
พระธรรมทตูสายตา่งประเทศ รุน่ที ่5 

 

 
  

 
เริม่โครงการอบรม  วันที ่29 มนีาคม  พ.ศ.2542 
สิน้สดุโครงการ วนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

จ านวนพระธรรมทตูทีผ่า่นการอบรมทัง้ส ิน้ 57 รปู 

และตอ่ไปนี ้คอืภาพและประวัตขิองพระธรรมทตู
เหลา่นัน้ 

หมายเหต ุขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูในปี พ.ศ.2542 ในตอน
เขา้รบัการอบรมเป็นพระธรรมทตูไปตา่งประเทศเทา่นัน้ 
ปัจจบุนัทกุอยา่งเปลีย่นไปเกอืบหมดแลว้ จงึเรยีนมา
เพือ่โปรดทราบ 

  

  



  

 
  

ชือ่ : พระชาล ี
ฉายา : จารวุณฺโณ 
นามสกลุ : ภมูภิาค 
อาย ุ: 65 
พรรษา : 38  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
ส านักวปัิสสนาวเิวกอาศรม 
ต.บา้นสวน 
อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20000 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhavipassana 
2015 W. Hill St., 
Long Beach, CA 90810-3409 USA 

 

ชือ่ : พระมหาสนัต ิ
ฉายา : นาควโร 
นามสกลุ : สนฺตธิรางกรู 
อาย ุ: 50 
พรรษา : 30  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 Ph.D. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดสคุนัธาราม 
แขวงสวนจติรลดา 
เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Dhammagunaram 
644 E. 1000 N. 
Layton, UT 84041 USA 

 



ชือ่ : พระครวูชิยัธรรมธาร ี
นามสกลุ : แกว้เกษศร ี
อาย ุ: 50 
พรรษา : 29  
วทิยฐานะ : Ph.D. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดโพธิช์ยั 
ต.นาพงึ 
อ.นาแหว้ จ.เลย 42170 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thai Buddhagaya 
Bodghgaya Gaya, India 

 

ชือ่ : พระมหาสามารถ 
ฉายา : อธปิญฺโญ 
นามสกลุ : คงสมจติต ์
อาย ุ: 44  
พรรษา : 24  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดปากน ้า 
แขวงปากคลอง 
เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Saddhadhamma 
8000 FM. 1518  
Converse, TX 78109 USA 

 



ชือ่ : พระมหาสมปอง 

ฉายา : สุขิโต 

นามสกลุ : ปลื้มเปี่ยม 

อาย ุ: 44 
พรรษา : 24  

วทิยฐานะ : ป.ธ.7 MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสังเวชวิศยาราม  

แขวงวัดสามพระยา 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

สถานภาพปัจจุบัน 

เจ้าอาวาสวัดธรรมภาวนา อลาสก้า 

 

ชือ่ : พระมหาสธุน 
ฉายา : ยสสโีล 
นามสกลุ : ผลชอบ 
อาย ุ: 46 
พรรษา : 22  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6  ศน.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดดสุติาราม 
แขวงอรณุอมรนิทร ์
เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Bodhivareerangsarith 
143372 Hawes St. 
Whittier, CA 90640 USA 

 



ชือ่ : พระจักรพรรณ 
ฉายา : อคฺคธมฺโม 
นามสกลุ : ทรงยนิด ี
อาย ุ: 42 
พรรษา : 22  
วทิยฐานะ :  MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดเทววีรญาต ิ
แขวงเทพศรินิทร ์
เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย 
กรงุเทพฯ 10100 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thai DC 
13440 Layhill Rd. 
Silver Spring, MD 20906 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระสวา่ง 
ฉายา : ตกฺิขวโีร 
นามสกลุ : ถวลินอก 
อาย ุ: 42 
พรรษา : 22  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhavipassana 
2015 W. Hill St., 
Long Beach, CA 90810-3409 USA 

 



ชือ่ : พระใบฎกีาสพุล 
ฉายา : ธมฺมทโีป 
นามสกลุ : มพีวงผล 
อาย ุ: 43 
พรรษา : 21  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.3 

  

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดทองพุม่พวง 
ต.ปากเพรยีว 
อ.เมอืง จ.สระบรุ ี18000 

 

ชือ่ : พระมหาส ารวย 
ฉายา : ปญฺญาสาโร 
นามสกลุ : ปลืม้ใจ 
อาย ุ: 40 
พรรษา : 20  
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 ศน.บ. 

  

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดหว้ยชนิสหี ์
ต.อา่งทอง 
อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 

 

ชือ่ : พระนุย 
ฉายา : ขนฺตพิโล 
นามสกลุ : วงษ์นอก 
อาย ุ: 40 
พรรษา : 19  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดศริพิงษ์ธรรมนมิติ  
แขวงทา่แรง้ 
เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10220 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Samakkidhamaram 

 



2625 E. 3rd St., 
Long Beach, CA 90814 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระครอูดุมธรรมานุกลู 
นามสกลุ : เวบ่า้นแพว้ 
อาย ุ: 44 
พรรษา : 17  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดธาตศุรคีณู 
ต.นาแก 
อ.นาแก จ.นครพนม 48130 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Promkunaram 
17212 W. Maryland Ave. 
Waddall, AZ 85355 USA 

 

ชือ่ : พระภมูนิ 
ฉายา : ภมูธิโร 
นามสกลุ : เขาเกง่ 
อาย ุ: 37 
พรรษา : 16  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดบางหญา้แพรก ต.บางหญา้แพรก อ.
เมอืง 
จ.สมทุรสาคร 47000 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Anandametyaram  
50-BB, Jalanbudit  
Merah, Singapore 169545 

สถานภาพปจัจบุนั : มรณภาพ 

 



ชือ่ : พระครอูาทรธรรมประโชต ิ
ฉายา : โชตวิโร 
นามสกลุ : แกว้เวชวงศ ์
อาย ุ: 43 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 
  

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดร ่าเปิง 
ต.สเุทพ 
อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม ่50250 

 

ชือ่ : พระมหาไพรัช 
ฉายา : พริโช 
นามสกลุ : พุม่นอ้ย 
อาย ุ: 36 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : ป.ธ.4  Ph.D. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดประยรุวงศาวาส 
แขวงวัดกลัยาณ ์
เขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ 10600 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thai Los Angeles 
8225 Coldwater Canyon Ave. 
N.Hollywood,CA 91605-1198 USA 

 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระสมทุร 
ฉายา : ถาวรธมฺโม 
นามสกลุ : ทาทอง 
อาย ุ: 36 
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhavipassana  
2015 W. Hill St., 
Long Beach, CA 90810-3409 USA 

 

ชือ่ : พระสพุนิ 
ฉายา : สเุมธ ี 
นามสกลุ : สรอ้ยกดุเรอื 
อาย ุ: 35 
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดป่าภหูลาวทอง 
ต.เกา่กลอย 
อ.นากลาง จ.หนองบวัล าภ ู39350 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhayanantaram 
5320 Kell Lane 
Las Vegas, NV 89156 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระขวัญชยั 

ฉายา : ธมฺมวโร 

นามสกลุ : หิรัญพต 

อาย ุ: 35 
พรรษา : 14  

วทิยฐานะ : พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 

ต.แม่กลอง 

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 

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

 

ชือ่ : พระมหาไมย ์
ฉายา : คณุากโร 
นามสกลุ : โพธิเ์ทพา 
อาย ุ: 36 
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : ป.ธ.3  MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดศรนีวล 
ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhayanantaram 
5320 Kell Lane 
Las Vegas, NV 89156 USA 

 

ชือ่ : พระสมหวัง 
ฉายา : ญาณทโีป 
นามสกลุ : ออ่นยิง่ 
อาย ุ: 34 
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : MA 

 



สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดขจรศริ ิ
แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 
 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Saddhadhamma 
8000 FM. 1518 
Converse, TX 78109 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาศักดิ์ชาย 

ฉายา : โกวิโท 

นามสกลุ : ต้นไทรทอง 

อาย ุ: 33 
พรรษา : 13  

วทิยฐานะ : ป.ธ.7 MA 

 

  

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดกลางวรวิหาร 

ต.ปากน้้า 

อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10270 

 

ชือ่ : พระมหาไพบูลย ์

ฉายา : อินฺทนนฺโท 

นามสกลุ : อินทนา 

อาย ุ: 32 
พรรษา : 12  

วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดอินทรวิหาร 

แขวงบางขุนพรหม 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 



 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddha Samakkee 

779 Main North Rd. Belfast, Christchurch 

New Zeland 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาสุเมธ 

ฉายา : สิรินฺโท 

นามสกลุ : ศรีรินทร ์

อาย ุ: 32 
พรรษา : 11  

วทิยฐานะ : ป.ธ.4  MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎิ ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Dhammaratanaram 

7950W. Bopp Rd. 

Tucson, AZ 85735 USA 

 



ชือ่ : พระมหาอนันต ์

ฉายา : สิริคุตฺโต 

นามสกลุ : ดอนนอก 

อาย ุ: 32 
พรรษา : 11  

วทิยฐานะ : ป.ธ.5 ศน.บ. สส.ม (มธ) 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดช้านิหัตถการ 

แขวงรองเมือง 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhanusorn 

36054 Niles Blvd. 

Fremont, CA 94536 USA 

 

ชือ่ : พระมหาจ้าเริญ 

ฉายา : เขมวีโร  

นามสกลุ : เทพมา 

อาย ุ: 32 
พรรษา : 11  

วทิยฐานะ : ป.ธ.6 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎิ ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Dhammaratanaram 

7950 W. Bopp Rd. 

Tucson, AZ 85735 USA 

 



ชือ่ : พระมหาสุพัฒน ์

ฉายา : สุวฑฺฒโน 

นามสกลุ : ตาเลิศ 

อาย ุ: 31 
พรรษา : 11  

วทิยฐานะ : ป.ธ.9 MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดปรณิายก 

แขวงบ้านพานถม 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Promkunaram 

17212 W. Maryland Ave.  

Waddall, AZ 85355 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหานฤพนธ ์

ฉายา : กิตฺติปญฺโญ 

นามสกลุ : มาลีหวล 

อาย ุ: 31 
พรรษา : 11  

วทิยฐานะ : ป.ธ.5 MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดทองบน 

แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thammabhavana 

738 72nd Ave. 

Anchorage, AK 99518 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาวรภพ 

ฉายา : ธมฺมโชโต 

นามสกลุ : ปลีจุ่น 

อาย ุ: 33 
พรรษา : 10  

วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดประสาทบุญญาวาส 

แขวงวชริพยาบาล 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhasothorn 

143-145 Madison St., NE. Albuqueque, 

NM 87108 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาศรายุธ 

ฉายา : ธีรปญฺโญ 

นามสกลุ : อานันต ์

อาย ุ: 30 
พรรษา : 10  

วทิยฐานะ : พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดพญาชมภ ู

ต.ชมภ ู

อ.สารภี จ.เชยีงใหม่ 50140 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Srisutdaram 

No. 64686 Lautertal Reichenbach 

Nibelunaen Str. 210 Germany 

 



ชือ่ : พระมหาโกษิต 

ฉายา : สจฺจวโร  

นามสกลุ : จันทร์เทศ 

อาย ุ: 31 
พรรษา : 10  

วทิยฐานะ : ป.ธ.4 ศศ.ม.  

                อภิธรรมบณัฑิต  

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสังขก์ระจายวรวิหาร 

แขวงทา่พระ 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Phrasriratanamahadhatu 

4735 N. Magnolia Ave.  

Chicago, IL 60640 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาสนอง 

ฉายา : สุคมฺภีรเมธี  

นามสกลุ : พันธุราช 

อาย ุ: 31 
พรรษา : 10  

วทิยฐานะ : ป.ธ.9 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดดาวดึงษาราม 

แขวงบางยี่ขัน 

เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhamongkolnimit 

320 Louisiana Blvd. SE. Albuqueque, NM 

87108-3138 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระสัญชาต ิ

ฉายา : สญฺชาโต 

นามสกลุ : แผ่นทอง 

อาย ุ: 30 
พรรษา : 10  

วทิยฐานะ : พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดคุ้มเหนือ 

ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.สรุินทร ์32000 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Nagaradhamma 

3225 Lincoln Way.  

San Francisco, CA 94122 USA 

 

ชือ่ : พระมหาประเวศ 

ฉายา : อธิเมโธ 

นามสกลุ : ศรีจันทร์แก้ว 

อาย ุ: 31 
พรรษา : 10  

วทิยฐานะ : ป.ธ.7  MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดคลองคุ 

แขวงคันนายาว 

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Srisutdaram 

No. 64686 Lautertal Reichenbach 

Nibelunaen Str. 210 Germany 

 



ชือ่ : พระมหาทศพล 

ฉายา : เขมวีโร 

นามสกลุ : ธงยศ 

อาย ุ: 31 
พรรษา : 9  

วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. ศษ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดเวฬุราชิณ 

แขวงบางยี่เรือ 

เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 10600 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhi Chino Hills 

2948 Chino Hills Pkwy. 

Chino Hills, CA 91709 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระสุนทร 

ฉายา : คุณวโร 

นามสกลุ : ปักเขมายา 

อาย ุ: 31 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ :  MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดป่ามิ่งเมือง 

ต.เมืองเก่า 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thai DC 

13440 Layhill Rd. 

Silver Spring, MD 20906 USA 

 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระศรีไพร 

ฉายา : กุสลจิตโฺต 

นามสกลุ : เบียดนอก 

อาย ุ: 29 
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดช้านิหัตถการ 

แขวงรองเมือง 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Phrasriratanamahadhatu 

4735 N. Magnolia Ave. 

Chicago, IL 60640 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : 

เจา้อาวาสวดัศรเีจรญิธรรม 

เมอืงลาสเวกสั รฐัเนวาดา้ 

 

ชือ่ : พระมหาสง่าศักดิ ์

ฉายา : วรฏฐานี 

นามสกลุ : สมภารเพียง 

อาย ุ: 30 
พรรษา : 8  

วทิยฐานะ : ป.ธ.6  MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดนิมมานรด ี

แขวงบางหว้า 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10161 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhi Chino Hills 

2948 Chino Hills Pkwy. 

Chino Hills, CA 91709 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาชาล ี

ฉายา : ติสฺสธาร ี

นามสกลุ : กายด ี

อาย ุ: 29 
พรรษา : 8  

วทิยฐานะ : ป.ธ.5  MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดพระเชตุพน 

แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thai Los Angeles 

8225 Coldwater Canyon Ave. 

N.Hollywood, CA 91605-1198 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาอรัญ 

ฉายา : อริโย 

นามสกลุ : เท่ียงอ่อน 

อาย ุ: 29 
พรรษา : 8  

วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดปทุมคงคา 

แขวงสัมพันธวงศ ์

เขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพฯ 10100 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Dhammagunaram 

644 E. 1000 N. 

Layton, UT 84041 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาณฏัฐพงษ ์

ฉายา : สุสุทฺโธ 

นามสกลุ : แดงก่้า 

อาย ุ: 29 
พรรษา : 8  

วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดพระเชตุพน 

แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thai Los Angeles 

8225 Coldwater Canyon Ave. 

N.Hollywood, CA 91605-1198 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระปิยะ 

ฉายา : ธีรธมฺโม 

นามสกลุ : ราชเจริญ 

อาย ุ: 28 
พรรษา : 8  

วทิยฐานะ : พธ.บ. อ.ม. 

  

  

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดปุรณาวาส 

แขวงสาลาธรรมสพน ์

เขตทววีัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

 



ชือ่ : พระมหาสมคิด 

ฉายา :  ฐิตจิตฺโต 

นามสกลุ : เสือกะ 

อาย ุ: 28 
พรรษา : 7  

วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสุทัศนเทพวราราม 

แขวงราชบพิธ 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Mongkolratanaram 

3506 Plam River Rd. 

Tampa, FL 33619 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาศราวุธ 

ฉายา : วชิราวุโธ 

นามสกลุ : เพชรยวน 

อาย ุ: 29 
พรรษา : 7  

วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดอินทรวิหาร 

แขวงบางขุนพรหม 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddha Bakersfield 

309 E. Faiview Rd. 

Bakersfield, CA 93307 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระครูสมุห์สุทธิยะ 

ฉายา : สุทฺธิโย 

นามสกลุ : หยุ่มไธสง 

อาย ุ: 27 
พรรษา : 7  

วทิยฐานะ : ศน.บ. กศ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดนาควชิัย 

ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Vajiradhammapradip 

75 California Rd. 

Mount Vernon, NY 10552 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระบุญส่ง 

ฉายา : สิริภทฺโท 

นามสกลุ : ไชยทักษณิ 

อาย ุ: 34 
พรรษา : 6  

วทิยฐานะ : ศน.บ. ศษ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดอภิญญาเทสติธรรม 

ต.ค้าดว้ง 

อ.บ้านผือ จ.อดุรธานี 41160 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Usabuddhayaram 

2084 Amthony Ave. 

Bronx, NY 10457 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาบุญเหลอื 

ฉายา : สุตาคโม 

นามสกลุ : คลองโป่งเกต ุ

อาย ุ: 28 
พรรษา : 6  

วทิยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดขุนจันทร ์

แขวงตลาดพล ู

เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 10600 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhajakra Mongkol- ratanaram 

139 W. 11th Ave. 

Escondido, CA 92025 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหานารถศลิป ์

ฉายา : โกวิโท 

นามสกลุ : ยางธิสาร 

อาย ุ: 27 
พรรษา : 6  

วทิยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดตาลสุม 

ต.ช้างมิง 

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 57130 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Bodhivareerangsarith 

143372 Hawes St. 

Whittier, CA 90640 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาเฉลมิ 

ฉายา : ฐิตชโย 

นามสกลุ : ชนะพันธ ์

อาย ุ: 27 
พรรษา : 6  

วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดภาวนาภิรตาราม 

แขวงบางขุนนนท ์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
 

ชือ่ : พระมหาวรศักดิ ์

ฉายา : ปญฺญาปทีโป 

นามสกลุ : ดารา 

อาย ุ: 27 
พรรษา : 6  

วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม 

ต.ทุ่งจังหัน 

อ.โนนสุวรรณ จ.บรุีรมัย์ 31110 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thammabhavana 

738 72nd Ave. 

Anchorage, AK 99518 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระสัญชยั 

ฉายา : ภทฺทาจาโร 

นามสกลุ : มาชอบ 

อาย ุ: 27 
พรรษา : 6  

วทิยฐานะ : พธ.บ. 
  

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดคุ้มเหนือ 

ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.สุรินทร ์32000 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Nagaradhamma 

3225 Lincoln Way. 

San Francisco, CA 94122 USA 

 

ชือ่ : พระบุญส่ง 

ฉายา : สิริปุญฺโญ 

นามสกลุ : สายโนกาส 

อาย ุ: 26 
พรรษา : 6  

วทิยฐานะ : ป.ธ.3  

  

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดเสาหิน 

ต.เวยีง 

อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม ่50110 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาช้านาญ 

ฉายา : ชินว้โส 

นามสกลุ : จันทิมา 

อาย ุ: 26 
พรรษา : 6  

วทิยฐานะ : ป.ธ.3 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดขุนจันทร ์

แขวงตลาดพล ู

เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 10600 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhajakra Mongkol- ratanaram 

139 W. 11th Ave. 

Escondido, CA 92025 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาสิทธิพร 

ฉายา : สิทฺธิวโร 

นามสกลุ : บุญตาม 

อาย ุ: 27 
พรรษา : 5  

วทิยฐานะ : ป.ธ.9 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดราชโอรสาราม 

แขวงบางค้อ 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhavihara 

Steinkirchener Str. 17 13435  

Berlin-Wittennau Germany 

 



ชือ่ : พระมหาสมคิด 

ฉายา : เมตฺตาจิตฺโต 

นามสกลุ : เมตตา 

อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  

วทิยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดเบญจมบพิตร 

แขวงดุสติ 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddha Bakersfield 

309 E. Faiview Rd. 

Bakersfield, CA 93307 USA 

 

ชือ่ : พระมหาสุดใจ 

ฉายา : จารุวณโฺณ 

นามสกลุ : เลขกระโทก 

อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  

วทิยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดนาคปรก 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddha Samakkee 

779 Main North Rd. Belfast, Christchurch 

New Zeland 

 



ชือ่ : พระมหาส้ารวย 

ฉายา : สิริภทฺโท  

นามสกลุ : ฝางฤทธิ ์

อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  

วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดศรีสุดารามวรวิหาร 

แขวงบางขุนนท ์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhamongkolnimit 

320 Louisiana Blvd. SE. Albuqueque, NM 

87108-3138 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระปกรณ ์

ฉายา : ฐิตคุโณ 

นามสกลุ : ชื่นจิตร 

อาย ุ: 26 
พรรษา : 5  

วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดกลางเกร็ด 

ต.บางตลาด 

อ.ปากเกร็ด จงนนทบุรี 11120 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhamongkolnimit 

320 Louisiana Blvd. SE. Albuqueque, NM 

87108-3138 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

 

 

 

 



เข้าถงึข้อมลูได้จาก วิทยาลยัพระธรรมทตู http://odc.mcu.ac.th/?page_id=5187 

Update the information as of the date on 13th , July,  2560/2017  

 by Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr. 

อพัข้อมลูเว็บ ณ วนัท่ี 13 ก.ค. 2560 โดย พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. อาจารย์วิทยาลยัพระธรรมทตู 

ที่มา http://www.alittlebuddha.com/html/Missionary/Main%20of%20Dhammatuta.html 


