
พระธรรมทตูสายตา่งประเทศ รุน่ที ่2 

  

 
  

 
เริม่โครงการอบรม  วันที ่4 เมษายน  พ.ศ. 2539 
สิน้สดุโครงการ วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 

จ ำนวนพระธรรมทูตที่ผ่ำนกำรอบรมท้ังสิ้น 76 รูป 

ภาพและประวตัขิองพระธรรมทตู รุน่ที ่2 

  



  

ชือ่ : พระครวูมิลสรนาถ (ศริ)ิ 
ฉายา : ปญฺญาวฑฺฒโน 
นามสกลุ : อยูส่ขุ 
อาย ุ: 70 
พรรษา : 49  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดปากน ้าภาษีเจรญิ 
แขวงปากคลอง 
เขตภาษีเจรญิ 
กรงุเทพฯ 10160 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Mongkoltepmunee  
3304 Knight Rd.  
Bensalem, PA 19020 USA 

 

 
 

 

ชือ่ : พระมหาเฉลมิ  
ฉายา : เมตฺตโิก 
นามสกลุ : พลเวยีงค า 
อาย ุ: 54  
พรรษา : 35 
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 Ph.D. 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดใหมเ่ทพนมิติร 
แขวงบางพลดั  
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhamonthol  
34550 Orange St.  
Lake Elsinore, CA 34550 USA 
 
สถานภาพปจัจบุนั 



เจา้อาวาสวัดพทุธปารม ี
เมอืงซาน ดเิอโก ้รฐัแคลฟิอรเ์นยี USA. 

ชือ่ : พระประกอบ 
ฉายา : เขมธมฺโม 
นามสกลุ : แฉกกระโทก 
อาย ุ: 54 
พรรษา : 34  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดบา้นซาด 
ต.ชวีาน  
อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Samakkidhammaram 
22625 E. 3 rd. St., 
Long Beach, CA 90814 USA 

 



 

ชือ่ : พระสน ัน่  
ฉายา : เขมนนฺโท 
นามสกลุ : กรองทอง 
อาย ุ: 56 
พรรษา : 34  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดคนัธารมณ ์
ต.กนัทรารมย ์ 
อ.กระสงั จ.บรุรีัมย ์31160 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Samakkidhammaram 
22625 E. 3 rd. St., 
Long Beach, CA 90814 USA 

ชือ่ : พระมหาวลัย ์
ฉายา : อเวโร 
นามสกลุ : เพชรวงศ ์
อาย ุ: 50 
พรรษา : 29  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4  MA 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วด้ชลประทานรงัสฤษฎิ ์
ต.บางตลาด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Vajiradhammapadip 
110 Rustic Rd.  
Centereach, NY 11720-4070 USA 

 



 

ชือ่ : พระมาณพ  
ฉายา : ฐานจตฺิโต 
นามสกลุ : ขวญัม ัน่ 
อาย ุ: 46 
พรรษา : 26  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.ศ.5 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดใหมพ่เิรนทร ์
แขวงวัดอรณุ  
เขตบางกอกใหญ ่กรงุเทพฯ 10600 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Samakkidhammaram 
22625 E. 3 rd. St., 
Long Beach, CA 90814 USA 

ชือ่ : พระส ารวจ 
ฉายา : กมโล 
นามสกลุ : กมลรมัย ์
อาย ุ: 44 
พรรษา : 22  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.3  
 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพระพทุธบาทตากผา้ 
ต.มะกอก  
อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 51120 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Buddharama Temple  
Torsby V.42. 13900 Varmdo, Sweden 

สถานภาพปจัจบุนั 

 



พระครวูทิติธรรมวเิทศ 
เจา้อาวาสวัดไทยนอรเ์วย ์ประเทศนอรเ์วย ์

 

ชือ่ : พระสมพร 
ฉายา : สมณว โส 
นามสกลุ : รุง่สงัข ์
อาย ุ: 41 
พรรษา : 21  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดทา่เตยีน 
ต.เดมิบาง  
อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี72120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Promkunaram 
17212 W. Maryland Ave. 
Waddall, AZ 85355 USA 



ชือ่ : พระมหานวล 
ฉายา : วณฺณวฑฺฒโก 
นามสกลุ : ช านาญรมัย ์
อาย ุ: 41 
พรรษา : 20  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 ศน.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดเลยีบราษฎรบ์ ารงุ 
แขวงบางซือ่  
เขตบางซือ่ กรงุเทพฯ 10800 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammapavana 
738 W. 72nd Ave. 
Anchorage, AK 99518 USA 

สถานภาพปจัจบุนั 

พระครศูรญีาณวเิทศ 
เจา้อาวาสวัดพทุธาราม ประเทศฟินแลนด ์

 



 

ชือ่ : พระมหาการณุ 
ฉายา : พฺรหฺมปญฺโญ 
นามสกลุ : พรหมชว่ย 
อาย ุ: 44 
พรรษา : 20  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ.  
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดสระเกศราชวรมหาวหิาร 
แขวงบา้นบาตร  
เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพฯ 10100 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Chansrisamakkidham 
507 S. Hunter St. 
Stockton, CA 95203 USA 

ชือ่ : พระสมาน 
ฉายา : สมานฉนฺโท 
นามสกลุ : พนัธพ์ชื 
อาย ุ: 43 
พรรษา : 20  
วทิยฐานะ : พธ.บ. 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดสทิธมิงคล 
ต.แมส่ะเรยีง 
อ.แมส่ะเรยีง จ.แมฮ่อ่งสอน 

 



 

ชือ่ : พระนลชยั 
ฉายา : กตฺิตญิาโณ 
นามสกลุ : พรมศร ี
อาย ุ: 40 
พรรษา : 19  
วทิยฐานะ : ประโยค 1-2 ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดบญุรอดธรรมาราม 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรงุเทพฯ 10250 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhapunyaram  
3030 W. 81st Ave.  
Westminter, CO 80030 USA 

ชือ่ : พระปลดัสบุนิ 
ฉายา : วชริปญฺโญ 
นามสกลุ : สงิหท์อง 
อาย ุ: 39 
พรรษา : 19  
วทิยฐานะ : พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดหงสรั์ตนาราม 
แขวงวัดอรณุ 
เขตบางกองใหญ ่กรงุเทพฯ 10600 

สถานภาพปจัจบุนั 

พระครวูชริธรรมวเิทศ 
เจา้อาวาสวัดพทุธโอเรกอน 
เมอืงเทอรเ์น่อ รัฐโอเรกอน USA. 

 



 

ชือ่ : พระมหาไสว 
ฉายา : ญาณวโีร 
นามสกลุ : คายสงูเนนิ 
อาย ุ: 40 
พรรษา : 18  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

ชือ่ : พระมหาสมชยั 
ฉายา : สริวิฑฺฒโน 
นามสกลุ : ศรนีอก 
อาย ุ: 39 
พรรษา : 18  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดชมพวูเิวก 
ต.ทา่ทราย อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai Los Angeles 
8225 Coldwater Canyon Ave. 
N.Hollywood, CA 91605-1198 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



 

ชือ่ : พระมหาโกศล 
ฉายา : อาภากโร 
นามสกลุ : เพชรวงษ ์
อาย ุ: 37 
พรรษา : 16 
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดไรข่งิ 
ต.ไรข่งิ  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาบญุเวนิ 
ฉายา : จนฺทโชโต 
นามสกลุ : เครอืแวงมนต ์
อาย ุ: 43 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 
 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดสนัตธิรรมาราม 
แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ี
กรงุเทพฯ 10600 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhavararam 
4801 Julian St. Denver, CO 80221 
USA 

 



 

ชือ่ : พระมหาวรีพงษ ์
ฉายา : วราโภ 
นามสกลุ : สวุรรณชยั 
อาย ุ: 36 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 

 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดอนิทรวหิาร 
แขวงบางขนุพรหม 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาปรชีา 
ฉายา : ปญฺญาทโีป 
นามสกลุ : พนูมณี 
อาย ุ: 39 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 MA 

  

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขาบท 

 



 

ชือ่ : พระมงคล 
ฉายา : ชุตปิญฺโญ 
นามสกลุ : บญุสงค ์
อาย ุ: 36 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดเดมิบาง 
ต.เดมิบาง  
อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี72120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Promkunaram  
17212 W. Maryland Ave.  
Waddall, AZ 85355 USA 

ชือ่ : พระสมหุศ์กัด ิส์ทิธ ิ ์
ฉายา : จตฺตมโล 
นามสกลุ : ถาวรพา 
อาย ุ: 35 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.ศ.5 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดเหลา่ออ้ย 
ต.หนองสงัข ์ 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Chansrisamakkidham 
507 S. Hunter St. 
Stockton, CA 95203 USA 

 



 

ชือ่ : พระมหาบญุชติ 
ฉายา : ญาณส วโร 
นามสกลุ : สดุโปรง่ 
อาย ุ: 36 
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 พธ.บ. อ.ม. 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

สถานภาพปจัจบุนั 
เป็นพระราชสทิธมินุ ี(5 ธนัวาคม 2548) 

ชือ่ : พระลมยั 
ฉายา : ฐติธมฺโม 
นามสกลุ : จนัทรา 
อาย ุ: 34 
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2  ม.3 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดหลา่ยแกว้ 
ต.ศรเีตีย้ อ.บา้นโฮง่ จ.ล าพนู 51130 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Chaobuddha 
3495 Gray St. 
San Bernardino, CA 92405 USA 

 



 

ชือ่ : พระมหาสวงิ 
ฉายา : ฐติธมฺโม 
นามสกลุ : ทสิาม ิ
อาย ุ: 36 
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 ศน.บ. 

  

 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดราชสทิธาราม 
แขวงวัดอรณุ 
เขตบางกอกใหญ ่กรงุเทพฯ 10600 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระปลดัส ารวย 
ฉายา : ครธุมฺโม 
นามสกลุ : ดมี ัน่ 
อาย ุ: 36 
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก MA 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดสามคัค ี
ต.ทา่สวา่ง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์2000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Phrasriratanamahadhatu 
4735 N. Magnolia Ave. 
Chicago, IL 60640 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

 



 

ชือ่ : พระณรงค ์
ฉายา : ฐานวฑฺุโฒ 
นามสกลุ : สระแกว้ 
อาย ุ: 34 
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดราษฎรบ์รุณะ 
แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎรบ์รุณะ กรงุเทพฯ 10140 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhamonthol 
34550 Orange St. 
lake Elsinore, CA 92530 USA 

ชือ่ : พระนเิทศ 
ฉายา : ญาณวโีร 
นามสกลุ : ขงิหอม 
อาย ุ: 33 
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : พธ.บ. 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดนก 
แขวงคหูาสวรรค ์
เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160  



 

ชือ่ : พระมหาสมศกัดิ ์
ฉายา : อธปิญฺโญ 
นามสกลุ : ราชศกัดิ ์
อาย ุ: 32  
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 MA 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพระพทุธบาทตากผา้ 
ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 51120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhapunyaram 
3030 W. 81st Ave.  
Westminter, CO 80030 USA 

ชือ่ : พระมหาณรงค ์
ฉายา : กตฺิตภิทฺโท 
นามสกลุ : ค ามงคล 
อาย ุ: 32 
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 ม.6 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดนก 
แขวงคหูาสวรรค ์ 
เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



 

ชือ่ : พระมหาอภวิฒัน ์
ฉายา : อภวิฑฺฒโน 
นามสกลุ : โสแสนชยั 
อาย ุ: 31 
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 

  

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดชยัพฤกษมาลา 
แขวงตลิง่ชนั 
เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาสบุรรณ 
ฉายา : มหาญาโณ 
นามสกลุ : วงศเ์มอืง 
อาย ุ: 31 
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดสงัขก์ระจายวรวหิาร 
ต.วัดทา่พระ  
เขตบางกอกใหญ ่กรงุเทพฯ 10600 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhananachat 
8105 Linden Rd. 
Del Valle, TX 78617 USA 

 



 

ชือ่ : พระสมพงษ ์
ฉายา : กตกจฺิโจ 
นามสกลุ : โสภาทอง 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.3 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดหลวงอรัญญ ์
ต.อรัญประเทศ  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 27120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Chansrisamakkidham 
507 S. Hunter St. 
Stockton, CA 95203 USA 

ชือ่ : พระมหาอ านวย 
ฉายา : อาทโร 
นามสกลุ : ยาวริาช 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดนก 
แขวงคหูาสวรรค ์
เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160 
  

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



 

ชือ่ : พระมหาสมศกัดิ ์
ฉายา : สมญาโณ 
นามสกลุ : ชา่งแกว้ 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดสระเกศราชวรมหาวหิาร 
แขวงบา้นบาตร  
เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพฯ 10100 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Chansrisamakkidham 
507 S. Hunter St. 
Stockton, CA 95203 USA 

ชือ่ : พระมหาบญุก า้ 
ฉายา : ฐติเวโท 
นามสกลุ : ทนัใจ 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพรหมวงศาราม 
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 
10400 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Bodhivaree rangsarith 
14372 Haves St. 
Whittier, CA 90604 USA 

สถานภาพปจัจบุนั 
เจา้อาวาสวัดพทุธคณุ 
เมอืงเอลมอนเต ้รัฐแคลฟิอรเ์นยี USA 

 

 



 

ชือ่ : พระมหาสมถวลิ 
ฉายา :  ฐติธมฺโม 
นามสกลุ : กรองทอง 
อาย ุ: 32 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดครฑุ 
แขวงบา้นชา่งหลอ่  
เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Phrasriratanamahadhatu 
4735 N. Magnolia Ave. 
Chicago, IL 60640 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาฐตัศรณ ์
ฉายา : กตฺิตวิ โส 
นามสกลุ : ศรวีงษา 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

  

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดประชาสงัคม 
ต.เมอืงบวั อ.ชมุพลบรุ ีจ.สรุนิทร ์32190 

 



 

ชือ่ : พระมหาญาต ิ
ฉายา : วฑฺฒโน 
นามสกลุ : พนัธศ์ร ี
อาย ุ: 31 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Phrasriratanamahadhatu 
4735 N. Magnolia Ave. 
Chicago, IL 60640 USA 

ชือ่ : พระมหาวรรณชยั 
ฉายา : ชยวณฺโณ 
นามสกลุ : ชาวตลาด 
อาย ุ: 27 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดเบญจมบพติรดสุติวนาราม 
แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Vajiradhammapadip 
110 Rustic Rd. 
Centereach, NY 11720-4070 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



 

 

ชือ่ : พระมหาศกัดิ ์
ฉายา : จตฺิตปญฺโญ 
นามสกลุ : เพชรประโคน 
อาย ุ: 29 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. 
 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดมหรรพาราม 
แขวงเสาชงิชา้  
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhananachat 
8105 Linden Rd.  
Del Valle, TX 78617 USA 

ชือ่ : พระมหาประเสรฐิ 
ฉายา : ฐติเมธ ี
นามสกลุ : ยิง่ดอน 
อาย ุ: 29 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Saddhadhamma 
7606 Sage Oak 
Live Oak, TX 78233 USA 

 



 

ชือ่ : พระมหาส ี
ฉายา : สทฺุธสโีล 
นามสกลุ : ฤทธ ี
อาย ุ: 28 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3  
 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดวชริธรรมสาธติ 
แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10026 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Chaobuddha 
3495 Gray St.  
San Bernardino, CA 92405 USA 

ชือ่ : พระโรจน ์
ฉายา : กนฺตสโีล 
นามสกลุ : ดวงจติร 
อาย ุ: 29 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดคุม้เหนอื 
ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์51309 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Nagaradhamma 
3225 Lincoln Way. 
San Francisco, CA 94122 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

 



 

 

ชือ่ : พระมหาพทิกัษ ์
ฉายา : กตฺิตสิทฺโท 
นามสกลุ : รตันมลู 
อาย ุ: 28 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดชนะสงคราม 
แขวงชนะสงคราม 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammabhavana 
738 W. 72nd Ave.  
Anchorage, AK 99518 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระเพชร 
ฉายา : อตฺตสนฺโต 
นามสกลุ : ภชูมศร ี
อาย ุ: 64 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดสระธาต ุ
ต.บา้นพรา้ว  
อ.เมอืง จ.หนองบวัล าภ ู39000 

สถานภาพปจัจบุนั : มรณภาพ 

 



 

ชือ่ : พระมหาบรรจง 
ฉายา : กาญฺจโน 
นามสกลุ : คูก่ระสงัข ์
อาย ุ: 30 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดโคนอน 
แขวงบางหวา้  
เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhabakersfield 
2430 S.K. St. 1  
Bakersfield, CA 93304 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาสรวฒุ ิ
ฉายา : ปิยชาต ิ
นามสกลุ : รกุขชาต ิ
อาย ุ: 28 
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Saddhadhamma 
7606 Sage Oak 
Live Oak, TX 78233 USA 

 



 

 

ชือ่ : พระเสกสรรค ์
ฉายา : ภทฺทวโร 
นามสกลุ : วงคส์ถาน 
อาย ุ: 27 
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดวเิวกวนาราม 
ต.หนองหาร  
อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่50290 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhapunyaram 
3030 W. 81st Ave. 
Westminter, CO 80030 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระสมชาย 
ฉายา : สทฺุธสโีล 
นามสกลุ : สางรมัย ์
อาย ุ: 28 
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : พธ.บ. 

 
 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดคุม้เหนอื 
ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Nagaradhamma  
3225 Lincoln Way. 
San Francisco, CA 94122 USA 

 



 

ชือ่ : พระอ าพล 
ฉายา : สธุโีร 
นามสกลุ : พลม ัน่ 
อาย ุ: 28 
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดอมัพวนั 
แขวงถนนนครไชยศร ี
เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai DC  
13440 Layhill Rd. 
Silver Spring, MD 20906 USA 

ชือ่ :  พระวริตั 
ฉายา : สจฺจวโร 
นามสกลุ : แสงฮาด 
อาย ุ: 35 
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.ศ.5 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200  



 

ชือ่ : พระมหาปรชีา 
ฉายา : ทปีธมฺโม 
นามสกลุ : ทงิาเครอื 
อาย ุ: 26 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 ศน.บ. 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดเทพากร 
แขวงบางพลดั  
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10701 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhamonthol  
34550 Orange St. 
Lake Elsinore, CA 92530 USA 

ชือ่ : พระมหาสเุทพ 
ฉายา : สเุมธ ี
นามสกลุ : สทิธปิลืม้ 
อาย ุ: 27 
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดประยรุวงศาวาส 
แขวงเกาะลอย 
เขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ 10600 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai Los Angeles 
8225 Coldwater Canyon Ave. 
N.Hollywood, CA 91605-1198 USA 

 



 

ชือ่ : พระมหาวรียทุธ 
ฉายา :  ฐติวโีร 
นามสกลุ : กิง่แกว้ 
อาย ุ: 27 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดยานนาวา 
แขวงยานนาวา 
เขตสาธร กรงุเทพฯ 10120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Brahmacariyakaram 
4485 S. Orange Ave.  
Fresno, CA 10120 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาบวร 
ฉายา : ชยนนฺโท 
นามสกลุ : สขุสวา่ง 
อาย ุ: 26 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 ม.6 

 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดเบญจมบพติร 
แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300 

 



 

 

ชือ่ : พระมหามรกต 
ฉายา : คณุวฑฺุโฒ 
นามสกลุ : วเิชยีร 
อาย ุ: 27 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดเลยีบราษฎรบ์ ารงุ 
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรงุเทพฯ 
10800 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Promkunaram  
17212 W. Maryland Ave.  
Waddall, AZ 85355 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : มรณภาพ 

ชือ่ : พระมหาพริกัษ ์
ฉายา : ภรูปิญฺโญ 
นามสกลุ : บรูณะ 
อาย ุ: 27 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดคณกิาผล 
แขวงป้อมปราบฯ  
เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพฯ 10100 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Phrasriratanamahadhatu  
4735 N. Magnolia Ave.  
Chicago, IL 60640 USA 

 

 



 

ชือ่ : พระมหาดอกรกั 
ฉายา : รกฺขติธมฺโม  
นามสกลุ : ดาวเรอืง 
อาย ุ: 25 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดวเิวกวนาราม 
ต.หนองหาร 
อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่50290 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhapunyaram 
3030 W. 81st Ave. 
Westminter, CO 80030 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระสชุพี 
ฉายา : กลฺยาโณ 
นามสกลุ : ไพรบงึ 
อาย ุ: 41 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : น.ธ.โท 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดบา้นไพรบลูย ์
ต.ไพบลูย ์อ.น ้ายนื จ.อบุลราชธาน ี34260 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhananachat 
8105 Linden Rd. 
Del Valle, TX 78617 USA 

 



 

ชือ่ : พระมหาวฒุ ิ
ฉายา : ฐานวฑฺุโฒ 
นามสกลุ : ชารมัย ์
อาย ุ: 25 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดระฆงัโฆสติาราม 
แขวงศริริาช 
เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhananachat 
8105 Linden Rd. 
Del Valle, TX 78617 USA 

ชือ่ : พระมหาสชุาต ิ
ฉายา : กตฺิตวิ โส 
นามสกลุ : ชนิวงศ ์
อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดชนะสงคราม 
แขวงชนะสงคราม 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammavihara  
94232 Pupukoae St. 
Waipahu, HI 96797 USA 

 



 

ชือ่ : พระมหาสามติร 
ฉายา : เตชปญฺโญ 
นามสกลุ : ดวงพนิจิ 
อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดเจา้อาม 
แขวงบางขนุนนท ์
เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammabhavana 
738 W. 72nd Ave.  
Anchorage, AK 99518 USA 

ชือ่ : พระมหาทองกร 
ฉายา : จารวุ โส 
นามสกลุ : มศีร ี
อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 ศน.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดจักรวรรดริาชาวาส 
แขวงจักรวรรด ิ
เขตสมัพันธวงศ ์กรงุเทพฯ 10100 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammaram 
7059 W. 75th St. 
Chicago, IL 60638 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

 



 

ชือ่ : พระมหาส ารอง 
ฉายา : ฐติปิญฺโญ 
นามสกลุ : มาหา 
อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดจักรวรรดริาชาวาส 
แขวงจักรวรรด ิ
เขตสมัพันธวงศ ์กรงุเทพฯ 10100 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammaram 
7059 W. 75th St. 
Chicago, IL 60638 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาศรวีร 
ฉายา : สวุณฺณมโน 
นามสกลุ : มะโนค า 
อาย ุ: 25 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 
 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดเบญจมบพติร 
แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhamonthol  
34550 Orange St. 
Lake Elsinore, CA 92530 USA 

 



 

ชือ่ : พระมหาไกรศร ี
ฉายา : อคฺคนายโก 
นามสกลุ : พาเลศิ 
อาย ุ: 25 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดชนะสงคราม 
แขวงชนะสงคราม 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

ชือ่ : พระมหาประมวล 
ฉายา : พทฺุธมิาโล 
นามสกลุ : ศรสีมศกัดิ ์
อาย ุ: 25 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 

  

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดปากน ้าภาษีเจรญิ 
แขวงปากคลอง 
เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160 

 



 

ชือ่ : พระมหากมล 
ฉายา : ถาวโร 
นามสกลุ : ม ัง่ค าม ี
อาย ุ: 36 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 

  

 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดเทพนาร ี
แขวงบางพลดั 
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700 

ชือ่ : พระมหาลอืชยั 
ฉายา : ชยนนฺทสริ ิ
นามสกลุ : แพงศร ี
อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



 

ชือ่ : พระมหาสงัคม 
ฉายา : ถาวรธมฺโม 
นามสกลุ : พรมดอนกลอย 
อาย ุ: 25 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhanusorn 
36054 Niles Blvd.  
Fremont, CA 94536 USA 

สถานภาพปจัจบุนั 
ลาสกิขา (เสยีชวีติ) 

ชือ่ : พระวญิญา 
ฉายา : อสฺิสรเตโช 
นามสกลุ : อศิรเดช 
อาย ุ: 27 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : MA 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดทองศาลางาม 
เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Promkunaram 
17212 W. Maryland Ave. 
Waddall, AZ 85355 USA 

 

 



สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาสาคร 
ฉายา : สริชิยโสภโณ 
นามสกลุ : ภแูกว้นอก 
อาย ุ: 23 
พรรษา : 3  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 
 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดชยัพฤกษมาลา 
แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 
10170 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhavihara 
5 Hampton Rd. 
Aston Bermingham B6 6AN UK 



ชือ่ : พระมหาเทวรรณ 
ฉายา : กตฺิตวิณฺโณ 
นามสกลุ : ตาทอง 
อาย ุ: 23 
พรรษา : 3  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดยานนาวา 
แขวงยานนาวา 
เขตสาธร กรงุเทพฯ 10120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Brahmacariyakaram 
4485 S. Orange Ave.  
Fresno, CA 93725 USA 

 

 

ชือ่ : พระมหาสภุกัดิ ์
ฉายา : สหุชฺชานเุมธ ี
นามสกลุ : วงัศรคีณุ 
อาย ุ: 23 
พรรษา : 3  
วทิยฐานะ : ป.ธ. 7 พธ.บ. 

 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดดาวดษึาราม 
แขวงบางยีข่นั 
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 



ชือ่ : พระมหาชชัวาลย ์
ฉายา : ภสฺสรปสทฺิธ ิ
นามสกลุ : สายแกว้ 
อาย ุ: 22 
พรรษา : 1  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 

  

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดดาวดงึษาราม 
แขวงบางยีข่นั 
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700 

 

 

ชือ่ : พระบวัลา 
ฉายา : ธมฺมจตฺิโต 
นามสกลุ : มณีแสง 
อาย ุ: 25 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : พธ.บ. 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดโมลโีลกยาราม 
แขวงวัดอรณุ 
เขตบางกอกใหญ ่กรงุเทพฯ 

หมายเหต ุ
เป็นผูส้งัเกตการณ์ประจ ารุน่ 

 

 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 14 ก.ค. 60 โดย . พระมหาสมาน ชาตวริิโย ดร. วทิยาลยัพระธรรมทูต http://odc.mcu.ac.th/ 

อ้างองิที่มาจาก http://www.alittlebuddha.com 

http://odc.mcu.ac.th/?page_id=382
http://odc.mcu.ac.th/?page_id=382
http://www.odc.mcu.ac.th/

