
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ภาค ๑

ส่งสอบ ๔๖๕ รูป ขาดสอบ ๑๔๒ รูป คงสอบ ๓๒๓ รูป สอบได้ ๑๐๗ รูป สอบตก ๒๑๖ รูป (๓๓.๑๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระประเสริฐ วรธมฺโม บัวสด

๐๓/๐๕/๒๔๙๘ ๒๒/๐๖/๒๕๕๓

กลาง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระวีรเทพ ปริชโย สุมหิรัญ

๐๙/๑๒/๒๕๐๘ ๑๐/๐๔/๒๕๕๗

กลาง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระณัฐพล ขนฺติพโล จรรยาเมตตากุล

๔/๔/๒๕๓๗ ๔/๕/๒๕๕๘
ชัยมงคล  

สป ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระชลธี ปฺาธีโร โพธิชาติ

๐๑/๐๔/๒๕๓๖ ๒๗/๐๕/๒๕๕๙

ชัยมงคล  

สป ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระอนุรักษ์ ภูริวฑฺฒโน อัตถากร

๒๑/๐๘/๒๕๔๐ ๑๔/๐๕/๒๕๖๐

ชัยมงคล  

สป ๒๒๖๐/๐๐๐๖
สามเณรสุภัทร  วงศ์ใหญ่

๒๖/๐๘/๒๕๓๑

 ชัยมงคล  

สป ๒๒๖๐/๐๐๐๗
สามเณรชนพนันท์  แจ้งกระจ่าง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

สป ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระสันติ อตฺถกนฺโต โตเอียม

่

๐๒/๐๘/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘

ด่านสำโรง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระธนพนธ์ ธนปาโล ฉายอรุณ

๐๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๖/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๑๐
พระกมล กมโล หาญเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ด่านสำโรง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๑๑
พระชรัส วริทฺธิาโณ ตะโหนดทอง

๖/๐๖/๒๕๓๓ ๖/๐๖/๒๕๕๓

ไตรสามัคคี  

สป ๒๒๖๐/๐๐๑๒
พระวัชรินทร์ านิสฺสโร อินทสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๓๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

ไตรสามัคคี  

สป ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระวรวรรธน์ วรวุฑฺโฒ บุญประสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

๓/๐๗/๒๕๕๙

ไตรสามัคคี  

สป ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระถิรวุฒิ ถิรปฺโ อิทร์มุกดา

๑๒/๑๐/๒๕๓๑ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ในสองวิหาร  

สป ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระวัลลภ กนฺตธมฺโม ทองประไพ

๒๘/๐๑/๒๕๓๔ ๐๑/๐๕/๒๕๕๗

ในสองวิหาร  

สป ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระศราวุฒิ สํวุฑฺโฒ จูโต

๒๖/๑๐/๒๕๓๓ ๒๑/๐๖/๒๕๕๗

ในสองวิหาร  

สป ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระธนนท์ชัย สิริธโร เพชรสาสดี

๒๐/๐๓/๒๕๓๕ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระสุชาติ สุชาโต บุญมังมี

่

๒๐/๑๒/๒๔๙๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ในสองวิหาร  

สป ๒๒๖๐/๐๐๑๙
สามเณรบุญศิริ  อุเทนทำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

 บางด้วนนอก  

สป ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระสมัย านิสฺสโร มี

๕/๑๑/๒๕๐๕ ๒๑/๐๗/๒๕๕๓

บางนางเกรง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระพีรพัฒน์ วีรวุฑฺโฒ หงษ์เหิร

๒๑/๐๒/๒๕๓๙ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

บางโปรง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระณัฐวุฒิ ณฏวุฑฺโฒ ช่างเรือ

๑๘/๐๔/๒๕๓๒ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บางโปรง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๒๓
พระธีรเดช นรินฺโท มณีโชติ

๕/๕/๒๕๓๓ ๓/๐๔/๒๕๕๙

แพรกษา  

สป ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระธีรเดช จิตฺตสํวโร แก้วรากมุก

๑๘/๙/๒๕๓๓ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

แพรกษา  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๑ / ๔

้
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระเอกอรุช นาถธมฺโม หนูบุญรักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๔
๐๔/๐๔/๒๕๕๗

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระสมยงค์ ปฺาวโร โอกดคำดี

๑๒/๑๒/๒๕๒๘ ๑๙/๐๒/๒๕๕๙

โสธรนิมิตต์  

สป ๒๒๖๐/๐๐๒๗
สามเณรธนาทร  สาลิกา

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

 โสธรนิมิตต์  

สป ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระประสิทธิ

์

โฆสกาโร จันตะเคียน

๑๔/๐๓/๒๕๓๗ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗

คอลาด  

สป ๒๒๖๐/๐๐๒๙
พระวิทูร สิริภทฺโท ทัพเชียงใหม่

๑๒/๑๒/๒๕๑๐ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

โคธาราม  

สป ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระศุภากร ปมุตฺโต พิพัฒน์ชัยสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๓๓ ๒๑/๐๘/๒๕๕๗

บางนางเพ็ง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระจักฤษณ์ จิรธมฺโม อินทศรี

๒๒/๑๒/๒๕๓๕ ๑๘/๐๗/๒๕๕๘

บ้านระกาศ  

สป ๒๒๖๐/๐๐๓๒
พระสมศักดิ

์

สนฺตจิตฺโต ชัยฤกษ์

๑๗/๐๘/๒๕๑๑ ๐๔/๐๔/๒๕๕๘

คลองชวดลากข้าว  

สป ๒๒๖๐/๐๐๓๓
พระพงศกรณ์ พฺรหมฺโชโต ดิษฐเกษร

๒๑/๑๒/๒๕๑๕ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

คลองปลัดเปรียง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระสุกฤษฎ์ ปฺาวุโธ ธุระหาย

๒๓/๑๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางแก้ว  

สป ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระวันฉัตร สุมงฺคโล กล้าหาญ

๕/๐๕/๒๕๓๒ ๒๐/๖/๒๕๕๖

บางโฉลงนอก  

สป ๒๒๖๐/๐๐๓๖
พระรัชภูมิ ชยปาโล เรืองศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๑๖ ๓๑/๐๑/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระธนโชติ

์

จิรวฑฺฒโน แฉ่งละมัย

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

๒/๐๗/๒๕๕๙

บางโฉลงนอก  

สป ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระบุญยืน ปยสีโล กียะสูตร

๒๔/๐๓/๒๔๙๔
๕/๑๒/๒๕๕๓

บางโฉลงใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระสมนึก สุทฺธิมโน ศรีทา

๒๖/๐๔/๒๔๙๙ ๑๖/๐๔/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระเสมา ถิรธมฺโม รอดพันทุกข์

๑๑/๐๖/๒๕๓๗
๘/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระนัฐพล ทีปธมฺโม บุญสร้อย

๑๔/๑๑/๒๕๓๗

๘/๐๗/๒๕๕๙

บางพลีใหญ่กลาง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๔๒
สามเณรศราวุธ  ศิลา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๔๓
สามเณรธนวัฒน์  วัฒนภักดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๔๔
สามเณรจิตติ  หลาบสีดา

๓/๐๓/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๔๕
สามเณรธนภัทร  เลิศพิทักษ์สิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๔๖
สามเณรรัตนชล  ต่อมคำ

๘/๐๖/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๔๗
สามเณรฐิติกร  ศรีหาวัตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๔๘
สามเณรสิทธิศักดิ

์

 โกสุมภ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๔๙
สามเณรวโรดม  นกเทศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๕๐
สามเณรธวัชชัย  ธงชัยยศ

๑/๐๗/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๕๑
สามเณรทวีศักดิ

์

 รักรุย

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๕๒
สามเณรเกตพล  พลเยียม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๕๓
สามเณรโดมชัย  ยองรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๕๔
สามเณรภิรวุฒิ  สอนลา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๕๕
สามเณรภัทรพล  บัวกลาง

๖/๐๙/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๕๖
สามเณรยอดชูธง  ศรีอ่อน

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๕๗
สามเณรรัตนวิศิษฏ์  รัตเพชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๕๘
สามเณรปรวัฒน์  มุขภักดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๕๙
สามเณรภาณุวัฒน์  ทองสาย

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดสมุทรปราการ  ๒ / ๔

้
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เลขที
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ชือ
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๒๖๐/๐๐๖๐
สามเณรภาณุวัฒน์  สุทธิประภา

๘/๐๔/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๖๑
สามเณรเวทิศ  เหล่าสุโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

 บางพลีใหญ่ใน  

สป ๒๒๖๐/๐๐๖๒
พระมนตรี มงฺคโล เมืองจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๓๘ ๒๓/๐๓/๒๕๕๘

สลุด  

สป ๒๒๖๐/๐๐๖๓
พระอนุรักษ์ าณโสภโณ โกแมน

๐๖/๐๙/๒๕๓๗ ๑๓/๐๒/๒๕๕๙

สลุด  

สป ๒๒๖๐/๐๐๖๔
พระมงคล าณวโร ศรีวิลัย

๐๑/๐๘/๒๕๓๘ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สลุด  

สป ๒๒๖๐/๐๐๖๕
พระพิพัฒน์ พุทฺธสโร อ้นรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๓๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

สลุด  

สป ๒๒๖๐/๐๐๖๖
พระรตนัต ปสนฺโน นำมลิวรรณ

๑๐/๐๖/๒๕๓๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๗

หนามแดง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๖๗
พระอรรถพล นิปุโณ

โรจน์เกียรติถาวร

๒๒/๐๔/๒๕๒๘ ๒๔/๐๑/๒๕๕๘

หนามแดง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๖๘
พระวรพจน์ นนฺทิโย นิมประภา

่

๗/๐๗/๒๕๓๓ ๒๑/๐๓/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๖๙
พระสิทธิโชค ชินวโร ศรีประเสริฐ

๓/๐๔/๒๕๓๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

หนามแดง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๗๐
พระฉัตรฐวัต อนาวิโล แสงทับทิม

๙/๖/๒๕๓๙ ๒๖/๗/๒๕๕๙

ศรีวารีน้อย  

สป ๒๒๖๐/๐๐๗๑
สามเณรดาวร  คำมีแก่น

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีวารีน้อย  

สป ๒๒๖๐/๐๐๗๒
พระเทพชัย สุวณฺโณ กลินพวง

่

๒๔/๑๒/๒๕๓๖
๒๒/๕/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๒๖๐/๐๐๗๓
พระธรากร อาภากโร สดภิบาล

๑๙/๑๑/๒๕๓๒

๑๐/๗/๒๕๕๙

เสาธงนอก  

สป ๒๒๖๐/๐๐๗๔
พระสุรัตน์ อาตาปวโร เกตุสุริยงค์

๙/๔/๒๕๒๑ ๙/๗/๒๕๕๙
หัวคู้  

สป ๒๒๖๐/๐๐๗๕
พระนิธิพันธ์ จิตฺตวโร สิงห์วี

๑๘/๘/๒๕๓๕
๙/๗/๒๕๕๙

หัวคู้  

สป ๒๒๖๐/๐๐๗๖
สามเณรเทพบุตร  ช้างชัย

๑/๑/๒๕๔๔
 หัวคู้  

สป ๒๒๖๐/๐๐๗๗
สามเณรจตุพร  ตะเพียนทอง

๑๓/๕/๒๕๔๘

 หัวคู้  

สป ๒๒๖๐/๐๐๗๘
สามเณรภรัณยู  สิงห์ชัย

๑๓/๕/๒๕๔๗

 หัวคู้  

สป ๒๒๖๐/๐๐๗๙
พระไพโรจน์ สุขิโต โพธิเรือง

์

๒๒/๗/๒๕๓๗ ๑๓/๑๑/๒๕๕๗

จากแดง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๘๐
พระสุวิต สุทนฺโต ธงศรีทอง

๒๘/๙/๒๕๓๑ ๒๑/๗/๒๕๕๖

ชมนิมิตร  

สป ๒๒๖๐/๐๐๘๑
พระกิติชัย กิติธโร แสงเพ็ชร

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ ๐๗/๐๗/๒๕๕๙

ทรงธรรม  

สป ๒๒๖๐/๐๐๘๒
พระทัศนัย สุเมโธ กล้าหาญ

๓๑/๘/๒๕๒๗ ๓/๑๑/๒๕๕๕

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๘๓
พระนาวี จนฺทสาโร อัศวจารุพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๒๗
๑๗/๗/๒๕๕๘

บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๘๔
พระศิระพัชรย์ ปสนฺนจิตฺโต ภัคกุลภัสส์

๗/๑๑/๒๕๒๘

๑/๗/๒๕๖๐
บางกระเจ้ากลาง  

สป ๒๒๖๐/๐๐๘๕
พระปยะวุฒิ ชาตสํวโร สบายพร

๒/๑๒/๒๕๒๗ ๒๐/๒/๒๕๕๕

บางกระเจ้านอก  

สป ๒๒๖๐/๐๐๘๖
พระพุฒิพงษ์ รุจิตธมฺโม วงษ์สามี

๔/๓/๒๕๓๕ ๒๙/๕/๒๕๕๙

บางกระสอบ  

สป ๒๒๖๐/๐๐๘๗
พระธรรมรัตน์ มนฺตคุตฺโต ลับสวัสดิ

์

๑๐/๑/๒๕๑๗ ๑๙/๖/๒๕๕๙

บางกระสอบ  

สป ๒๒๖๐/๐๐๘๘
พระฤๅชา นิสภชโย ปรีเลิศ

๓/๔/๒๔๙๗ ๒๑/๓/๒๕๕๖

บางกอบัว  

สป ๒๒๖๐/๐๐๘๙
พระศุภชัย อมโร ใหม่โสภา

๐๘/๔/๒๕๒๒
๒/๕/๒๕๔๒

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๒๖๐/๐๐๙๐
พระจิรวัฒน์ อินฺทวีโร กุลลี

๙/๐๕/๒๕๓๖ ๙/๐๔/๒๕๕๙

บางนำผึงใน

้

 

สป ๒๒๖๐/๐๐๙๑
พระภักดี สิริวฑฺฒโก วงษ์เจริญ

๑๕/๑๐/๒๔๙๒
๒๕/๖/๒๕๕๗

บางพึง

่

 

สป ๒๒๖๐/๐๐๙๒
พระสุรศักดิ

์

ปยสกฺโก บุญห้อย
๘/๗/๒๕๐๘

๒๙/๗/๒๕๕๒

บางหญ้าแพรก  

สป ๒๒๖๐/๐๐๙๓
พระวิรุฬห์ ธนสุวณฺโณ ศรีทองคำ

๘/๘/๒๕๓๕
๑๕/๐๗/๒๕๕๖

บางหญ้าแพรก  

สป ๒๒๖๐/๐๐๙๔
พระธนิต สนฺติกโร จันฮวบ

่

๒๗/๓/๒๕๐๒
๓/๗/๒๕๕๙

บางหญ้าแพรก  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สป ๒๒๖๐/๐๐๙๕
พระนนทชัย ชยานนฺโท เชิดชิด

๒๐/๘/๒๕๓๔ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ไพชยนต์พลเสพย์  

สป ๒๒๖๐/๐๐๙๖
พระมานิต ภิรธมฺโม นิมมาน

๒๒/๖/๒๕๒๐
๖/๖/๒๕๕๙

โมกข์  

สป ๒๒๖๐/๐๐๙๗
พระสุวัฒน อาภสฺสโร พรสวัสดิ

์

๑๑/๓/๒๕๑๖ ๑๔/๓/๒๕๔๑

โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๒๖๐/๐๐๙๘
พระสายธาร สารโท สิงห์โตทอง

๑๗/๓/๒๕๓๑ ๒๒/๖/๒๕๕๗

โยธินประดิษฐ์  

สป ๒๒๖๐/๐๐๙๙
พระคมสัน สิริจนฺโท ซือแท้

่

๑๖/๔/๒๕๑๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

แหลม  

สป ๒๒๖๐/๐๑๐๐
พระธนชาต ธีรปฺโ จันทะเนตร

๒๑/๐๒/๒๕๒๓
๗/๐๗/๒๕๕๗

คลองมอญ  

สป ๒๒๖๐/๐๑๐๑
พระปยเมธ อติพโล อินทร์กลัด

๑๑/๑๑/๒๕๓๔ ๒๑/๐๓/๒๕๕๘

คลองมอญ  

สป ๒๒๖๐/๐๑๐๒
พระอำนาจ อาภสฺสโร ชัยหมืน

่

๓๐/๐๗/๒๕๓๒ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

คู่สร้าง  

สป ๒๒๖๐/๐๑๐๓
พระนพพร คนฺธพโล ฐานหมัน

่

๖/๑๐/๒๕๔๐ ๒๑/๐๕/๒๕๖๐

คู่สร้าง  

สป ๒๒๖๐/๐๑๐๔
พระธนกร กิตฺติโสภโณ แจ่มพุดทรา

๑๕/๑๐/๒๕๒๒

๘/๐๘/๒๕๖๐

คู่สร้าง  

สป ๒๒๖๐/๐๑๐๕
พระเฉลิมพล ธมฺมรโส ฟูแขวง

๓๐/๐๙/๒๕๓๒
๑/๐๕/๒๕๕๕

แค  

สป ๒๒๖๐/๐๑๐๖
พระศุทธา สุทฺธสีโล วระกิจพรชัย

๒๒/๐๖/๒๕๒๒ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

ใหญ่  

สป ๒๒๖๐/๐๑๐๗
พระอนุชิต ติกฺขวีโร ยืนยิง

่

๔/๐๑/๒๕๒๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ใหม่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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