
พระธรรมทตูสายตา่งประเทศ รุน่ที ่4 

 

  

เร ิม่โครงการอบรม  วนัที ่31 มนีาคม  พ.ศ.2541 
สิน้สดุโครงการ วนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 

จ านวนพระธรรมทตูทีผ่า่นการอบรมท ัง้ส ิน้ 53 รปู 

ภาพและประวตัขิองพระธรรมทตู รุน่ที ่4 

  



  

 

  

 

ชือ่ : พระครวูจิติรบญุสาร  
นามสกลุ : เรอืงฤทธิ ์
อาย ุ: 57 
พรรษา : 37  
วทิยฐานะ :  น.ธ.เอก ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดผาสกุาราม 
ต.หนองขา้งคอก 
อ.เมอืง 
จ.ชลบรุ ี20140 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddharam 
143-145 Madison St., 
NE. Albuqueque, NM 87108 USA 

สถานภาพปจัจบุนั 
สงักดัวัดพทุธภาวนา เมอืงลาสเวกสั 
รัฐเนวาดา้ สหรัฐอเมรกิา 

ชือ่ : พระวริัตน ์
ฉายา : วริตโน 
นามสกลุ : เมอืงคลา้ย 
อาย ุ: 50  
พรรษา : 28  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ศษ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดธารน ้าไหล 
ต.เลม็ด 
อ.ไชยา 
จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 
 

 



สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhapanya 
1577 College Ave. 
Pomona,CA 91767 USA 

 
 

ชือ่ : พระมหาบาง 
ฉายา : เขมานนฺโท 
นามสกลุ : สมิพล ี
อาย ุ: 48 
พรรษา : 27 
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 Ph.D. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพทุธปัญญา 
ต.บางเขน 
อ.เมอืง 
จ.นนทบรุ ี11000 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhadhamma 
8910 S. Kingery Hwy. 
Hinsdale, IL 



ชือ่ : พระมหาดเิรก 
ฉายา : พทฺุธยานนฺโท 
นามสกลุ : ศกัดิส์ทิธิ ์
อาย ุ: 46 
พรรษา : 26  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดแพรแ่สงเทยีน 
ต.แมย่างฮอ่ 
อ.รอ้งกวาง 
จ.แพร ่54140 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhayanantaram  
5320 Kell Lane 
Las Vegas, NV 89110 USA 

 

 

ชือ่ : พระมหาสพุจน ์ 
ฉายา : สจฺจญาโณ 
นามสกลุ : ผลพทิักษ์ศริ ิ
อาย ุ: 44 
พรรษา : 23  
วทิยฐานะ : ป.ธ.8 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดบอ่ทองราษฎรบ์ ารงุ 
ต.บอ่ทอง 
อ.บอ่ทอง 
จ.ชลบรุ ี21107 



ชือ่ : พระมหาบญุชว่ย 
ฉายา : ปญฺญาวชโิร 
นามสกลุ : สวุงษ์โพธิ ์
อาย ุ: 43  
พรรษา : 22  
วทิยฐานะ :  ป.ธ.4 อภธิรรมบณัฑติ 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดบางยีข่นั 
แขวงบางยีข่นั 
เขตบางพลดั 
กรงุเทพฯ 10700 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhananachat 
8105 Linden Rd. 
Del Valle, TX 78617 USA 

 

 

ชือ่ : พระฉลาด 
ฉายา : ธมฺมธโีร 
นามสกลุ : ยิม้สมบรูณ ์
อาย ุ: 41 
พรรษา : 20  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพระพเิรนทร ์
แขวงบา้นบาตร 
เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย 
กรงุเทพฯ 10100 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai Buddharama-Brisbane 1 
Paradise Rd. Forest Dale, Queenland, 
Australia 4118 



ชือ่ : พระมหาแวง 
ฉายา : วรสวุณฺโณ 
นามสกลุ : ทองสงา่ 
อาย ุ: 36 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 Ph.D. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดวรจรรยาวาส 
แขวงบางคอแหลม 
เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai DC 
13440 Layhill Rd. 
Silver Spring, MD 20906 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

 

 
 

ชือ่ : พระมหาบญุตา 
ฉายา : กตฺิตวิณฺโณ 
นามสกลุ : ศรทีา่ลาด 
อาย ุ: 35 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 MA 

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

สถานภาพปจัจบุนั :  



เจา้อาวาสวัดพทุธจกัรมงคลรัตนา
ราม เมอืงเอสคอนเดโด ้
รัฐแคลฟิอรเ์นยี USA. 

ชือ่ : พระนคิม 
ฉายา : วรธมฺโม 
นามสกลุ : พลูศร ี
อาย ุ: 46 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ศศ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดโคนอน 
แขวงบางหวา้ 
เขตภาษีเจรญิ 
กรงุเทพฯ  
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhadhammo 
24935 Atwood Ave. 
Moreno Valley, CA 92553 USA 

สถานภาพปจัจบุนั 
พระครสูงัฆรกัษน์คิม วรธมฺโม 
เจา้อาวาสวัดพทุธธมัโม 
เมอืงโมรโีน่ แวลเลย่ ์ 
รัฐแคลฟิอรเ์นยี USA. 

 

 



 
 

ชือ่ : พระมหาเจรญิ 
ฉายา : วทฺฒนปญฺโญ 
นามสกลุ : แกว้รตัน ์
อาย ุ: 34 
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. อ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดสระเกศราชวรมหาวหิาร 
แขวงบา้นบาตร 
เขตป้อมปราบฯ 
กรงุเทพฯ 10100 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhavas 
6007 Spindle Dr. 
Houston, TX 77086 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาสมทอ่น 
ฉายา : นนฺทธมฺโม 
นามสกลุ : นสุนธิ ์
อาย ุ: 36  
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. อ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดลุม่เจรญิศรัทธา 
แขวงยานนาวา 
เขตสาธร 
กรงุเทพฯ 10120 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Phrasriratanaram 
890 Linsay lane 
Florissant, MO 63031 USA 

 



สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระธรีนงค ์
ฉายา : กลฺยาณธมฺโม 
นามสกลุ : คตุะนนท ์
อาย ุ: 35 
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดนาคปรก 
แขวงปากคลอง 
เขตภาษีเจรญิ 
กรงุเทพฯ 10160 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddharangsri  
15200 SW. 240 St. 
Miami, FL 33032 USA 



ชือ่ : พระสมศกัดิ ์
ฉายา : โสรโท 
นามสกลุ : วลิยั 
อาย ุ: 35  
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
ส านักวปัิสสนาวเิวกอาศรม 
ต.บา้นสวน 
อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20000 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhapanya 
1577 College Ave. 
Pomona,CA 91767 USA 

สถานภาพปจัจบุนั 

พระครภูาวนาวราลงัการ ว.ิ 
วดัภทัทนัตะอาสภาราม 
อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ี

 

 

ชือ่ : พระมหาสนอง 
ฉายา : สนุนฺโท 
นามสกลุ : ชูชืน่ 
อาย ุ: 36  
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 
แขงพระบรมมหาราชวงั 
เขตพระนคร 
กรงุเทพฯ 10200 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai LA 



8225 Coldwater Canyon Ave. 
N.Hollywood,CA 91605-1198 USA 

สถานภาพปจัจบุนั  : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระครมูงคล 
ฉายา : คนฺธสโีล 
นามสกลุ : วงศห์นอ่แกว้ 
อาย ุ: 46  
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.ศ.3 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดแมแ่รม 
ต.แมแ่รม 
อ.แมร่มิ 
จ.เชยีงใหม ่50180 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhamongkolnimit 
320 Louisiana Blvd. SE. Albuqueque, 
NM 87108-3138 USA 

 



 
 

ชือ่ : พระอดุม 
ฉายา : อตุมธมฺโม 
นามสกลุ : ประสมพนัธ ์
อาย ุ: 33 
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : Ph.D. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดมงคลวราราม 
แขวงบางคอ้ 
เขตจอมทอง 
กรงุเทพฯ 10150 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhanusorn 
36054 Niles Blvd. 
Fremont, CA 94536 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาทองจนัทร ์
ฉายา : สวุ โส 
นามสกลุ : สวุงศ ์
อาย ุ: 32  
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดภคนินีาถ 
แขวงบางยีข่นั 
เขตบางพลดั 
กรงุเทพฯ 10700 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhayanantaram 
5320 Kell Lane 
Las Vegas, NV 89110 USA 

 



สถานภาพปจัจบุนั :  
พระครสูริสิวุรรณวเิทศ 
เจา้อาวาสวดัทองธรรมชาต ิ
เมอืงลาสเวกสั รฐัเนวาดา้ 

 

ชือ่ : พระมหาธนกร 
ฉายา : อภปิญฺโญ  
นามสกลุ : กมลสทิธิ ์
อาย ุ: 33 
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ :  ป.ธ.5 MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดใหญศ่รสีพุรรณ 
แขวงหริัญรจู ี
เขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ 10600 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Mongkolratanaram 
1911 Russell St. 
Berkley, CA 94703 USA 

สถานภาพปจัจบุนั  : ลาสกิขา 



ชือ่ : พระมหาสมคัร 
ฉายา : สมคฺโค 
นามสกลุ : งามแสง 
อาย ุ: 33  
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 ศน.บ. อ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดปากน ้าภาษีเจรญิ 
แขวงปากคลอง 
เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160 
 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
The Midwest Buddhist  
Meditaition Center 
29750 Ryan Rd. 
Warren, MI 48092 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : 
พระวเิทศวสิทุธคิณุ 
เจา้อาวาสวัดปากน ้าอเมรกิา 
เมอืงฮวิเบอรไ์ฮนส ์รัฐโอไฮโอ ้USA. 

 

 

 

ชือ่ : พระมหาชยัวฒัน ์
ฉายา : รตนชาโต 
นามสกลุ : โมฬชีาต ิ
อาย ุ: 32  
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดบา้นเป้า 
ต.เหลา่เสอืโกก้ 
อ.เหลา่เสอืโกก้ จ.อบุลราชธาน ี34000 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddharangsri 



15200 SW. 240 St. 
Miami, FL 33032 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : มรณภาพ 

ชือ่ : พระมหาวศิษิฐ ์
ฉายา : ธรีว โส 
นามสกลุ : กลบีมว่ง 
อาย ุ: 31  
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดสามคัค ี
ต.ทา่สวา่ง 
อ.เมอืง 
จ.สรุนิทร ์32000 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Phrasriratanamahadhatu 
4735 N. Magnolia Ave. 
Chicago, IL 60640 USA 

 



 

ชือ่ : พระมหาโอรส 
ฉายา : ชโินรโส 
นามสกลุ : นารคี า 
อาย ุ: 32  
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดจักรวรรดริาชาวาส 
แขวงจักรวรรด ิ
เขตสมัพันธวงศ ์
กรงุเทพฯ 10100 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammaram 
7059 W. 75th St. 
Chicago, IL 60638 USA 

ชือ่ : พระมหาไพสทิธิ ์
ฉายา : ธมฺมรโส 
นามสกลุ : สตัยาวธุ 
อาย ุ: 38  
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. ศศ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดปรุณาวาส 
แขวงศาลาธรรมสพน ์
เขตทววีฒันา 
กรงุเทพฯ 10170 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddharam 
Torsbrveagen 42 13900 
Varmdo, Sweden 

 



 
 

ชือ่ : พระมหาวรจกัร 
ฉายา : ธรีปญฺโญ 
นามสกลุ : เข็มเพ็ชร)์ 
อาย ุ: 32 
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดกาญจนสงิหาสน ์
แขวงคลองชกัพระ 
เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhavararam 
4801 Julian St. 
Denver, CO 80211 USA 

สถานภาพปจัจบุนั  : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาวรีะเวส  
ฉายา : สวุโีร 
นามสกลุ : พาเจรญิ 
อาย ุ: 30  
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. อ.ม. 

  

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพชิยญาตกิาราม 
แขวงสมเด็จเจา้พระยา 
เขตคลองสาน กรงุเทพฯ 10160 

สถานภาพปจัจบุนั 
พระราชปัญญารังษี 
เจา้อาวาสวัดชโินรสาราม กรงุเทพฯ 

 



 

ชือ่ : พระมหามงคล 
ฉายา : สริมิงฺคโล 
นามสกลุ : สทิธวิะ 
อาย ุ: 30  
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดอนิทรวหิาร 
แขวงบางขนุพรหม 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Chansrisamakkitham 
527 S. Hunter St. 
Stockton, CA 95203 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาปสณัห ์
ฉายา : ปิยธมฺโม 
นามสกลุ : มาลหีวล 
อาย ุ: 29  
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดมหาพฤฒาราม 
แขวงมหาพฤฒาราม 
เขตบางรกั 
กรงุเทพฯ 10500 

สถานภาพปจัจบุนั 
พระครปิูยธรรมวเิทศ 
เจา้อาวาสวัดพระมหาชนก  
เมอืงแอตแลนตา้ รัฐจอรเ์จยี USA. 

 

 



 

ชือ่ : พระมหาบวัสาย 
ฉายา : ปญฺญาวชโิร 
นามสกลุ : ขนเป้ียม 
อาย ุ: 30  
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดละหาร 
ต.โสนลอย 
อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhavararam 
4801 Julian St. 
Denver, CO 80211 USA 

สถานภาพปจัจบุนั :  
เจา้อาวาสวัดมหาพทุธภมู ิ
เมอืงซานตาโรซา่  
รัฐแคลฟิอรเ์นยี USA. 

ชือ่ : พระมหาบญุชน 
ฉายา : จริวฑฺฒโน 
นามสกลุ : ชุมภ ู
อาย ุ: 32 
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 ศน.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพระพทุธบาทตากผา้ ต.มะกอก 
อ.ป่าซาง 
จ.ล าพนู 51120 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Dhammagunaram 
644 E. 1000 N. 

 

 



Layton, UT 84041 USA 

สถานภาพปจัจบุนั :  ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระเดโช 
ฉายา :  ทปีว โส  
นามสกลุ : ทองอาบ 
อาย ุ: 31 
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : พธ.บ. MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดหลกัรอ้ย 
ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhayanantaram 
5320 Kell Lane 
Las Vegas, NV 89110 USA 

สถานภาพปจัจบุนั :  ลาสกิขา 



ชือ่ : พระสมบรูณ ์
ฉายา : นาถปญฺโญ 
นามสกลุ : ใจเย็น 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : พ.ธ.บ. MA 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดทองสทุธาราม 
แขวงบางซือ่ 
เขตบางซือ่ กรงุเทพฯ 10800 

สถานภาพปจัจบุนั :  ลาสกิขา 

 

 
 

ชือ่ : พระจรญั 
ฉายา : อรญฺญธมฺโม 
นามสกลุ : ศรใีจ 
อาย ุ: 30 
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : ปว.ช. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดชลประทานรงัสฤษฎิ ์
ต.บางตลาด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhapanya 
1577 College Ave. 
Pomona, CA 91767 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 



ชือ่ : พระปฐม 
ฉายา : มหพฺพโล 
นามสกลุ : มหาเมฆ 
อาย ุ: 38 
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ศศ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลอง
หลวง จ.ปทมุธาน ี12120 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Dhammakaya International 
Meditation Center 
801 E. Foothill Blvd. 
Azusa, CA 91702 USA 

 

 

ชือ่ : พระมหาไกรวฒุ ิ
ฉายา : อรยิญาโณ 
นามสกลุ : พลศร ี
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดคลองค ุแขวงคนันายาว 
เขตคนันายาว กรงุเทพฯ 10230 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Mongkolratanaram 
5306 Plam River Rd. 
Tampa, FL 33619 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 



ชือ่ : พระมหาด ารง 
ฉายา : ธรีปญฺโญ 
นามสกลุ : พลศร ี
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดคลองค ุแขวงคนันายาว  
เขตคนันายาว กรงุเทพฯ 10230 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Mongkolratanaram 
5306 Plam River Rd. 
Tampa, FL 33619 USA 

 

 

ชือ่ : พระมหามนตร ี
ฉายา : ชนิปญฺโญ 
นามสกลุ : นาควเิชตร ์
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพระพเิรนทร ์
แขวงบา้นบาตร 
เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย 
กรงุเทพฯ 10100 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thammabhavana 
738 72nd Ave. 
Anchorage, AK 99518 USA 

สถานภาพปจัจบุนั :  ลาสกิขา 



ชือ่ : พระมหาวรชยั 
ฉายา : วรเมธ ี
นามสกลุ : กลงึโพธิ ์
อาย ุ: 30 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. อ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดช านหิตัถการ 
แขวงรองเมอืง 
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai DC 
13440 Layhill Rd. 
Silver Spring, MD 20906 USA 

 

 

ชือ่ : พระจนัด ี
ฉายา : ฐติปญฺโญ 
นามสกลุ : อภยัสม 
อาย ุ: 29 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : พธ.บ. MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดทองสทุธาราม 
แขวงบางซือ่ 
เขตบางซือ่ 
กรงุเทพฯ 10800 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhanusorn 
36054 Niles Blvd. 
Fremont, CA 94536 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 



ชือ่ : พระมหาสธุ ี
ฉายา : สธุโีร 
นามสกลุ : อนิทะใจ 
อาย ุ: 29 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. MA 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดกนัตทาราม 
แขวงตลาดพล ู
เขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ 10600 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhavararam 
4801 Julian St. 
Denver, CO 80211 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

 

 

ชือ่ : พระมหาอนศุกัดิ ์
ฉายา : จนฺทสโีล 
นามสกลุ : จนัทรโ์อ 
อาย ุ: 28 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 ศน.บ. 

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



ชือ่ : พระมหาลนิทอง 
ฉายา : อตฺุตมญาโณ 
นามสกลุ : ค ามา 
อาย ุ: 28 
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดศาลาลอย 
ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
The Midwest Buddhist Meditaition 
Center 
29750 Ryan Rd. 
Warren, MI 48092 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

 

 
 

ชือ่ : พระมหาชาตชิาย 
ฉายา : อภชิาโต 
นามสกลุ : ธลิาว 
อาย ุ: 28 
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 

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

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 



ชือ่ : พระมหาจนัทดษิฐ ์
ฉายา : จนฺทปญฺโญ 
นามสกลุ : มมีาตร 
อาย ุ: 26 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดเบญจมบพติร 
แขวงดสุติ 
เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Srinagarindravararam 
Buddhistches Zenrtum, IM Grund 7, 
CH-5014 
Gretxenbach, Switzerland 

 

 

 

ชือ่ : พระมหาเรอืงฤทธิ ์
ฉายา : สมทฺิธญิาโณ 
นามสกลุ : ไทยแท ้
อาย ุ: 27 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดอมัพวนั 
แขวงนครไชยศร ี
เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Thai DC 
13440 Layhill Rd. 
Silver Spring, MD 20906 USA 



ชือ่ : พระมหาสทุธพิงศ ์
ฉายา :  วสิทฺุธเิมธ ี
นามสกลุ : สน ัน่เอือ้ 
อาย ุ: 28 
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 

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

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

 
 

ชือ่ : พระมหาบญุถิน่ 
ฉายา : ธมฺมธโีร 
นามสกลุ : วาปีเส 
อาย ุ: 25 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดบางบ าหร ุ
แขวงบางบ าหร ุ
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhavararam 
4801 Julian St. 
Denver, CO 80211 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 



ชือ่ : พระมหาวรพจน ์
ฉายา : จตฺิตวโร 
นามสกลุ : ศรนีา 
อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
The Buddhapadipa Temple 
14 Calone Rd. Wimbledon  
Lomdon SW19 5HG England 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

 
 

ชือ่ : พระมหาประเวส 
ฉายา : ธรีปญฺโญ 
นามสกลุ : ทลูตะขบ 
อาย ุ: 25 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพรหมวงศาราม  
แขวงดนิแดง  
เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhi Chino Hills 
2948 Chino Hills Pkwy. 
Chino Hills, CA 91709 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 



ชือ่ : พระมหาวรนิทร ์
ฉายา :  ธนญฺชโย 
นามสกลุ : ยงูรมัย ์
อาย ุ: 25 
พรรษา : 4  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดบางนาใน 
แขวงบางนา 
เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Phrasriratanamahadhatu 
4735 N. Magnolia Ave.  
Chicago, IL 60640 USA 

 

 

ชือ่ : พระมหาบญุเสรฐิ 
ฉายา : สริปิญฺโญ 
นามสกลุ : ประยงคส์ขุ 
อาย ุ: 25 
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 

  

สงักดัวดัเมอืงไทย 
ส านักวปัิสสนาวเิวกอาศรม 
ต.บา้นสวน 
อ.เมอืง 
จ.ชลบรุ ี20000 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 



ชือ่ : พระสมบรูณ ์
ฉายา : จตฺตมโล 
นามสกลุ : สพุรรณวฒันกลุ 
อาย ุ: 29 
พรรษา : 4  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ภ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 
แขงพระบรมมหาราชวงั 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Wat Buddhapanya 
1577 College Ave. 
Pomona,CA 91767 USA 

 

 
 

ชือ่ : พระผจญ 
ฉายา : เถรธมฺโม 
นามสกลุ : นลิแพทย ์
อาย ุ: 37 
พรรษา : 4  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ศศ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 
วัดพระธรรมกาย 
ต.คลองสาม 
อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธาน ี12120 
 
สงักดัวดัเมอืงนอก 
Dhammakaya International 
Meditation Center 
801 E. Foothill Blvd. 
Azusa, CA 91702 USA 

 

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

 


