
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเลย  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๒๒๘ รูป ขาดสอบ ๗๕ รูป คงสอบ ๑๕๓ รูป สอบได้ ๑๑๑ รูป สอบตก ๔๒ รูป (๗๒.๕๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๑๕๙/๐๐๐๑
พระศิริชัย อธิปฺโ ดิษาภิรมย์

๑/๑๐/๒๕๒๕ ๙/๑๐/๒๕๕๗

ปาภูเหล็กวนาราม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๐๒
พระกันต์ สิทฺธิกนฺโต ยศปญญา

๒๗/๐๓/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูเหล็กวนาราม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๐๓
พระมังกร สุมงฺคโล ไชยนุ

๐๒/๐๙/๒๕๓๑ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปาภูเหล็กวนาราม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๐๔
พระนาทนที สุธมฺโม แปลงยศ

๑๑/๐๓/๒๕๒๖ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

ศรีภูมิ  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๐๕
พระนฤมิตร กนฺตนโร กันตเกรียงวงศ์

๑๗/๐๒/๒๕๑๒ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ศรีภูมิ  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรเมธิชัย  ยศเกตุ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 ศรีภูมิ  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๐๗
พระวิชัย โชติธมฺโม ลุงคุณชม

๑๑/๐๒/๒๕๐๗ ๒๓/๐๖/๒๕๒๘

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๐๘
พระทองใบ สุวณฺณธโร สืบมา

๑๑/๐๔/๒๕๐๘ ๐๕/๐๗/๒๕๓๐

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๐๙
พระสาธิต อจฺจาทโร พรพุทธานนท์

๑๕/๙/๒๕๑๑
๒/๗/๒๕๔๘

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๑๐
พระชาญวุฒิ อาทโร ทองทับ

๐๙/๐๙/๒๕๒๒
๒๔/๒/๒๕๕๑

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๑๑
พระพงษ์อิศรา ถวิสฺโร ศรีวัดทานัง

๑๕/๑๐/๒๕๓๐ ๒๘/๐๖/๒๕๕๓

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๑๒
พระสุรนาถ อริโย ลุนมา

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ๐๘/๐๗/๒๕๕๘

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๑๓
พระปรีชา วิชานนฺโท ตุมร

๐๖/๐๘/๒๕๑๘ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๑๔
พระพิชิต สุวิทิโต พัฒนสุขสิริ

๒/๑๐/๒๕๓๕ ๑๔/๐๒/๒๕๕๙

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๑๕
พระตะวันชัย คุตฺตสีโล พรมภักดี

๐๙/๐๗/๒๕๒๗ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๑๖
พระแส่วคำ รตนโชโต อินทะวิจิด

๑๕/๐๘/๒๕๓๙ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรวีระยุทธ  หาแก้ว

๓/๑๑/๒๕๓๙

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรธีระศักดิ

์

 กาวน

๐๗/๐๓/๒๕๔๐

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 พูลพุฒ

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรวิทวัส  พิมพุฒิ

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรภัทรพล  คำพรมมี

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๒๒
สามเณรธวัชชัย  ปนทอง

๒/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรเฉลิมชัย  สันจันดา

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๒๔
สามเณรอภินันท์  ผิวผ่อง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีสุทธาวาส  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑ / ๔

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรณัฐพล  อินอุ่นโชติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรปติกร  บุญเตือน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรดนัย  ยมดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรณัฐพงษ์  ผุยมาตย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรกิติพงษ์  ผิวศิริ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๓๐
สามเณรธนพนธ์  โพทิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรทินกร  วงษา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรสุรธัส  ศรีแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรทวีศักดิ

์

 ดวงดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีสุทธาวาส  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๓๔
พระธงชัย ปยชโย เพ็งศรี

๑๑/๑๐/๒๕๒๗ ๑๓/๐๕/๒๕๕๘

ศรีอภัยวัน  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๓๕
พระสมพบ วีรธมฺโม โสมงคล

๙/๘/๒๕๒๑ ๑๙/๗/๒๕๕๙

สุธัมมิการาม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรณัฐพล  สีมี

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

 สุธัมมิการาม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรวรเดช  จุตตะโน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

 สุธัมมิการาม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรกิติกร  แซ่โซ้ง

๕/๗/๒๕๔๔
 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรญาณพงศ์  ถุนาพรรณ์

๑๒/๗/๒๕๔๕

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรธนวัฒน์  โยธาวงษา

๑๐/๙/๒๕๔๕

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรอวิรุทธ์  พุดบุรี

๒๖/๑/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรชยวัฒน์  เคนทวาย

๑๕/๔/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรไชยวัฒน์  กองเกิด

๑๐/๖/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๔๔
สามเณรเฉลิมชนม์  โห้เฉือย

่

๑๒/๘/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๔๕
สามเณรเกริกพล  ศรีบุรินทร์

๒๕/๘/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรธนภัทร  ประพันธ์

๒๖/๘/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๔๗
สามเณรวุฒิ  เวฬุวนารักษ์

๒๓/๙/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๔๘
สามเณรธีระพงศ์  แซ่โซ้ง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๔๙
สามเณรนรากร  เทพณรงค์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรธนธรณ์  สิงหล้า

๑/๑๒/๒๕๔๖

 ตรีสวัสดิวนาราม

์

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๕๑
พระกัมปนาท จนฺทสาโร บุญประสพ

๐๓/๐๒/๒๕๑๓ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘
เย็นศรีระธรรมประทีป

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๕๒
พระนเรศ โชติปฺโ เรืองโชติ

๑๔/๑๒/๒๕๓๕ ๒๑/๐๒/๒๕๕๙
เย็นศรีระธรรมประทีป

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๕๓
พระกชพงษ์ ธมฺมรโต หงษ์มณี

๒๐/๑๑/๒๕๒๔ ๒๘/๐๕/๒๕๕๓

ถำผาขาม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๕๔
พระสันติ กิตฺติธโร ยาบุษดี

๐๖/๐๑/๒๕๑๘ ๑๓/๐๕/๒๕๕๙

ถำผาขาม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๕๕
พระบุญสวน กนฺตปฺุโ โสภารักษ์

๑๗/๓/๒๕๑๘ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ถำผาขาม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๕๖
พระกฤษณะ อภิวณฺโณ วรรณขาม

๕/๙/๒๕๓๖
๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ถำผาขาม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๕๗
พระทินวัฒน์ ทินกโร โพธิดอกไม้

์

๒๗/๐๘/๒๕๓๗ ๐๒/๐๗/๒๕๕๙

ถำผาขาม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๕๘
พระพงศธร ปฺาธโร เมืองสามพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ถำผาขาม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๕๙
พระวุฒิชัย อนุตฺตโร แก้วอาจ

๑๐/๐๑/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ถำผาขาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒ / ๔

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรอุดมศักดิ

์

 เฉลิมชัย

๓/๑๒/๒๕๔๓

 ถำผาขาม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๖๑
พระปรีดี าณทีโป ศรีดาวงค์

๙/๑/๒๕๑๖
๒๙/๑๑/๒๕๕๗

ท่าสะอาด  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๖๒
พระพินิตร อธิปุณฺโณ เสนาศัพย์

๒๗/๐๒/๒๕๒๖ ๑๖/๑๑/๒๕๕๘

ท่าสะอาด  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๖๓
พระชัยเฉลิม สนฺติกโร ฤชุตาวจี

๑๗/๐๘/๒๕๒๗ ๒๕/๐๖/๒๕๕๙

ท่าสะอาด  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๖๔
พระปรีชา จิรตฺถิโก เสือโคร่ง

๒๕/๑๑/๒๕๒๓ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

ท่าสะอาด  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรชัยยากร  คำแจง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

 ท่าสะอาด  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรจักรพันธ์  ฉลู

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

 ท่าสะอาด  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๖๗
พระสุริยา กิตฺตโสภโน ตะสิมมา

๒๗/๗/๒๕๒๔ ๑๕/๐๖/๒๕๔๙

ห้วยปลาดุก  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๖๘
พระสุพิศ จกฺกวโร แก้วลี

๒๐/๑๐/๒๕๐๒ ๐๘/๐๒/๒๕๕๕

ห้วยปลาดุก  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๖๙
พระธรรมนูญ ผลปฺโ นันตะลิ

๑๐/๑๒/๒๕๓๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ห้วยปลาดุก  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรอนุชา  เงินสุวรรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

 พูนนิมิตศรีบุญเรือง  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรณัฐวัตร  พันสนิท

๒๙/๕/๒๕๔๓

 ถินฐานรังสิต

่

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรกิตติ  ขวัญทรง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

 ถินฐานรังสิต

่

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรโกเมนทร์  หนันทุม

๑๐/๒/๒๕๔๖

 ถินฐานรังสิต

่

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๗๔
พระรัตนศักดิ

์

กิตฺติโสภโณ บทมาตร

๓๐/๐๓/๒๕๐๗ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

ถำผาบิง

้

 

ลย ๖๑๕๙/๐๐๗๕
พระปตทวี อคฺควีโร พิมคีรี

๑๓/๔/๒๕๓๓ ๙/๑๑/๒๕๕๗

โนนกกจาน  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๗๖
พระสมบัติ อธิจิตฺโต แสนอินอำนาจ

๒๘/๑๑/๒๕๑๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๖

ประชาสรรค์  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๗๗
พระกฤษดา ถิรปฺโ พิมที

๑๐/๐๒/๒๕๓๓ ๐๑/๑๑/๒๕๕๗

ประชาสรรค์  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๗๘
พระวีรพล ยติณฺโณ แสนอินอำนาจ

๑๐/๒/๒๕๓๔ ๑๐/๑/๒๕๕๙

ประชาสรรค์  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๗๙
พระอุดม ธีรปฺโ สุขคำ

๑๔/๐๓/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประชาสรรค์  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรณัฐวุฒิ  จันทิมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

 ประชาสรรค์  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรทรงเดช  เนืองจำนงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

 ประชาสรรค์  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๘๒
พระสร้างสันติ ธมฺสนฺติโก จันทร์ดวง

๑๙/๐๙/๒๕๓๕ ๑๙/๐๗/๒๕๕๗

ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๘๓
พระบดินทร์ านธมฺโม ออนา

๑๔/๐๘/๒๕๓๔ ๒๙/๐๖/๒๕๕๙

ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรศรีวิชัย  พนาอุดม

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

 ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรธวัชชัย  พนาอุดม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

 ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรณัฐพงษ์  อริยะสกุลสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

 ปาดงบ่อเหล็ก  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๘๗
พระพร้อมพงศ์ พฺรหฺมโชโต ศรีไส

๑๙/๔/๒๕๒๘
๒/๓/๒๕๕๔

ปาสัมมานุสรณ์  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๘๘
พระกุศล ปุณฺณภาโร ศรีสังข์

๐๕/๑๐/๒๔๙๑ ๐๖/๐๗/๒๕๕๑

พัทธสีมาราม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๘๙
พระสุวินทร์ ถาวรจิตฺโต ก้านพลู

๒๑/๐๙/๒๕๑๗ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘

ภูตูมวนาราม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๙๐
พระวรวุฒิ ขนฺติคุโณ เกิดสวรรค์

๒๕/๑๒/๒๕๓๘
๓๐/๑๐/๒๕๕๘

ภูตูมวนาราม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๙๑
พระณรงค์ชัย วีรชโย สารวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๗
๒๐/๐๕/๒๕๕๘

ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๙๒
พระพิชิต ธมฺมชโย สุริยะ

๑๔/๐๓/๒๕๓๕ ๒๔/๐๖/๒๕๕๙

ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๙๓
พระต้องตา เตชธมฺโม สารวงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๒๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสันตยาราม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๙๔
พระศรราม อภิจาโร สิงห์ลี

๒๑/๐๖/๒๕๓๕ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีสันตยาราม  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๖๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรพชรพล  วิลัยเพชร

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

 ศรีสุวรรณวนาราม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๙๖
พระราชวัฒ โกสโล รัตนชัย

๔/๑๐/๒๕๑๙
๖/๗/๒๕๕๗

ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๙๗
พระอภิสิทธิ

์

ชินวํโส เกตุภูงา
๑/๘/๒๕๓๒ ๑๓/๔/๒๕๕๙

ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรจีระศักดิ

์

 ไสยันต์
๖/๔/๒๕๔๒

 ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรสันติภาพ  ก้อนแก้ว

๒๕/๖/๒๕๔๓

 ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรรัตนศักดิ

์

 บุญถนอม
๘/๔/๒๕๔๕

 ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรกิตติศักดิ

์

 อุดมศรี
๙/๑/๒๕๔๖

 ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรศักดิดา

์

 แก้วถินดง

่

๑๓/๑/๒๕๔๖

 ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรอภิวัฒน์  ผงสุข

๑๒/๔/๒๕๔๖

 ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรชัยวัฒน์  ชมภูทัส

๒๕/๕/๒๕๔๖

 ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรอนุชา  โดดเครือ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

 ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรศตวรรษ  ศรีพุทธา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

 ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรสรวิชญ์  มังคลาภิบาล

๑๒/๒/๒๕๔๗

 ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรนพรัตน์  สืบสันต์

๒๔/๕/๒๕๔๗

 ขามชุม  

ลย ๖๑๕๙/๐๑๐๙
พระพงษ์พสิน สุจิณฺโณ จองธนรัตน์

๑๕/๘/๒๕๒๙
๑/๖/๒๕๕๙

ปาสันติธรรม  

ลย ๖๑๕๙/๐๑๑๐
พระศุภวุฒิ ติสรโณ พุทธศรี

๒/๑/๒๕๓๕ ๓/๗/๒๕๕๙
ปาสามัคคีธรรม  

ลย ๖๑๕๙/๐๑๑๑
พระอุเทน ปยสีโล กำจร

๑๒/๐๖/๒๕๑๘ ๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ปาท่าสวย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจติยาจารย์)

เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
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