
พระธรรมทตูสายตา่งประเทศ รุน่ที ่3 

 

  

เร ิม่โครงการอบรม  วนัที ่1 เมษายน  พ.ศ.2540 
สิน้สดุโครงการ วนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 

จ านวนพระธรรมทตูทีผ่า่นการอบรมท ัง้ส ิน้ 72 รปู 

ภาพและประวตัขิองพระธรรมทตู รุน่ที ่3 

  



 

  

 

ชือ่ : พระครปูรยิตัยานกุลู 
ฉายา :  จริธมฺโม 
นามสกลุ : สงพฒันแ์กว้ 
อาย ุ: 60 
พรรษา : 37  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.7 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัไตรมติรวราราม 
ต.แหลมฟ้าผา่ 
อ.พระสมทุรเจดยี ์
จ.สมทุรปราการ 10290 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Pasamakki 
RT. 2 Box 130 C. 
Killeen, TX 76542 USA 



ชือ่ : พระอธกิารทอง 
ฉายา : อาภากโร  
นามสกลุ :  
อาย ุ: 58 
พรรษา : 36  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัสนาม 
ต.วดัชลอ 
อ.บางกรวย 
จ.นนทบรุ ี11130 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Vajiradhammapradip 
75 California Rd. 
Mount Vernon, NY 10552 USA 

 

 

 

ชือ่ : พระครอูดุมธรรมพลิาส (อนิทร)์  
ฉายา : อนตฺุตโร 
นามสกลุ : คนธสงิห ์
อาย ุ: 56 
พรรษา : 35  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.3 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัสนัป่าตงึ 
ต.สนัป่ายาง 
อ.แมแ่ตง 
จ.เชยีงใหม ่50330 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammagunaram 
644 E. 1000 N. 
Layton, UT 84041 USA 

สถานภาพปจัจบุนั 



มรณภาพ พ.ศ.2546 

ชือ่ : พระครวูนิยัธรบญุม ี
ฉายา : จนฺทปูโม 
นามสกลุ :  ดวงด ี
อาย ุ: 56 
พรรษา : 35  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
18 ม.4  
ต.เมอืงหลวง 
อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรสีะเกษ 65000 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai Los Angeles 
8225 Coldwater Canyon Ave. 
N.Hollywood,CA 91605-1198 
USA 

 



 

ชือ่ : พระจรญั 
ฉายา : ฐติธมฺโม 
นามสกลุ : สทุธ ิ
อาย ุ: 52 
พรรษา : 30  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก BA (จบ Ph.D.) 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัดอนยานนาวา 
แขวงยานนาวา 
เขตสาธร กรงุเทพฯ 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhamonthol 
34550 Orange St. 
Lake Elsinore, CA 92530 USA 

ชือ่ : พระมหาบญุธรรม 
ฉายา : สจุตฺิโต 
นามสกลุ : พทิธยานนัท ์
อาย ุ: 52 
พรรษา : 26  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 Ph.D. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัช านหิตัถการ 
แขวงรองเมอืง 
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhi Chino Hills 
2948 Chino Hills Pkwy. 
Chino Hills, CA 91709 

 



 

ชือ่ : พระมหาจรญั 
ฉายา : จริฏฺฐติโิก 
นามสกลุ : ราชวงศ ์
อาย ุ: 46 
พรรษา : 26  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 
 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวงั 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

สถานภาพปจัจบุนั 
เจา้อาวาสวดัไตรรตัน ์
เมอืงทซูอน อรโิซนา่ 

ชือ่ : พระดา 
ฉายา : สมฺมาคโต 
นามสกลุ : นลิพนัธุ ์
อาย ุ: 46 
พรรษา : 26  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก  
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัธาตโุขง่ 
ต.หนองหาน 
อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี42230 

 



 

ชือ่ : พระมหาปญัญา 
ฉายา : อปุสโม 
นามสกลุ : จนัลอย 
อาย ุ: 45 
พรรษา : 25  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4  ศษ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัศรวีชิยัวฒันาราม 
ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Promkunaram 
17212 W. Maryland Ave.  
Waddell, AZ 85355 USA 

ชือ่ : พระมหาธนติ 
ฉายา : ธมฺมปาโล 
นามสกลุ : กลุสงิห ์
อาย ุ: 48 
พรรษา : 25  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัมว่ง 
ต.ในเมอืง  
อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 

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

 



 

ชือ่ : พระปรธิรรม 
ฉายา : ปสนฺนจตฺิโต 
นามสกลุ : โตสงูเนนิ 
อาย ุ: 42 
พรรษา : 21  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พ.ม. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัหว้ยพรม 
ต.อดุมทรพัย ์ 
กิง่ อ.วงัน า้เขยีว 
จ.นครราชสมีา 30370 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammabhavana 
738 72nd Ave. 
Anchorage, AK 99518 USA 

ชือ่ : พระมหานดั 
ฉายา : ธมฺมาวโุธ 
นามสกลุ : รามรนิทร ์
อาย ุ: 50 
พรรษา : 18  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 Ph.D. 
 
 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดับญุศรมีนุกีรณ์ 
แขวงคลองกุม่ 
เขตบงึกุม่ กรงุเทพฯ 10230 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Srisudhdaram Jermany 

 



 

ชือ่ : พระสมชาย 
ฉายา : สมจตฺิโต 
นามสกลุ : นาคทองเจอื 
อาย ุ: 39  
พรรษา : 18  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

  

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัลาดพรา้ว 
แขวงลาดพรา้ว 
เขตลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230 

ชือ่ : พระมหาด ารง 
ฉายา : สริคิตฺุโต 
นามสกลุ : ทองอ ัน๋ 
อาย ุ: 39 
พรรษา : 18  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 MA 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัอรณุราชวรารามราช
วรมหาวหิาร 
แขวงวดัอรณุ 
เขตบางกอกใหญ ่กรงุเทพฯ 
10160 

 



 

ชือ่ : พระครปูลดัจรญั 
ฉายา : สริทิตฺโต 
นามสกลุ : เนตรภริมย ์
อาย ุ: 38 
พรรษา : 17  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 
 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัประสาทบญุญาวาส  
แขวงวชริะ เขตดสุติ 
กรงุเทพฯ 10300 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Visalia 
948 N. Leslie St 
Visalia, CA 93291 USA 

ชือ่ : พระทว ี
ฉายา : เตชวโร 
นามสกลุ : เลศิสวุรรณ 
อาย ุ: 37 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก อภธิรรม
บณัฑติ 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดักลาง 
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ 
จ.สพุรรณบรุ ี72150 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhananachat 
8105 Linden Rd. 
Del Valle, TX 78617 USA 

 



 

 

ชือ่ : พระมหาสมชาย 
ฉายา : ธมฺมวโร  
นามสกลุ : มะลซิอ้น  
อาย ุ: 37  
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัป้อมวเิชยีรโชตกิาราม 
ต.มหาชยั อ.เมอืง 
จ.สมทุรสาคร 74000 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thammabhavana 
738 72nd Ave. 
Anchorage, AK 99518 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

ชือ่ : พระค าผอง 
ฉายา : อาภากโร  
นามสกลุ : เดชค าภ ู 
อาย ุ: 36  
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : ศษ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัอนงคาราม 
แขวงสมเด็จ 
เขตคลองสาน กรงุเทพฯ 10600 
  

 



 

ชือ่ : พระสวุรรณ 
ฉายา : กตฺิตชิโย 
นามสกลุ : ไชยบวัแดง 
อาย ุ: 35 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : พธ.บ. 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวงั 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

ชือ่ : พระเกรยีงศกัดิ ์
ฉายา : วรปญฺโญ 
นามสกลุ : วดัสาย 
อาย ุ: 34 
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัล านารายณ์ 
ต.ล านารายณ ์
อ.ไชยบาดาล จ.ลพบรุ ี15130 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Phothijatiyaram 
19 A. Jalan Muraffer Sharp 
Assamrumbang, 3400 
Taiping  
Perak Malaysia 

 



 

ชือ่ : พระอธกิารปราโมช 
ฉายา : อธปิญฺโญ 
นามสกลุ : แจะรมัย ์
อาย ุ: 36 
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก  MA 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัเชงิผา 
ต.กลางดง 
อ.ทุง่เสลีย่ม จ.สโุขทยั  
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai DC 
13440 Layhill Rd. 
Silver Spring, MD 20906 USA 

ชือ่ : พระทองด า 
ฉายา : ขนฺตโิก 
นามสกลุ : อนิทะเนน 
อาย ุ: 35 
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัสมอราย ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.นครราชสมีา  
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Promkunaram 
17212 W. Maryland Ave. 
Waddell, AZ 85355 
 
สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 



 

ชือ่ : พระสรุพนัธ ์
ฉายา : อธปิญฺโญ  
นามสกลุ : ยิม้ชยัประเสรฐิ  
อาย ุ: 35 
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ว.ส.  
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัลาดพรา้ว 
แขวงลาดพรา้ว 
เขตลาดพรา้ว กรงุเทพฯ  
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhamonthol 
34550 Orange St. 
Lake Elsinore, CA 92530 USA 

ชือ่ : พระวเิชยีร 
ฉายา : ยตฺุตโิก 
นามสกลุ : สขุแสงประเสรฐิ 
อาย ุ: 34 
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัลาดพรา้ว 
แขวงลาดพรา้ว 
เขตลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhamonthol 
34550 Orange St. 
Lake Elsinore, CA 92530 USA 
 
สถานภาพปจัจบุนั มรณภาพแลว้ 

 

 



 

 

ชือ่ : พระสงา่ 
ฉายา : กตปญฺุโญ 
นามสกลุ : มบีญุ 
อาย ุ: 32 
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดันอ้ยนพคณุ 
ถ.นครไชยศร ี
เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat 
Buddhajakramongkolvararam 
872-A Second St. 
Pearl City, HI 96782 USA 

สถานภาพปจัจบุนั 
เจา้อาวาส วดัพทุธจกัรมงคลวราราม 
ฮาวาย สหรฐัอเมรกิา 

ชือ่ : พระมหาสาธติ 
ฉายา : อทฺิธวิชฺิโช 
นามสกลุ : เสมารมัย ์
อาย ุ: 33 
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ.  
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัสรอ้ยทอง 
แขวงบางซือ่ 
เขตบางซือ่ กรงุเทพฯ 10800 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhananachat 

 



8105 Linden Rd. 
Del Valle, TX 78617 USA 

 

ชือ่ : พระมหาคณิษฏ ์
ฉายา : ปิยาภรโณ 
นามสกลุ : โอไฮ ้
อาย ุ: 33 
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 MA 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวงั 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Visalia 
948 N. Leslie St. 
Visalia, CA 93291 USA 



ชือ่ : พระไสว 
ฉายา : สริภิทฺโท 
นามสกลุ : เอือ้มเก็บ 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.6 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัป่าเรไร 
ต.นางรอง 
อ.นางรอง จ.บรุรีมัย ์31110 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Visalia 
948 N. Leslie St. 
Visalia, CA 93291 USA 
  

สถานภาพปจัจบุนั :  
เจา้อาวาสวดัไทย แอลพาโซ ่
เมอืงแอลพาโซ ่รฐัเท็กซสั 

 

 

ชือ่ : พระมหาสเุทพ 
ฉายา : อรยิว โส 
นามสกลุ : เรอืงศร ี
อาย ุ: 33 
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 

  

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัใหมย่ายแป้น 
แขวงบางขนุนนท ์



เขตบางกอกนอ้ย 
กรงุเทพฯ 10700 

ชือ่ : พระยทุธภมู ิ
ฉายา : ญาณยทฺุโธ 
นามสกลุ : มหศรสีนุทร 
อาย ุ: 31 
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดันาคปรก 
แขวงปากคลอง 
เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ 10160 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
The Midwest Buddhist  
Meditaition Center 
29750 Ryan Rd. 
Warren, MI 48092 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 



 

 

ชือ่ : พระมหาสมาน 
ฉายา : ถาวรจตฺิโต 
นามสกลุ : ค าพา 
อาย ุ: 31 
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดับางบ าหร ุ
แขวงบางบ าหร ุ
เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhanusorn 
36054 Niles Blvd. 
Fremont, CA 94536 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาเสมอืน 
ฉายา : ตฏฺิฐคโุณ  
นามสกลุ : บตุรชา  
อาย ุ: 30  
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัอมรครี ี
แขวงบางยีข่นั 
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhamongkolnimit 
320 Louisiana Blvd. SE.  
Albuqueque, NM 87108-3138 
USA 

 

 



สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาบวัทอง 
ฉายา :  พทฺุธโฆสโก 
นามสกลุ : ชนิอว้น 
อาย ุ: 58 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัศรบีญุเรอืง 
ต.กดุป่อง 
อ.เมอืง จ.เลย 24000 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhayanantaram 
5320 Kell Lane 
Las Vegas, NV 89156 USA 



ชือ่ : พระมหาสภุทัร 
ฉายา : สภุทฺโท 
นามสกลุ : เขือ่นเพชร 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัพระพทุธบาทตากผา้ 
ต.มะกอก 
อ.ป่าซาง 
จ.ล าพนู 51120 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammagunaram 
644 E. 1000 N. 
Layton, UT 84041 USA 

 

 

ชือ่ : พระมหาณรงค ์
ฉายา : ญาณวโีร 
นามสกลุ : ใสแ่ปง 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 BA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัพระพทุธบาทตากผา้ 
ต.มะกอก 
อ.ป่าซาง 
จ.ล าพนู 51120 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammagunaram 
644 E. 1000 N. 
Layton, UT 84041 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 



ชือ่ : พระมหาสมบตั ิ
ฉายา : สกฺุกธมฺโม 
นามสกลุ : วนัชะเอม 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัอนิทรวหิาร 
แขวงบางขนุพรหม 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai LA 
8225 Coldwater Canyon Ave. 
N.Hollywood, CA 91605-1198 
USA 
 
สถานภาพปจัจบุนั 
เจา้อาวาสวดัธรรมสจุติ 
บิก๊แบร ์รฐัแคลฟิอรเ์นยี 

 

 

ชือ่ : พระมหาแสน 
ฉายา : สทฺุธเิมธ ี
นามสกลุ : เต็มเขยีว 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัปทมุสราราม 
ต.เชงิดอย 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่50220 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
American Buddhist Meditation 



Temple  
2580 Interlake Rd. 
Bradley, CA 93429 USA 

ชือ่ : พระมหาสพุจน ์
ฉายา : สริทิตฺโต 
นามสกลุ : ศริวิฒุ ิ
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัสทุศันเทพวราราม 
แขวงราชบพธิ 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 50200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Mongkolratanaram 
741 Mayflower Ave. 
Fort Walton Beach, FL 32547 
USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 



 

ชือ่ : พระมหาเอยีด 
ฉายา : โชตปิญฺโญ 
นามสกลุ : เงยีบกระโทก 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. 

  

  

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดันางนองวรวหิาร 
แขวงบางคอ้ 
เขตจอมทอง กรงุเทพฯ 10150 

ชือ่ : พระมหาด ารง 
ฉายา : สริปิญฺโญ 
นามสกลุ : วงศแ์วน่ 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัพรหมวงศาราม 
แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10320 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhi Chino Hills 
2948 Chino Hills Pkwy. 
Chino Hills, CA 91709 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 

 



 

 

ชือ่ : พระมหาพยอม 
ฉายา : สทุสฺสโน 
นามสกลุ : สพุศิ 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 ศน.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัราชโอรสาราม 
แขวงบางคอ้ 
เขตจอมทอง กรงุเทพฯ 10150 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhavihara  
Steinkirchener Str. 17 13435  
Berlin-Wittennau Germany 

สถานภาพปจัจบุนั 
เจา้อาวาสวดัพทุธวหิาร เยอรมนัน ี

ชือ่ : พระมหาจติวทิย ์
ฉายา : ญาณร ส ี
นามสกลุ : ละอองทอง 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวงั 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Phodhicetiyaram KG. 
China PDG. Kerbau, 
Pendang 06750 
Kedah, Malaysia 

 



 

ชือ่ : พระมหาณรงค ์
ฉายา : อภปิญฺโญ 
นามสกลุ : เสยีงด ี
อาย ุ: 28 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดังเูหลอืมใต ้
ต.หนองงเูหลอืม 
อ.เบญจลกัษณ ์จ.ศรสีะเกษ 33110 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Promkunaram 
17212 W. Maryland Ave. 
Waddell, AZ 85355 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาวชิยั 
ฉายา : โชตปิญฺโญ 
นามสกลุ : บญุชาญ 
อาย ุ: 33 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัสระเพลง  
ต.ในเมอืง  
อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Vajiradhammapradip 
75 California Rd. 
Mount Vernon, NY 10552 USA 

 



 

ชือ่ : พระพยงุศกัดิ ์ 
ฉายา : สตฺตนฺิธโร 
นามสกลุ : อกักะวเินต 
อาย ุ: 44 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัพระธรรมกาย 
ต.คลองสาม 
อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี10120 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Dhammakaya International 
Meditation Center 
801 E. Foothill Blvd. 
Azusa, CA 91702 USA 

ชือ่ : พระชยัพร 
ฉายา : ยสชาโต 
นามสกลุ : มศีรสีวสัดิ ์
อาย ุ: 36 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.6 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัสนัตธิรรมาราม 
แขวงบคุคโล 
เขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ 10600 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Lao Buddharam 
726 44 St.  
San Diago, CA USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 



 

ชือ่ : พระมหาบญุเลศิ 
ฉายา : กตฺิตเิวท ี
นามสกลุ : ยองเพชร 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 MA 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัจกัรวรรดริาชาวาส 
แขวงจกัรวรรด ิ
เขตสมัพนัธวงศ ์กรงุเทพฯ 10100 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammaram 
7059 W. 75th St. 
Chicago, IL 60638 USA 

ชือ่ : พระมหาจรญู  
ฉายา : อธวิโร 
นามสกลุ : สงิหส์าธร 
อาย ุ: 28 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัสวสัดวิารสีมีาราม 
แขวงถนนนครไชยศร ี
เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddharam 
143-145 Madison St., NE. 
Albuqueque, NM 87108 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 

 



 

 

ชือ่ : พระมหาค าเครือ่ง 
ฉายา : ฐานวโร 
นามสกลุ : มหาฤทธิ ์
อาย ุ: 30 
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร 
แขวงบา้นบาตร 
เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพฯ 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Promkunaram 
17212 W. Maryland Ave. 
Waddell, AZ 85355 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาสมพร 
ฉายา : ขนฺตธิโร 
นามสกลุ : ประกอบด ี
อาย ุ: 29 
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 MA 

 
สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดันาคกลางวรวหาร 
แขวงวดัอรณุ 
เขตบางกอกใหญ ่กรงุเทพฯ 
10600 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Phrasriratanamahadhatu 
4735 N. Magnolia Ave.  

 



Chicago, IL 60640 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาพทุธจกัร 
ฉายา : พทฺุธสิาโร 
นามสกลุ : สทิธ ิ
อาย ุ: 28 
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4  MA 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัไชยทศิ 
แขวงบางขนุศร ี
เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai DC 
13440 Layhill Rd. 
Silver Spring, MD 20906 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 



ชือ่ : พระจ ารญู 
ฉายา : สมจตฺิโต 
นามสกลุ : ทศัสรุนิทร ์
อาย ุ: 29 
พรรษา : 8 
วทิยฐานะ : พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัยางสทุธาราม 
แขวงบา้นชา่งหลอ่ 
เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 
10700 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Promkunaram 
17212 W. Maryland Ave.  
Waddell, AZ 85355 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระปรชัญา 
ฉายา : โสตฺถชิญฺโญ 
นามสกลุ : โสตถโิยธนิ 
อาย ุ: 28 
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 
วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัพระธรรมกาย 
ต.คลองสาม 
อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี10120 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Dhammakaya International 
Meditation Center 

 



801 E. Foothill Blvd. 
Azusa, CA 91702 USA 

 

ชือ่ : พระมหาสมาน 
ฉายา :  เมธาว ี
นามสกลุ : จนัทะนามศร ี
อาย ุ: 29 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 MA 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัพรหมวงศาราม 
แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10320 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai DC 
13440 Layhill Rd. 
Silver Spring, MD 20906 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 



ชือ่ : พระมหาประยรู 
ฉายา : ปสโุต 
นามสกลุ : บวัรตัน ์
อาย ุ: 27 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัสวุรรณภมู ิ
ต.ทา่พีเ่ล ีย้ง 
อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Mongkolratanaram 
1911 Russell St. 
Berkley, CA 94703 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 

 

 

ชือ่ : พระมหาบญุมา 
ฉายา : ปญฺุญานนฺโท 
นามสกลุ : เทีย่งกระโทก 
อาย ุ: 27 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัราชโอรสาราม 
แขวงบางคอ้ 
เขตจอมทอง กรงุเทพฯ 10150 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhavihara 
Steinkirchener Str. 17 13435 
Berlin-Wittennau Germany 



ชือ่ : พระมหาวรีศกัดิ ์
ฉายา : ธมฺมธโช 
นามสกลุ : คณุทวนิ 
อาย ุ: 27 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.8 ศษ.บ.  
(จบ ป.ธ.9 แลว้) 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัจกัรวรรดริาชาวาส 
แขวงจกัรวรรด ิ
เขตสมัพนัธวงศ ์กรงุเทพฯ 10100 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammaram 
7059 W. 75th St. 
Chicago, IL 60638 USA 

 

 

ชือ่ : พระมหาสภุทัร ์
ฉายา : เมธสีภุทฺโท 
นามสกลุ : สขุใหญ ่
อาย ุ: 26 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. ศศ.ม. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัประยรุวงศาวาส 
แขวงวดักลัยาณ์ 
เขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ 10600 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhamongkolnimit 
320 Louisiana Blvd. SE. 
Albuqueque, NM 87108-3138 

สถานภาพปจัจบุนั :  



เจา้อาวาสวัดชยัมงคลญาณสงัวราราม 
เมอืงออกเดน รัฐยทูา่ห ์

 

 

ชือ่ : พระไชยชาญ 
ฉายา : จกฺกวโร 
นามสกลุ : ทองมลู 
อาย ุ: 26 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ศน.บ. ร.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร 
ต.พระสงิห ์
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่10200 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Saddhadham 
7606 Sage Oak, 
Live Oak, TX 78233 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 



ชือ่ : Rev. Silavansa 
ฉายา : Samaneto 
นามสกลุ : Dhammavamso 
อาย ุ: 26 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัปรุณาวาส 
แขวงศาลาธรรมสพน ์
เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddharam 
143-145 Madison St., NE. 
Albuqueque, NM 87108 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 

 

ชือ่ : พระมหานรนิทร ์
ฉายา : นรนฺิโท  
นามสกลุ : แกน่ราช  
อาย ุ: 27  
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัเสาหนิ 
ต.เวยีง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่50110 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammagunaram 
644 E. 1000 N. 



Layton, UT 84041 USA 

สถานภาพปจัจบุนั  
เจา้อาวาสวัดไทยลาสเวกสั 
รัฐเนวาดา้ สหรัฐอเมรกิา 

ชือ่ : พระมหามงักร 
ฉายา : มหสฺิสโร 
นามสกลุ : ศรมีชียั 
อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 ม.6 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัราษฎรป์ระดษิฐ ์
ต.หนองลาด 
อ.วารชิภมู ิจ.สกลนคร  
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thammabhavana 
738 72nd Ave. 
Anchorage, AK 99518 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 

 



 

ชือ่ : พระมหาวเิชษฐ ์
ฉายา : วสิฏฺิฐเมธ ี
นามสกลุ : วรีนนท ์
อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พ.ธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัอนิทรวหิาร 
แขวงบางขนุพรหม 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Mongkolratanaram 
1911 Russell St. 
Berkley, CA 94703 USA 

ชือ่ : พระมหาประภาส  
ฉายา : ปวชฺิโช 
นามสกลุ : ภฆูงั 
อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัหวัล าโพง 
แขวงสีพ่ระยา 
เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Mongkolratanaram 
1911 Russell St. 
Berkley, CA 94703 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 

 



 

ชือ่ : พระสทิธชิยั 
ฉายา : สทฺิธชิโย 
นามสกลุ : อนิทรส์ามรตัน ์
อาย ุ: 25 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : พธ.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัมนุนีริมติ 
ต.เชือ้เพลงิ 
อ.ปราสาท จ.สรุนิทร ์32140 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Phrasriratanamahadhatu 
4735 N. Magnolia Ave. 
Chicago, IL 60640 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาวฒุพิงษ ์
ฉายา : วฑฺุฒวิ โส 
นามสกลุ : รอดบ ารงุ 
อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 ศน.บ. 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัตปะโยคาราม 
ต.มะขามลม้ 
อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุ ี
72150 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thaibuddharam 1 
Paradise Rd. Forest Dale 

 



Queens Land, Australia 4118 

 

ชือ่ : พระมหาประยรู 
ฉายา :  กตเวท ี
นามสกลุ : คนเทีย่ง 
อาย ุ: 25 
พรรษา : 4  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัสวนดอก 
อ.เมอืง จ.ล าปาง 52100 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhamongkolnimit 
320 Louisiana Blvd. SE.  
Albuqueque, NM 87108-3138 
USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 



ชือ่ : พระมหาสงกรานต ์
ฉายา : โชตปิาโล 
นามสกลุ : ไวยกา 
อาย ุ: 25 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัราชนดัดาราม 
แขวงบวรนเิวศ 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhanusorn 
36054 Niles Blvd. 
Fremont, CA 94536 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 

 

ชือ่ : พระพชิยั 
ฉายา : ชยธมฺโม 
นามสกลุ : เขยีวกลุ 
อาย ุ: 45 
พรรษา : 4  
วทิยฐานะ : น.ธ.โท 
                      รฐัศาสตรบ์ณัฑติ 
(ราม) 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัเขาต าบล 
ต.นาโสม 
อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี15130 
 
สถานภาพปจัจบุนั มรณภาพ 



ชือ่ : พระมหาบญุเจดิ 
ฉายา : มหาปญฺุโญ 
นามสกลุ : พรหมสวสัดิ ์
อาย ุ: 36 
พรรษา : 4  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 
  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัสตัหบี 
ต.สตัหบี 
อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ี20180 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddharam 
143-145 Madison St., NE. 
Albuqueque, NM 87108 USA 

 

 

 

ชือ่ : พระมหาทว ี
ฉายา : มหาธโีร 
นามสกลุ : กมลรมัย ์
อาย ุ: 24 
พรรษา : 4  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดับา้นจอม 
ต.สองช ัน้ 
อ.กระสงัข ์จ.บรุรีมัย ์31160 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammavihara  
94-232 Pupukoae St. 
Waipahu, HI 96797 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 



ชือ่ : พระมหาผจญ 
ฉายา : ปิยทสฺส ี
นามสกลุ : ใจกอ่ง 
อาย ุ: 24 
พรรษา : 4  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัวเิวกวนาราม 
ต.หนองหาร 
อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่50210 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhapunyaram 
3030 W. 81st Ave. 
Wesminter, CO 80030 USA 

สถานภาพปจัจบุนั ลาสกิขา 

 

 

 

ชือ่ : พระมหาสงา่ 
ฉายา : จริธมฺโม 
นามสกลุ : นรสาร 
อาย ุ: 58 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วดัคูส่รา้ง 
ต.บางปลากด 
อ.พระสมทุรเจดยี ์
จ.สมทุรปราการ 10290 
 
 
 
หมายเหต ุ
เป็นผูส้งัเกตการณ์ประจ ารุน่ 3 
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