
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒๔๐ รูป ขาดสอบ ๖๒ รูป คงสอบ ๑๗๘ รูป สอบได้ ๑๐๕ รูป สอบตก ๗๓ รูป (๕๘.๙๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๓๖๐/๐๐๐๑ สามเณรภานุวัฒน์  ปามาทา
๑๖/๓/๒๕๔๒

 วัดกกต้อง  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๐๒ สามเณรสรรเพชญ  พันธ์โพธิ

์

๑๒/๘/๒๕๔๒

 วัดกกต้อง  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๐๓ พระสัญญา ธีรปฺโ จันสุภา ๔/๖/๒๕๑๕ ๒๖/๔/๒๕๕๑
วัดกกไฮ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๐๔ พระพิมนต์ จณฺทวณฺโณ วงศ์สาย
๒๓/๓/๒๕๑๙ ๑๔/๒/๒๕๕๘

วัดกลาง  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๐๕ พระสุวิทย์ สุเมโธ โมกัณฑ์
๒๖/๑/๒๕๐๔

๒/๒/๒๕๔๗ วัดธาตุปุน  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๐๖ พระประดับพร ปพนฺโธ ทองปุม
๘/๑๐/๒๕๐๗ ๑๖/๗/๒๕๕๗

วัดธาตุปุน  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๐๗
พระกิตติกร มหามงฺคโล มังคละคีรี

๑๕/๑/๒๕๐๗ ๒๕/๖/๒๕๔๙ วัดพระยอดเมืองขวาง
 

นพ ๔๓๖๐/๐๐๐๘ พระพงษ์เดช วรุตฺตโม วรรณเวก ๘/๕/๒๕๑๑ ๔/๗/๒๕๕๒ วัดพระยอดเมืองขวาง
 

นพ ๔๓๖๐/๐๐๐๙ พระปราโมทย์ านุตฺตโร นวลสี
๑๘/๑/๒๕๒๗ ๒๕/๗/๒๕๕๓ วัดพระยอดเมืองขวาง

 

นพ ๔๓๖๐/๐๐๑๐ พระประพันธ์พงษ์ ิตาโณ พรหมศรีสุข
๒๘/๓/๒๕๑๖ ๒๒/๗/๒๕๔๗

วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๓๖๐/๐๐๑๑ พระจอมกล สุจิตฺโต สมดี ๕/๔/๒๕๑๑ ๑/๑๒/๒๕๕๔
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๓๖๐/๐๐๑๒ สามเณรชนกันต์  ยีทุม

่

๓๐/๔/๒๕๔๓

 วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๓๖๐/๐๐๑๓ พระปรีชา สุทฺธจิตฺโต อึงชืน

่ ่

๑๗/๑๐/๒๕๑๘ ๑๒/๑๑/๒๕๕๕

วัดโพนแก้ว  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๑๔ สามเณรอดิศร  ก้อนรอดคำ
๓๐/๑/๒๕๔๓

 วัดโพนสวรรค์  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๑๕ พระชนะ จนฺทสาโร ไชยปญญา

๒๒/๑๒/๒๔๙๙

๓/๗/๒๕๔๔ วัดมงคลบุรีศักดาราม
 

นพ ๔๓๖๐/๐๐๑๖ พระมหารัฐวัฒน์ รฏวฑฺฒโน บัวทองจันทร์
๙/๔/๒๕๔๐ ๒๘/๕/๒๕๖๐

วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๑๗
สามเณรกิตติ  แหวนวงค์ ๘/๖/๒๕๔๑  วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๑๘ สามเณรกิตตินันท์  แก่นจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

 วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๑๙ สามเณรจักรี  สาวงค์
๖/๔/๒๕๔๕

 วัดมหาธาตุ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๒๐ พระเพ็งดี จิตฺตสาโร ไชยสงคราม

๑๙/๑๒/๒๕๑๕ ๐๓/๐๕/๒๕๕๑

วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๓๖๐/๐๐๒๑ สามเณรวรายุทธ  ขันธรัตน์
๑๓/๕/๒๕๔๑

 วัดศรีชมชืน

่

 

นพ ๔๓๖๐/๐๐๒๒
พระสมหวัง จนฺทปฺโ กิงจันทร์

่

๖/๙/๒๕๑๙ ๑๗/๕/๒๕๕๐
วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๒๓
พระพรชัย โชติวโร โคตรทุมมา

๑๗/๗/๒๕๒๗

๙/๒/๒๕๕๑ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๒๔
พระชาย จิตฺตสีโล หอมดี

๑๓/๓/๒๔๘๘ ๑๑/๑/๒๕๕๔
วัดศรีบัวบาน  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๑ / ๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๓๖๐/๐๐๒๕
พระอำนวย สิริกิตฺติโก นาเมืองรักษ์

๑๒/๗/๒๔๙๒

๑/๕/๒๕๕๔ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๒๖ พระวรวิทย์ ฉนฺทธมฺโม โคตรราช
๑๐/๑/๒๕๒๐

๑/๖/๒๕๕๔ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๒๗
พระสุเทพ กนฺตสีโล เลขพันธ์รัตน์ ๓/๖/๒๕๑๑ ๙/๖/๒๕๕๘ วัดศรีบัวบาน  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๒๘
สามเณรนัฐพงษ์  วงค์นาอินทร์

๑๖/๙/๒๕๔๕

 วัดศิริพุทธาราม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๒๙
พระอธิการ ทวี โอภาโส ดอนชวนชม

๑๐/๐๔/๒๔๙๑ ๑๔/๐๒/๒๕๔๖

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๓๐ พระอธิการ ปน กนฺตวีโร แสงวงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๐๐ ๑๕/๐๔/๒๕๔๘

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๓๑ พระสุพรรญา จกฺกวโร จักวงศ์

๒๘/๐๑/๒๕๑๐ ๑๒/๐๖/๒๕๕๓

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๓๒
พระไพรัตน์ ชินวโร เทศนา

๑๕/๑๐/๒๕๒๔
๑๘/๓/๒๕๕๕

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๓๓
พระทรงฤทธิ

์

วิสุทฺโธ วดีศิริศักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๐๕ ๐๒/๐๑/๒๕๕๖

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๓๔
พระวัฒนสิทธิ

์

านุตฺตโร สุทธิสาร

๓๐/๑๑/๒๕๐๙ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๓๕
พระโกวิทย์ มานิโต กำซ้อน

๙/๘/๒๕๓๓ ๒๐/๒/๒๕๕๘
วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๓๖ พระนิวัติ ธมฺมธโร โพธิสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๔๙๓

๑/๒/๒๕๕๙ วัดไตรภูมิ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๓๗
พระอัครเดช อรุโณ สีดาน้อย

๒๓/๐๓/๒๕๑๓ ๒๐/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีบุญเรือง  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๓๘
พระปราจิตร โสภณจิตฺโต วะชุม

๑๔/๑๑/๒๕๑๒

๘/๘/๒๕๕๖ วัดธาตุประสิทธิ

์

 

นพ ๔๓๖๐/๐๐๓๙
พระสมชัย จิตฺตทนฺโต นาโควงค์

๑๒/๐๔/๒๕๒๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๘

วัดปากาญจนาราม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๔๐ พระครูสุวรรณสีลโสภณ กนฺตสีโล คะพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๐๕

๓/๖/๒๕๓๑ วัดโพนทอง  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๔๑ พระเตียง เขมโก ศรีวิชัย

๐๕/๐๙/๒๕๐๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๐

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๔๒
พระศักดา านิสฺสโร ขันโท

๑๕/๐๘/๒๕๓๓ ๐๓/๐๗/๒๕๕๗

วัดศรีชมภู  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๔๓ สามเณรพงศกร  แก้วมุกดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

 วัดศรีชมภู  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๔๔
พระอธิการ ลิขิต กลฺยาโณ เชิดสะภู

๔/๓/๒๕๐๒
๒๗/๑๑/๒๕๔๐

วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๔๕
พระนิ ิตวํโส ผันผ่อน

๑๖/๐๒/๒๕๒๕ ๒๕/๐๕/๒๕๕๖

วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๔๖ พระสวาท กลฺยาโณ ออระทัด

๑๓/๐๑/๒๔๙๔ ๒๕/๐๗/๒๕๕๖

วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๔๗
สามเณรสุภเดช  ชลเทพ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

 วัดศรีสว่าง  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๔๘
พระณัฐวัตร กิตฺติปฺโ เพ็งคำ

๐๕/๑๑/๒๕๒๗ ๐๗/๐๕/๒๕๕๗

วัดทรายคำ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๔๙
พระวีรศักดิ

์

ปยสีโล อินทริง

๒๒/๐๒/๒๕๒๒ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

วัดทรายคำ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๕๐ พระสุด อุทโย แก้วปลา
๕/๐๙/๒๔๘๐ ๑๓/๐๗/๒๕๕๔

วัดทรายศรี  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๕๑ พระอนิรุทธิ

์

สิทฺธิยุตฺโต ใจนันตา

๒๖/๐๖/๒๕๓๐ ๑๖/๐๕/๒๕๕๗

วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๕๒
สามเณรเจษฎากร  วิถี

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๕๓
สามเณรไกรวิชญ์  อุสาพรหม

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

 วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๕๔ สามเณรณัฐพงษ์  แก้วดวงแสง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

 วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๕๕ สามเณรภัทราวุธ  อินทริง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

 วัดศรีสงคราม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๕๖ พระอธิการ มาวิน จนฺทธมฺโม อ้วนจี

๒๑/๑๐/๒๕๒๙ ๑๑/๐๔/๒๕๕๔

วัดโคกสว่างพัฒนา  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๕๗
พระชัยเจริญ สุวฑฺฒโน ภักภูมินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๐๒ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖

วัดโคกสว่างพัฒนา  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๕๘ พระไกรศักดิ

์

วราโภ ศรีโรจน์

๒๓/๑๐/๒๕๑๑ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖

วัดดงคราม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๕๙
พระวรวุฒิ จิตฺตกาโร สิงห์หาร

๐๒/๐๓/๒๕๓๗ ๐๖/๐๓/๒๕๕๘

วัดพระธาตุพนม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๓๖๐/๐๐๖๐ สามเณรทรงชล  อรรคนิตย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๐

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๖๑ สามเณรณัฐวุฒิ  ฝายบุญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๖๒ สามเณรวรัญญา  จิตอัคคะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๖๓ สามเณรจงรักษ์  อุตพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๖๔ สามเณรศักดิดา

์

 วงษ์ท้าว

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๖๕ สามเณรอุกฤษฏ์  วงศ์ประเสริฐ

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๖๖ สามเณรบวรรัตน์  ธ.น.ดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๖๗
สามเณรสุรเดช  ไชยพร

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๖๘ สามเณรอิทธิวัฒน์  แก้วมุกดา

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๖๙ สามเณรทินกร  เพชรลือชัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๗๐
สามเณรบริพัทร์  ไมตรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๗๑
สามเณรสมรักษ์  ลาดประมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๗๒
สามเณรกฤษณ  เพชรดีคาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๗๓
สามเณรสุเมธ  อุปเสน

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๗๔
สามเณรศุภกร  พวงมะลิ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๗๕
สามเณรภานุวัฒน์  สุวรรณพรหม

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๗๖
สามเณรราชธิน  อ้มพรม

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๗๗
สามเณรมงคล  ศรีสมสุข

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๗๘
สามเณรบุญเรียน  โสภารักษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๗๙
สามเณรธานี  สมเพชร

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๘๐ สามเณรรัตนโชติ  พ่อจันดา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๘๑ สามเณรกัสสปะ  ฟองสมุทร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 วัดพระธาตุพนม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๘๒
พระทองร้อย ยสวฑฺฒโก แดงแสง

๑๔/๒/๒๕๑๖ ๒๑/๓/๒๕๕๓
วัดโพธิศรี

์

 

นพ ๔๓๖๐/๐๐๘๓
สามเณรสุทธิพงษ์  สิทธิโชติ

๑๙/๙/๒๕๔๒

 วัดมรุกขนคร  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๘๔
พระองอาจ สุปภาโส เจริญสุข

๓๑/๑๐/๒๕๑๘ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐

วัดหนองกุดแคน  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๘๕ พระอพิดิน สิริปฺุโ เชือคำฮด

้

๐๕/๐๘/๒๕๒๗ ๒๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดจอมแจ้ง  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๘๖ พระจำนง อนาลโย วิโรพรหม
๘/๑๒/๒๔๙๓ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

วัดธาตุศรีคุณ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๘๗
พระธนธัช ธมฺมาวุโธ พันธุ์จ้อย

๑๘/๐๙/๒๕๒๗ ๑๘/๐๗/๒๕๕๓

วัดปาวิสุทธิญาณ  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๘๘
พระวุฒิศักดิ

์

สิริสาโร สุริยะ

๐๗/๐๘/๒๕๓๐ ๒๗/๐๗/๒๕๕๕

วัดศรีชมภูดาลัย  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๘๙
พระอุทิศ รตนปฺโ อุปพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๒๐ ๑๔/๐๓/๒๕๕๔

วัดส้างพระอินทร์  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๙๐ พระอธิการ ประเสริฐ กิตฺติาโณ มาตสมบัติ
๒๒/๒/๒๕๓๕

๒/๑/๒๕๕๕ วัดดอนกลาง  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๙๑ พระอภิทักษ์ สนฺตจิตฺโต มิงกุละ

่

๒๑/๑๑/๒๕๑๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

วัดดำรงเมธยาราม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๙๒
พระบุญเลิศ ขนฺติธมฺโม มีภาทัศน์

๘/๑๒/๒๕๒๔
๒/๑/๒๕๕๗ วัดธาตุมหาชัย  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๙๓
พระวีรพันธ์ วีรวํโส วงศรีลา

๒๙/๐๕/๒๕๑๘ ๒๗/๐๓/๒๕๕๗

วัดประดู่วีรธรรม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๙๔
พระอธิการ สายสกล อภินนฺโท อินธิราช

๐๖/๐๘/๒๕๒๒ ๑๙/๐๖/๒๕๔๗

วัดพนอมวัลลิการาม  

นักธรรมชันเอก  คณะจังหวัดนครพนม  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นพ ๔๓๖๐/๐๐๙๕
พระวรากรณ์ สุตธโร บุราณรมย์

๐๓/๑๒/๒๕๓๖ ๓๐/๑๑/๒๕๕๙ วัดวังยาง (ศรีลดาราม)
 

นพ ๔๓๖๐/๐๐๙๖ สามเณรธนาษิต  วัฒนธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

 วัดธาตุเรณู  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๙๗
พระสอน ปฺาธโร จันทร์ไตรรัตน์

๑๒/๑๑/๒๔๗๕ ๒๐/๑๑/๒๕๕๓

วัดโนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๙๘
พระอิทธิพล คมฺภีรปฺโ สมมิตตะ

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ ๓๐/๑๒/๒๕๕๕

วัดโนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๓๖๐/๐๐๙๙
พระครูใบฏีกาสมพงษ์ าณวชิโร ไกยสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๑/๒๕๕๗

วัดโนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๓๖๐/๐๑๐๐ พระวีระ านวุฑฺโฒ คำหาญ

๐๔/๑๒/๒๕๓๔ ๑๓/๐๑/๒๕๕๗

วัดโนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๓๖๐/๐๑๐๑ สามเณรณัฐพงศ์  ชินวงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

 วัดโนนสวัสดิการาม  

นพ ๔๓๖๐/๐๑๐๒ สามเณรสิทธิศักดิ

์

 มีเมตตา

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

 วัดปจฉิมาวาส  

นพ ๔๓๖๐/๐๑๐๓ พระอธิการ สายชล จรณธมฺโม มณีมงคล
๑๖/๖/๒๕๒๕

๑/๑/๒๕๔๙ วัดไตรมิตรประชาราม
 

นพ ๔๓๖๐/๐๑๐๔ พระสมุห์ ทรัพย์ชนะชัย ธีรธมฺโม พงศ์พัฒนะเสนา
๑๐/๑/๒๕๒๗

๖/๖/๒๕๕๓ วัดปาประชาสันติ  

นพ ๔๓๖๐/๐๑๐๕ พระชัยวิชิต ปริสุทฺโธ สระทอง

๑๓/๑๑/๒๕๑๗

๓/๔/๒๕๕๖ วัดปาประชาสันติ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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้

http://www.tcpdf.org

