
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๓๐๙ รูป ขาดสอบ ๑๘ รูป คงสอบ ๒๙๑ รูป สอบได้ ๙๙ รูป สอบตก ๑๙๒ รูป (๓๔.๐๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระเทพมงคล มงฺคลิโก หมู่คำ

๓๑/๐๓/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ดอนขนาก  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระชยุต รติโก ลักษมีวิภาส

๐๕/๐๘/๒๕๐๗ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ดอนขนาก  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระเสน่ห์ สุเมโธ วงศ์นวภัทร

๕/๗/๒๕๐๐
๒๙/๖/๒๕๕๙

ตาก้อง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระสรายุทธ กิตฺติโก ปรีชา

๒๕/๐๔/๒๕๓๓ ๐๖/๐๔/๒๕๕๙

ธรรมศาลา  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระศุภกรณ์ รตนปฺโ แก้วสุวรรณ

๐๘/๑๑/๒๕๓๕ ๐๙/๐๗/๒๕๕๘

พระงาม  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๐๖
พระเลิศภัทร ธมฺมภทฺโท ไข่นาค

๒๖/๑๑/๒๕๐๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

พระงาม  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระเธีย อชิโต ทรีว

๑๐/๑๒/๒๕๓๔ ๑๘/๐๗/๒๕๕๕

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระสิทธิโชค สิทฺธิาโณ แซ่จึง

๐๕/๐๓/๒๕๓๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระเอกฤทธิ

์

สิริยุตฺโต โพธิมีชัย

์

๐๘/๐๘/๒๕๑๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๑๐
สามเณรสุรเกียรติ  จูเจริญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๑๑
สามเณรสิน  ซีน

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรสุนทร  ชารีเพ็ง

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๑๓
สามเณรวิบูล  เฌียด

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๑๔
สามเณรฉัตรเทพ  ดำปานดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๑๕
สามเณรสาธกา  กานุสนธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๑๖
สามเณรนิติพัฒน์  เชียวชาญ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

 พระปฐมเจดีย์  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระอาทิตย์ อาทิตฺโต ฉิมพาลี

๐๕/๑๐/๒๕๐๑ ๒๐/๑๒/๒๕๕๖

โพธิเศรษฐีวนาราม

์

 

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระมงคล กิตฺติปาโล จันทวงษ์

๘/๔/๒๕๓๙ ๑๘/๖/๒๕๕๙

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระกิตติพงษ์ กิตฺติปฺโ ห้วยหงษ์ทอง

๕/๑/๒๕๓๙ ๒๑/๑/๒๕๖๐

โพรงมะเดือ

่

 

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระสมอรรถ ปมุตโต ผิวงาม

๑๕/๐๕/๒๕๑๒ ๐๑/๑๒/๒๕๕๘

รางปลาหมอ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระจีระวัฒน์ จิรวฑฺฒโก วงษ์ชาติ

๐๒/๐๑/๒๕๓๖ ๐๕/๐๕/๒๕๕๖

ไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๒๒
สามเณรศิวกร  อสิพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

 ไร่เกาะต้นสำโรง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระนพวาท อภิวาโท ประดับเวทย์

๕/๒/๒๕๐๐
๑๐/๗/๒๕๕๙

สะแกราย  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระนิกร อาภสฺสโร อินลักษณ์

๑๔/๐๗/๒๕๓๑ ๑๕/๐๒/๒๕๕๗

หนองเสือ  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระบุญช่วย นนฺโท สุขเล่ห์

๐๙/๑๑/๒๕๐๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๗

หนองเสือ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระวีระศักดิ

์

วีโร ไขว้พันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๑๑ ๒๔/๐๖/๒๕๕๔

ห้วยจระเข้  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๒๗
พระอำนาจ อภิปฺโ จันทร์เรือง

๑๗/๑๑/๒๕๑๙
๓/๑๒/๒๕๕๙

เจริญราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระโสภณ สิริจนฺโท พรยุทธศาสตร์

๑๓/๑/๒๕๒๑ ๖/๑๑/๒๕๕๙

ท่าเสา  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๒๙
พระวินัย วินยธโร แก้วทอง

๐๗/๐๔/๒๕๒๓ ๐๑/๐๕/๒๕๕๙

ประชาราษฎร์บำรุง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระจารุภัทร์ จนฺทสาโร มานะพงศ์วศิน

๐๔/๐๑/๒๕๓๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ปลักไม้ลาย  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระอภิชาติ อินฺทวิชฺโช สิงห์โตทอง

๑๕/๑๒/๒๕๓๔ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๓๒
พระวัชระ านยุตฺโต งัดโคกกรวด

๑๒/๐๑/๒๕๓๗ ๐๘/๐๓/๒๕๕๘

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๓๓
พระสิทธิศักดิ

์

นาถธมฺโม มณี

๒๙/๐๔/๒๕๓๘ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระสมหมาย กนฺตสีโล พรอุตตะมะกุล

๑๘/๐๕/๒๕๓๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

ลาดหญ้าไทร  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระอารม สนฺตวาโจ แซ่ตัง

้

๒๙/๑๒/๒๕๑๓ ๒๕/๐๖/๒๕๕๕
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๓๖
พระวิชา ปริชาโน ลิมสมบูรณ์

้

๒๑/๐๑/๒๕๓๑ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙
สว่างชาติประชาบำรุง

 

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระนที สิริภทฺโท แซ่เจีย

่

๑๒/๐๘/๒๕๓๗
๐๑/๐๗/๒๕๖๐

สว่างชาติประชาบำรุง
 

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระวรพจน์ สุขิโต ยืนยง

๒๔/๐๘/๒๕๒๗ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖

หนองโพธิ

์

 

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระธานี ธมฺมวโร จิตต์รัตนสุข

๑๗/๐๒/๒๕๑๗ ๐๔/๐๕/๒๕๕๒

อ้อน้อย  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๔๐
สามเณรธนโชติ  เจริญสุข

๒๓/๔/๒๕๔๗

 ทุ่งสีหลง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระอภิสิทธิ

์

คุณสิทฺโธ เดชมงคลวัฒนา

๐๓/๐๙/๒๕๓๕ ๑๙/๑๑/๒๕๕๕

สระสีเหลียม

่ ่

 

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๔๒
พระอนุชา กตนาโถ มัณยานนท์

๒๑/๐๖/๒๕๐๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

กกตาล  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระสมพงษ์ พุทฺธสโร สมเชือเวียง

้

๑๕/๐๕/๒๕๐๑ ๒๕/๑๒/๒๕๕๘

กลางคูเวียง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๔๔
พระสังคม คนฺธสีโล นาสวน

๓๑/๐๕/๒๕๐๘ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

กลางบางแก้ว  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๔๕
พระเมฆินทร์ พลฺู จุ้ยสุวรรณทัต

๐๒/๑๐/๒๕๑๘ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โคกเขมา  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๔๖
พระทศพร คุณพโล สุดใจ

๑๗/๑๑/๒๕๒๓ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โคกเขมา  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๔๗
พระฉัตรชัย ิตฺตพโล กิจเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๒๘ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

โคกเขมา  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระอำนวยวิทย์ สิริเตโช อุ่นศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๓๐ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙

โคกเขมา  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระธนสาร เตชกิตฺติโก คงเดช

๐๙/๐๖/๒๕๒๙ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

โคกเขมา  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๕๐
พระณัฐวุฒิ มหาวีโร ปญญา

๑๑/๐๒/๒๕๒๕ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

งิวราย

้

 

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระกัมปนาท ธมฺมโฆสโก รัตนสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๓๖ ๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ไทร  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระเทอดศักดิ

์

โอทาโต โอรักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๓๖ ๒๓/๐๓/๒๕๕๙

บางพระ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระสมพร สมวโร ดาบทอง

๐๗/๐๗/๒๕๒๓ ๓๐/๑๐/๒๕๕๗

พุทธธรรมรังษี  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระชัยมงคล เขมจาโร เกิดใจบุญ

๑๔/๐๘/๒๕๒๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ละมุด  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระเลอสรวง จกฺกวโร อุปจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๑๙ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖

ลานตากฟา  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระสุลักษณ์ กุลเตโช จิตละม่อม

๒๘/๐๗/๒๕๒๖ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

ศีรษะทอง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๕๗
พระวีระศักดิ

์

อโสโก บุญปรีชา

๐๔/๐๕/๒๕๐๘ ๐๕/๐๓/๒๕๖๐

ศีรษะทอง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๕๘
พระเจนวิทย์ ภูริวฑฺฒโน บุญช่วย

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สำโรง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๕๙
พระปยวัฒน์ ปยพโล บุญเลียง

้

๒๙/๐๗/๒๕๓๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๙

หลวง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๒ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๖๐
พระชาตรี อธิมุตฺโต สินศรัทธา

๑๐/๐๓/๒๕๑๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗

เกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๖๑
พระสันติชัย ธนปฺโ ชัยรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๐๕ ๐๖/๐๕/๒๕๕๙

เกษมสุริยัมนาจ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๖๒
พระสมพล สิทฺธิเมธี โตใหญ่

๑๖/๒/๒๕๒๒ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

คลองคูเมือง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๖๓
พระเทียนชัย นนฺทสาโร สุขชัยศรี

๒๕/๐๖/๒๕๓๗ ๒๑/๐๑/๒๕๕๗

ดอนสามสิบ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๖๔
พระมารุต ชินวโร เมืองนก

๒๙/๐๗/๒๕๔๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๐

ดอนสามสิบ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๖๕
พระจตุพร อติภทฺโท ศรีติจารุวัตร์

๑๗/๙/๒๕๐๑ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗

บางหลวง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๖๖
พระสืบพงศ์ พลาโณ ลกุลงาม

๐๕/๐๖/๒๕๑๘ ๐๔/๑๒/๒๕๕๙

พระอมรพิสัย  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๖๗
พระเกียรติศักดิ

์

กิตฺติเมธี เจริญสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๐ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙

รางกำหยาด  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๖๘
พระจตุรงค์ วรมงฺคโล พิศประเทือง

๗/๗/๒๕๒๘ ๙/๕/๒๕๕๙ ศรีประชาวัฒนาราม
 

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๖๙
พระศุภชัย ธมฺมสาโร นิมปาน

่

๒๗/๑๑/๒๕๑๘

๒๐/๒/๒๕๕๘

ศิลามูล  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๗๐
พระภานุวัฒน์ ปยงฺกุโร วิบูลย์ชาติ

๒๓/๗/๒๕๓๘
๓/๗/๒๕๕๙

ศิลามูล  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๗๑
พระชุมพล าณุตฺตโร ชูเดช

๑๗/๗/๒๕๓๓

๖/๘/๒๕๖๐
ศิลามูล  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๗๒
พระเสกสิทธิ

์

ิตธมฺโม กำเนิดสุข

๐๖/๐๘/๒๕๒๖ ๐๑/๐๖/๒๕๕๙

มะเกลือ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๗๓
พระภาคิน สิริปฺโ เกิดคุ้ม

๓/๐๗/๒๕๐๗ ๙/๐๙/๒๕๕๙

มะเกลือ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๗๔
พระวิภพ สิริธมฺโม จูค้า

๐๕/๑๒/๒๕๒๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๗

สาลวัน  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๗๕
พระวชิรวิทย์ เตชธมฺโม ไข่ลือนาม

๑๖/๐๗/๒๕๒๖
๐๑/๐๕/๒๕๖๐

สาลวัน  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๗๖
พระธรรมพงศ์ ธมฺมธโร คำคม

๓/๑๐/๒๕๓๕
๗/๗/๒๕๕๙

สุวรรณาราม  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๗๗
พระเติมศักดิ

์

วิชโย การะเกตุ

๓/๑๑/๒๕๒๕

๓/๖/๒๕๖๐
สุวรรณาราม  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๗๘
พระสามารถ ชินวํโส นฤฤทธิธานนท์

์

๑๘/๐๕/๒๔๙๑ ๐๕/๐๔/๒๕๕๘

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๗๙
พระนิชนันท์ ชุติกาโร พงษ์สำราญกุล

๐๖/๐๘/๒๕๓๔ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๘๐
พระปฏิพล ภูริเมโธ ศรีวะรมย์

๐๙/๐๗/๒๕๓๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๘

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๘๑
พระอวิรุทธิ

์

อวิรุทฺโธ ดวงใจ

๐๓/๐๖/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ญาณเวศกวัน  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๘๒
พระสัชฌุกร ปฺาธโร ศีลชัยชาญ

๐๘/๐๖/๒๕๒๑ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

เดชานุสรณ์  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๘๓
พระจิตตอรุณ จิตฺตารุโณ เกษร

๗/๑/๒๕๓๐
๒๙/๐๑/๒๕๖๐

ท่าข้าม  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๘๔
พระทักษิณ สํวโร สำประเสริฐ

๐๑/๐๔/๒๕๓๗ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘

ท่าพูด  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๘๕
พระครูวินัยธรสรรค์ กิตฺติวตฺโต นพรักษา

๐๑/๑๑/๒๔๙๓
๒๓/๖/๒๕๑๗

บางช้างใต้  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๘๖
พระจักรพันธ์ อมโล ปานสกุล

๐๘/๐๔/๒๕๓๔ ๐๗/๐๔/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๘๗
พระโสภิรักษ์ ปยปุตฺโต คุ้มรักษา

๓๑/๐๓/๒๕๓๑ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๘๘
พระรวีโรจน์ จนฺทปฺโ ศิริโสดา

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๕/๐๕/๒๕๕๙

บางช้างเหนือ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๘๙
พระบัญชา ปวฑฺฒโน พึงพงษ์

่

๓๑/๘/๒๕๓๘ ๒๘/๒/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๙๐
พระสิทธิโชค สิทฺธิวโร บุตรนำเพ็ชร

๑๐/๗/๒๕๓๕ ๑๙/๕/๒๕๕๙

ปรีดาราม  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๙๑
สามเณรแสง  คำงาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

 ปรีดาราม  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๙๒
พระพิเชฐ จนฺทโสรโต ปรีประชา

๑๙/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๐๙/๒๕๕๘

ไร่ขิง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๙๓
พระปณตพล คุตฺตสีโล โค้วปรีชา

๐๖/๐๓/๒๕๓๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดนครปฐม  ๓ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๙๔ พระทัศนัย ทสฺสนีโย สร้อยสน
๐๑/๐๖/๒๕๐๘ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ไร่ขิง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๙๕ สามเณรเกียรติศักดิ

์

 สุทธิจินดา

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

 ไร่ขิง  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๙๖ พระเอก ธมฺมวิริโย อยู่ในวงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๒๖ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘
วังนำขาว  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๙๗ พระภาณุวัฒน์ ปภสฺสโร คำนิกรณ์
๒๑/๙/๒๕๓๘

๑๐/๕/๒๕๖๐ วังนำขาว  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๙๘ พระวรฤทธิ

์

เตชวณฺโณ กาญจนกิตกร
๒๗/๗/๒๕๓๔ ๒๑/๖/๒๕๕๘

สรรเพชญ  

นฐ ๒๒๖๐/๐๐๙๙ พระจีรวัฒน์ อสุสโว ศรียุกต์

๑๕/๐๙/๒๕๑๗ ๒๘/๐๔/๒๕๕๙
หอมเกร็ด  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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