1

วัน/เวลา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
ตารางสอบ ชั้นศาสนศาสตรปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2553 ( คฤหัสถ ) หอง ก สอบที่อาคารหอประชุมใหญ
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. – 12.00 น.
กรรมการคุมสอบ

4
ตุลาคม
2553
5
ตุลาคม
2553
6
ตุลาคม
2553

GE 1001
มนุษยกับสังคม
อ.อัมพร พิลาบุตร
GE 2009
ไทยศึกษา
ผศ.ปญญา ชื่นตา
BU 5005
พุทธวิถีไทย
อ.ยุพาภรณ นิยมพงษ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพันธ สุวรรณศรี)
รก.หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา / หัวหนาฝายจัดการศึกษา

GE 2020
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ผศ.ปุณณะ ภูละ
BU 5001
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
อ.ทองเปลือง อภัยวงศ
BU 5008
การปฏิบัติกรรมฐาน
พระมหาคําแกว วีรธมฺโม

(พระครูวิจิตรปญญาภรณ ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรรอยเอ็ด

1.น.ส.เนาวรัตน ผดุงกิจ,
2.น.ส.วรารัตน แยมยิ้ม
3.อาจารยผูบรรยายประจําวิชา

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

2

วัน/เวลา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
ตารางสอบ ชั้นศาสนศาสตรปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2553 ( คฤหัสถ ) หอง ข สอบที่อาคารหอประชุมใหญ
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. – 12.00 น.
กรรมการคุมสอบ

4
ตุลาคม
2553
5
ตุลาคม
2553
6
ตุลาคม
2553

GE 1001
มนุษยกับสังคม
อ.อัมพร พิลาบุตร
GE 2009
ไทยศึกษา
ผศ.ปญญา ชื่นตา
BU 5005
พุทธวิถีไทย
อ.ยุพาภรณ นิยมพงษ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพันธ สุวรรณศรี)
รก.หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา / หัวหนาฝายจัดการศึกษา

GE 2020
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ผศ.ปุณณะ ภูละ
BU 5001
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
อ.ทองเปลือง อภัยวงศ
BU 5008
การปฏิบัติกรรมฐาน
พระมหาคําแกว วีรธมฺโม

(พระครูวิจิตรปญญาภรณ ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรรอยเอ็ด

1.น.ส.นิตยา ไชยพิษ
2.นางรัชณีย เจริญนนท
3.อาจารยผูบรรยายประจําวิชา

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

3

วัน/เวลา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
ตารางสอบ ชั้นศาสนศาสตรปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2553 ( คฤหัสถ ) หอง ค สอบที่อาคารหอประชุมใหญ
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. – 12.00 น.
กรรมการคุมสอบ

4
ตุลาคม
2553
5
ตุลาคม
2553
6
ตุลาคม
2553

GE 1001
มนุษยกับสังคม
ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแกว
GE 2009
ไทยศึกษา
อ.พัชรี ศิลารัตน
BU 5005
พุทธวิถีไทย
อ.ศุภณัฐ วงศศรีเทพ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพันธ สุวรรณศรี)
รก.หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา / หัวหนาฝายจัดการศึกษา

GE 2020
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ดร.มิ่งขวัญ ชนไพโรจน
BU 5001
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
อ.ทองเปลือง อภัยวงศ
BU 5008
การปฏิบัติกรรมฐาน
พระอุดมเกียรติ วิสุทธาจาโร

(พระครูวิจิตรปญญาภรณ ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรรอยเอ็ด

1.น.ส.จุรี สายจันเจียม
2.น.ส.ภัทยา ศรีมงคล
3.อาจารยผูบรรยายประจําวิชา

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

4

วัน/เวลา
4
ตุลาคม
2553
5
ตุลาคม
2553
6
ตุลาคม
2553

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
ตารางสอบ ชั้นศาสนศาสตรปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2553 ( คฤหัสถ ) หอง ก สอบที่อาคารหอประชุมใหญ
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. – 12.00 น.
กรรมการคุมสอบ
GE 4027
สถิติเบื้องตน
อ.ธงชัย เจริญนนท

BU 5003
พระไตรปฎกศึกษา 2
พระครูศรีวิริยโสภณ

GE 3026
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ.จิราภรณ ผันสวาง

BU 5006
ภาษาบาลีเพื่อการคนควาพระพุทธศาสนา
พระมหาอํานวย มหาวีโร

GE 4030
เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาคนควา
อ.ธีรภัทร ถิ่นแสนดี

BU 5009
พระพุทธศาสนามหายาน
พ.อ.สิน สีโสม

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพันธ สุวรรณศรี)
รก.หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา / หัวหนาฝายจัดการศึกษา

(พระครูวิจิตรปญญาภรณ ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรรอยเอ็ด

1.นางสาวจิราภรณ ผันสวาง
2.น.ส.นิตยา แดงวิบูลย
3.อาจารยผูบรรยายประจําวิชา

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

5

วัน/เวลา
4
ตุลาคม
2553
5
ตุลาคม
2553
6
ตุลาคม
2553

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
ตารางสอบ ชั้นศาสนศาสตรปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2553 ( คฤหัสถ ) หอง ข สอบที่อาคารหอประชุมใหญ
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. – 12.00 น.
กรรมการคุมสอบ
GE 4027
สถิติเบื้องตน
อ.ธงชัย เจริญนนท

BU 5003
พระไตรปฎกศึกษา 2
พระครูศรีวิริยโสภณ

GE 3026
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ.จิราภรณ ผันสวาง

BU 5006
ภาษาบาลีเพื่อการคนควาพระพุทธศาสนา
พระมหาอํานวย มหาวีโร

GE 4030
เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาคนควา
อ.ธีรภัทร ถิ่นแสนดี

BU 5009
พระพุทธศาสนามหายาน
พ.อ.สิน สีโสม

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพันธ สุวรรณศรี)
รก.หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา / หัวหนาฝายจัดการศึกษา

(พระครูวิจิตรปญญาภรณ ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรรอยเอ็ด

1.พระครูวิกรมธรรมธัช,
2.ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน
3.อาจารยผูบรรยายประจําวิชา

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

6

วัน/เวลา
4
ตุลาคม
2553
5
ตุลาคม
2553
6
ตุลาคม
2553

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
ตารางสอบ ชั้นศาสนศาสตรปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2553 สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง ( คฤหัสถ ) สอบที่อาคารหอประชุมใหญ
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. – 12.00 น.
กรรมการคุมสอบ
SO 2011
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
อ.กษมา อินทรวิชัย

SO 2004
การปกครองคณะสงฆไทย
พระปริยัติธีรวงค

SO 2304
การเมืองและการปกครองทองถิ่น
อ.วีระชัย ศิริพานิช

SO 2018
ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม
อ.จุรี สายจันเจียม

SO 2015
กฎหมายปกครอง
ดร.จิระทัศน ชิตทรงสวัสดิ์

SO 2017
พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย
ร.ต.ท.เสรีภาพ พานา

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพันธ สุวรรณศรี)
รก.หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา / หัวหนาฝายจัดการศึกษา

(พระครูวิจิตรปญญาภรณ ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรรอยเอ็ด

1.นายทองเปลือง อภัยวงศ,
2.น.ส.จีรนันท จันทรงาม
3.อาจารยผูบรรยายประจําวิชา

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

7

วัน/เวลา
4
ตุลาคม
2553
5
ตุลาคม
2553
6
ตุลาคม
2553

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
ตารางสอบ ชั้นศาสนศาสตรปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2553 สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง ( คฤหัสถ ) เทียบโอน สอบที่อาคารหอประชุมใหญ
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. – 12.00 น.
กรรมการคุมสอบ
SO 2150
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบริหารรัฐกิจ
อ.ยศภัทร ปากวิเศษ
SO 2001
รัฐศาสตรเบื้องตน
อ.อดิศักดิ์ ทุมอนันต
SO 2010
ทฤษฎีการเมืองและจริยศาสตร
รศ.อุดม พิริยสิงห

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพันธ สุวรรณศรี)
รก.หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา / หัวหนาฝายจัดการศึกษา

GE 2009
ไทยศึกษา
อ.คําสี สมณะ
BU 5002
พระไตรปฎกศึกษา 1
พระครูวิกรมธรรมธัช
GE 1001
มนุษยกับสังคม
อ.สุรสิทธิ์ ไกรสิน

(พระครูวิจิตรปญญาภรณ ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรรอยเอ็ด

1. นางเกษมณี สุวรรณศรี
2. น.ส.ภัทยา ศรีมงคล
3.อาจารยผูบรรยายประจําวิชา

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

8

วัน/เวลา
4
ตุลาคม
2553
5
ตุลาคม
2553
6
ตุลาคม
2553

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
ตารางสอบ ชั้นศาสนศาสตรปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2553 สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง ( คฤหัสถ ) สอบที่อาคารหอประชุมใหญ
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. – 12.00 น.
กรรมการคุมสอบ
SO 2033
ความสัมพันธระหวางประเทศ
อ.ยศภัทร ปากวิเศษ

SO 2012
กฎหมายลักษณะพยาน
อ.เข็มชาติ โภคาเทพ

SO 2003
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการ
ปกครองไทย
อ.อดิศักดิ์ ทุมอนันต
SO 1002
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ดร.ประพิศ โบราณมูล

SO 2007
พรรคการเมืองกลุมผลประโยชนและการเลือกตั้ง
ดร.ธงชัย ธราวุธ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพันธ สุวรรณศรี)
รก.หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา / หัวหนาฝายจัดการศึกษา

1. พ.อ.สิน สีโสม
2. นางกาญจนา เวียงดอนกอ
3.อาจารยผูบรรยายประจําวิชา

SO 2009
ระเบียบวิธีวิจัย
ผศ.ดร.สมศักดิ์ คําศรี

(พระครูวิจิตรปญญาภรณ ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรรอยเอ็ด

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

9

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
ตารางสอบชั้นศาสนศาสตรปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2553 สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง ( คฤหัสถ ) เทียบโอน รุนที่ 1 สอบที่อาคารหอประชุมใหญ
วัน/เวลา
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. – 12.00 น.
กรรมการคุมสอบ
4
ตุลาคม
2553
5
ตุลาคม
2553
6
ตุลาคม
2553
7
ตุลาคม
2553

SO 2015
กฎหมายปกครอง
ดร.สุวัฒน จิตตจันทร

BU 5009
พระพุทธศาสนามหายาน
อ.สุเมตร เทพโสภา

SO 2021
ทฤษฎีการเมืองวาดวยเสรีประชาธิปไตย
ดร.ไพรัช พื้นชมภู

SO 2018
ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม
ผศ.ดร.เดชา ใจกลาง

SO 2021
กฎหมายระหวางประเทศ
อ.กษมา อินทรวิชัย
SO 2017
พลวัตรการเมืองการปกครองไทย
อ.จุรี สายจันเจียม

SO 1002
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ดร.ประพิศ โบราณมูล
SO 2019
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกําลังพัฒนา
ผศ.ชื่น วิไลไพร

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพันธ สุวรรณศรี)
รก.หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา / หัวหนาฝายจัดการศึกษา

(พระครูวิจิตรปญญาภรณ ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรรอยเอ็ด

1. น.ส.มัทนา พันทวี
2. นางสาวไพบูลย ศรีสุระ
3.อาจารยผูบรรยายประจําวิชา

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

10

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
ตารางสอบชั้นศาสนศาสตรปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2553 สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง ( คฤหัสถ ) เทียบโอน รุนที่ 2 สอบที่อาคารหอประชุมใหญ
วัน/เวลา
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. – 12.00 น.
กรรมการคุมสอบ
4
ตุลาคม
2553
5
ตุลาคม
2553
6
ตุลาคม
2553
7
ตุลาคม
2553

SO 2013
กฎหมายอาญาสําหรับรัฐศาสตร
อ.ณุชากร มาศฉมาดล / อ.จาตุรงค ประดิษฐ

SO 1030
มนุษยนิเวศวิทยา
ดร.บุญถม อุตเสนา

SO 2007
พรรคการเมืองกลุมผลประโยชนและการเลือกตั้ง
ดร.ธงชัย ธราวุธ

SO 2003
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย
ผศ.ดร.เดชา ใจกลาง

SO 2014
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พ.ต.ต.เกรียงไกร ไมโศก
BU 5006
ภาษาบาลีเพื่อการคนควาพระพุทธศาสนา
พ.ท.วริทธิกร กันเมล

BU 5004
พระไตรปฎกศึกษา 3
พระครูคุณสารพินิจ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพันธ สุวรรณศรี)
รก.หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา / หัวหนาฝายจัดการศึกษา

(พระครูวิจิตรปญญาภรณ ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรรอยเอ็ด

1. นายสถิตย รัชปตย
2. ดร.ประพิศ โบราณมูล
3.อาจารยผูบรรยายประจําวิชา

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

