเสวี,ดร.

๑๘/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐

๒
๒

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา

ผศ.บัญชา จาปารักษ์
พระมหาคาพันธ์ ปภากโร,ดร.
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล อ.ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์

หมายเหตุ

๒๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จานวน ๑๖ รูป ห้องสอบ ๔๐๖ ชั้น ๔
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน อ.สิทธิมนต์ ติสันเทียะ
๑๖/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒
อ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภา
การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๒
อ.เกริก พิสัยพันธ์
อ.สมนึก จันทร์โสดา
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐ ๑.๓๐ การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ พระมหาไสว สิริปญฺโญ
๑๗/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๒
๒
๒

ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

๑๘/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐

๒
๒

เทคนิคการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี,ดร.

ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาอังกฤษ

อ.กวีพล ศรีหะมงคล

พระมหาเอกชัย อธิปญฺโญ,ดร.
ประวัติและวิวัฒนาการภาษาอังกฤษ อ.เกียรติศักดิ์ บุตรราช
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๑
อ.วุฒิพล คาตั้งหน้า

พระครูปลักศรีอรุณ ญาณิสฺสโร
พระนราธิป โชติปญฺโญ
พระครูสุเขตวุฒิคุณ
พระสังวาน เขมปญฺโญ

หมายเหตุ

๒๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน ๒๒ รูป ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๑๖/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
อ.ธรธรรม์ ชินโกมุท
พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ อ.ประยงค์ ศรไชย
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๒
พระสฤทธิ์ สุมโน
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐
๒
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒
อ.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
๑๗/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐
๑๘/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐

๒
วิทยาการบริหาร
๑.๓๐ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๑.๓๐ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์
๒
๑

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ธรรมภาคปฏิบัติ ๗

พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร. พระสิริชัย ธมฺมจาโร
พระมหาคาพันธ์ ปภากโร
อ.ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ บุญจารูญ
พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร
อ.เกษมสันต์ หอมพิกุล
พระบัญชา เขมวีโร,ดร.

พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร.
อ.พูลศักดิ์ หอมสมบัติ

หมายเหตุ

๒๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑๐ รูป/คน ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๑๖/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
อ.วารุณี ประไพรเมือง
อ.สิทธิมนต์ ติสันเทียะ
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๒ การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน พระมหาสุริยัน อุตฺตโร
อ.วีระพงษ์ ปรองดอง
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ
อ.กวีพล ศรีหะมงคล
๑๗/ต.ค./๖๐

๑๘/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๒
๒
๒

การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๕.๓๐

๒
๒
๑

สัมมนาพระพุทธศาสนาภาค E
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
ธรรมภาคปฏิบัติ ๗ (E)

การฟังภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

พระมหาไสว สิริปญฺโญ
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
อ.วารุณี ประไพเมือง
อ.วุฒิพล คาตั้งหน้า
พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี,ดร.
อ.สิทธิมนต์ ติสันเทียะ/อ.มนูญ พันนา

อ.สิทธิมนต์ ติสันเทียะ
พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ,ดร.

พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.
พระมหาไสว สิริปญฺโญ

หมายเหตุ

๒๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี
๑๔/ต.ค./๖๐

ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จานวน ๒๑ คน ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑.๓๐ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.
พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ วัฒนธรรมไทย
อ.วุฒิพล คาตั้งหน้า
อ.วุฒิพล คาตั้งหน้า
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
อ.สมนึก จันทร์โสดา
อ.สมนึก จันทร์โสดา
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ ๑.๓๐ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา พระสังวาน เขมปญฺโญ
พระสังวาน เขมปญฺโญ

๑๕/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐

๑.๓๐ ศาสนาทั่วไป
๑.๓๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๑.๓๐ บาลีเสริม ๑ – ๓

พระสิริชัย ธมฺมจาโร
อ.เกียรติศักดิ์ บุตรราช
พระมหาสนอง ฐานวโร

พระสิริชัย ธมฺมจาโร
อ.เกียรติศักดิ์ บุตรราช
พระมหาสนอง ฐานวโร

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐

๒ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒ พระไตรปิฎกศึกษา
๑.๓๐ ธรรมภาคปฏิบัติ ๑

พระมหาคาพันธ์ ปภากโร,ดร.
พระสมพล สมาจาโร
พระสฤทธิ์ สุมโน

พระมหาคาพันธ์ ปภากโร,ดร.
พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร

หมายเหตุ

สอบทีห่ ้อง ๒๐๔
ชั้น ๒ อาคารเรียน
รวม ๑

๒๕
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี
๑๔/ต.ค./๖๐

ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาวิชารัฐศาสตร์ จานวน ๑๘ คน ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑.๓๐ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
อ.เจิม คุณละทิ
อ.เจิม คุณละทิ
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ ธรรมนิเทศ
พระมหาสนอง ฐานวโร
พระมหาสนอง ฐานวโร

๑๕/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐
๑๕.๓๐–๑๗.๐๐

๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๒
๒
๒

ศาสนาทั่วไป
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
การเมืองการปกครองของไทย
ธรรมภาคปฏิบัติ ๓

พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร
อ.สุมิตรชา ซาเสน
ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ บุญจารูญ
พระนราธิป โชติปญฺโญ

พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร
อ.สุมิตรชา ซาเสน
ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ บุญจารูญ
พระนราธิป โชติปญฺโญ

วรรณคดีบาลี
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

พระมหาคาพันธ์ ปภากโร,ดร.
พระสิริชัย ธมฺมจาโร
พระสมพล สมาจาโร

พระมหาคาพันธ์ ปภากโร,ดร.
อ.ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์

หมายเหตุ

สอบทีห่ ้อง
๒๐๕ ชั้น ๒
อาคารเรียนรวม
๑

๒๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี
๑๔/ต.ค./๖๐

ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จานวน ๑๙ คน ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
พระสังวาน เขมปญฺโญ
พระสังวาน เขมปญฺโญ
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๒ การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย
พระสิริชัย ธมฺมจาโร
พระสิริชัย ธมฺมจาโร
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐
๒ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อ.ประยงค์ ศรไชย
อ.ประยงค์ ศรไชย

๑๕/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๐๐

๒ อาเซียนศึกษา
๒ ความรูเ้ บื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๑.๓๐ สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา

พระสมพล สมาจาโร
อ.สมนึก จันทร์โสดา
อ.สุมิตรชา ซาเสน

พระสมพล สมาจาโร
อ.สมนึก จันทร์โสดา
อ.สุมิตรชา ซาเสน

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐

๒ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
๑.๓๐ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕

ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ บุญจารูญ
พระนราธิป โชติปญฺโญ

อ.ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ บุญจารูญ
พระนราธิป โชติปญฺโญ

หมายเหตุ

๒๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี
๑๔/ต.ค./๖๐

ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จานวน ๓๖ คน ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๒ ระบบราชการไทย
อ.ประยงค์ ศรไชย
อ.ประยงค์ ศรไชย
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๒ การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระสมพล สมาจาโร
พระสมพล สมาจาโร
๑๔.๓๐–๑๖.๐๐ ๑.๓๐ สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ
อ.สุมิตรชา ซาเสน
อ.สุมิตรชา ซาเสน

๑๕/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๐๐

๒ กฎหมายอาญา
๒ กฎหมายปกครอง
๑.๓๐ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา

อ.เกษมสันต์ หอมพิกุล
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กอมณี
พระสังวาน เขมปญฺโญ

อ.เกษมสันต์ หอมพิกุล
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กอมณี
พระสังวาน เขมปญฺโญ

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐

๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑
๑.๓๐ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

อ.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
พระสฤทธิ์ สุมโน

อ.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
พระสฤทธิ์ สุมโน

หมายเหตุ

๒๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔/๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เรียนเทียบโอน จานวน ๒๒ คน ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชั่วโมง
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
กรรมการคุมห้องสอบ
หมายเหตุ
๑๔/ต.ค./๖๐ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ๑.๓๐ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ ๑.๓๐ แต่งแปลบาลี
พระมหาสนอง ฐานวโร
พระมหาสนอง ฐานวโร
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ ๑.๓๐ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
อ.เจิม คุณละทิ
อ.เจิม คุณละทิ
๑๕/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๒๑/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐
๑๔.๐๐–๑๕.๓๐

๒
๒
๒

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

๒ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์
๒ ธรรมนิเทศ
๑.๓๐ บาลีไวยากรณ์

ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ บุญจารูญ
พระสิริชัย ธมฺมจาโร
พระนราธิป โชติปญฺโญ

ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ บุญจารูญ
พระสิริชัย ธมฺมจาโร
พระนราธิป โชติปญฺโญ

พระสังวาน เขมปญฺโญ
อ.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร

พระสังวาน เขมปญฺโญ
อ.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร

๒๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี
๒๙/ต.ค./๖๐

เวลา
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๓.๐๐–๑๕.๐๐

ชั่วโมง
๒
๒

๓๐/ต.ค./๖๐

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
๑๒.๓๐–๑๔.๓๐
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐

๒
๒
๒

ตารางสอบซ่อมรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
รวมจานวน ๒๖ คน/รูป ห้องสอบ ๔๐๘ ชั้น ๔
วิชา
อาจารย์ประจาวิชา
ประวัติพระพุทธศาสนา
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์,ผศ.ดร.
พระไตรปิฎกศึกษา
อ.ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์

กรรมการคุมห้องสอบ
หมายเหตุ
พระมหาคาพันธ์ ปภากโร,ดร. จานวน ๑๕ รูป
จานวน ๑ คน

วรรณคดีบาลี
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

พระมหาคาพันธ์ ปภากโร,ดร. จานวน ๒ รูป
จานวน ๓ รูป
จานวน ๕ รูป/คน

อ.มนูญ พันนา
พระบัญชา เขมวีโร,ดร.
ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(พระครูกิตติคุโณภาส)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี

