
พระธรรมทตูสายตา่งประเทศ รุน่ที ่10 

 

 

 
เริม่โครงการอบรม วันที ่1 มนีาคม  พ.ศ.2547 
สิน้สดุโครงการ วนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

จ านวนพระธรรมทตูทีผ่า่นการอบรมทัง้ส ิน้ 67 รปู 

และตอ่ไปนี ้คอืภาพและประวัตขิองพระธรรมทตูเหลา่นัน้ 

หมายเหต ุขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูในปี พ.ศ.2547 ในตอนเขา้รบัการ
อบรมเป็นพระธรรมทตูไปตา่งประเทศเทา่นัน้ ปัจจบุนัทกุอยา่ง
เปลีย่นไปเกอืบหมดแลว้ จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
  

  



  

  

พระครวูมิลธรรมโกศล 
ฉายา ธมฺมโกสโล 
นามสกลุ ชอ่งศร ี
อาย ุ62 พรรษา 42 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. M.A. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎิ ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200  

พระมหาบญุเพ็ง  
ฉายา จริธมฺโม 
นามสกลุ จแีกว้ 
อาย ุ64 พรรษา 41 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร 
กรงุเทพฯ 10200 

 



พระครกูลัยากจิจานุกลู 
ฉายา อคฺควโร  
นามสกลุ เลศิประเสรฐิ 
อาย ุ50 พรรษา 30 
วทิยฐานะ ป.ธ.4 น.ธ.เอก 
พม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดกลัยาณมติรวรมหาวหิาร 
แขวงวัดกลัยาณ ์
เขตธนบรุ ี
กรงุเทพฯ 10600 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธ ิชโิน ฮลิส ์
California USA 

 

พระธรีวัฒน ์โชตปิญฺโญ 
นามสกลุ บญุทอง 
อาย ุ48 พรรษา 25 

วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

อ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดโพโอมาวาส 
แขวงบางซือ่ 
เขตบางซือ่ 
กรงุเทพฯ 10800 

 



พระปลดัปรชีา พทฺุธสโร 
นามสกลุ พทุธา 
อาย ุ48 พรรษา 23  
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ม.6 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดรวก 
ต.บางสทีอง 
อ.บางกรวย 
จ.นนทบรุ ี11130 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดไทยกสุนิาราเฉลมิราชย ์
INDIA 

 

พระมหาสมปอง จนฺทวณโณ 
นามสกลุ ทองสามงาม 
อาย ุ41 พรรษา 20 

วทิยฐานะ ป.ธ.7 ศศ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดอรณุราชวราราม 
แขวงวัดอรณุ 
เขตบางกอกใหญ ่
กรงุเทพฯ 10600 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Pa 
Buddhayanandharam 
5320 Kell Lane 
Las Vegas  NV 89156 

  

สถานภาพ

ปจัจบุนั : มรณภาพ 

 



พระมหาเรงิศกัดิ ์สริภิทฺโท 
นามสกลุ พมิพส์กลุ 
อาย ุ42 พรรษา 19 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.6 น.ธ.เอก ปรญิญาโท 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดนอก 
ต.บางปลาสรอ้ย 
อ.เมอืง 
จ.ชลบรุ ี20000 

 

พระมหาสมชาย ตปสโีล 
นามสกลุ จันทรเ์อีย่ม 
อาย ุ39 พรรษา 19 
วทิยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดมงคลทบัคลอ้ 
ต.ทับคลอ้ 
อ.ทับคลอ้ 
จ.พจิติร 66150 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธสามคัค ี
New Zealand 

 



พระค าทา้ว กตปญฺุโญ 
นามสกลุ กงแกว้ 
อาย ุ39 พรรษา 19 

วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญา

ตร ี

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดคณกิาผล  
แขวงป้อมปราบ 
เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย 
กรงุเทพฯ 10100 

  

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

พระครวูลิาศสรคณุ 
(ไพโรจน ์คนฺธวโิรจโน) 
นามสกลุ เสยีงเจรญิ 
อาย ุ39 พรรษา 19 

วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปว.ช. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดประยรุวงศาวาส 
แขวงวัดกลัยาณ ์
เขตธนบรุ ี
กรงุเทพฯ 10600 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธวหิาร England 

 



พระมหาชตุนิธร โชตธิมฺโม 
นามสกลุ นงคพ์ยัคฆ ์
อาย ุ39 พรรษา 18 
วทิยฐานะ ป.ธ.8 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดสงา่งาม 
ต.บางบรบิรูณ ์
อ.เมอืง 
จ.ปราจนีบรุ ี25000 

 

พระมหาดาบชยั เตชปญฺโญ 
นามสกลุ สมภัคด ี
อาย ุ38 พรรษา 17 
วทิยฐานะ ป.ธ.7 M.A. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดมหรรณพาราม 
แขวงเสาชงิชา้  
เขตพระนคร 
กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธจักรมงคลรัตนาราม 
California USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 



พระมหามนตร ีฐติญิาโณ 
นามสกลุ งามนยิม 
อาย ุ40 พรรษา 17 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.6 น.ธ.เอก ปรญิญาโท 

วัดพรหมวงศาราม 
แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง 
กรงุเทพฯ 10400 

 

พระมหาพัด อรยิเมธ ี
นามสกลุ ค าช ู
อาย ุ38 พรรษา 16 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.5 น.ธ.เอก M.A. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดนาคปรก 
แขวงปากคลอง 
เขตภาษีเจรญิ 
กรงุเทพฯ 10160 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดไทยพทุธธมัโม 
California USA 

 



พระมหาสงวน สรุยิว โส 
นามสกลุ สรุยิะ 
อาย ุ40 พรรษา 16 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.3 น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดราชโอรสาราม 
แขวงบางคอ้ 
เขตจอมทอง 
กรงุเทพฯ 10150 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธเอาสเ์บริก์ส ์
Germany, EU 

 

พระวฑิรูย ์ปชูากโร 
นามสกลุ ธปูบชูากร 
อาย ุ36 พรรษา 15  
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปวส. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดสทุัศนเทพวราราม 
แขวงราชบพธิ  
เขตพระนคร 
กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดภาวนา ชคิาโก 
Illinios, USA 

 



พระสมโภชน ์กนฺตสาโร 
นามสกลุ ศรพีรหมทอง 
อาย ุ36 พรรษา 15 
วทิยฐานะ 
ประโยค 1-2 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดมนุนีริมติ  
ต.เชือ้เพลงิ 
อ.ปราสาท 
จ.สรุนิทร ์32140 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดนครธรรม 
California, USA 

 

พระมหาศรชยั สภุชโย 
นามสกลุ สนุทรศภุพศิาล 
อาย ุ38 พรรษา 15 
วทิยฐานะ 

ป.ธ.5 น.ธ.เอก ศษ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดสทุัศนเทพวราราม 
แขวงราชบพธิ  
เขตพระนคร 
กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธสตราสบรูก์ 
France EU 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 



พระมหาพฒุศิาสน ์ฐติวิโร 
นามสกลุ เหมยบวั 
อาย ุ36 พรรษา 15 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดสระเกศ 
แขวงบา้นบาตร 
เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย 
กรงุเทพฯ 10100 

 

พระมหาธงชยั กตฺิตวิฑฺุโฒ 
นามสกลุ เพ็ญจ ารัส 
อาย ุ34 พรรษา 14 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดละมดุ  
ต.ปากจัน่ 
อ.นครหลวง  
จ.พระนครศรอียธุยา 13260 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพรหมคณุาราม 
Arizona, USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 



พระมหาอทุยั อทุโย 
นามสกลุ วงษ์วาน 
อาย ุ33 พรรษา 14 
วทิยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดศรชีมชืน่  
ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง 
จ.หนองคาย 43000 

  

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 

พระมหามนตร ีกมโล 
นามสกลุ ประเสรฐิสขุ 
อาย ุ34 พรรษา 14  
วทิยฐานะ 
ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดเทพากร 
แขวงบางพลดั 
เขตบางพลดั 
กรงุเทพฯ 10700 

 



พระมหาอภวิัฒน ์ญาณร ส ี
นามสกลุ มาศเสนา 
อาย ุ33 พรรษา 13 
วทิยฐานะ 

ป.ธ.3 น.ธ.เอก บธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดพรหมวงศาราม 
แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง 
กรงุเทพฯ 10400 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดป่าสนัตธิรรม 
Virginia, USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

พระมหามณฑล โชตปิญฺโญ 
นามสกลุ สขุคง 
อาย ุ32 พรรษา 12 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดพระนอนจักรสหีว์รวหิาร 
ต.จักรสหี ์
อ.เมอืง 
จ.สงิหบ์รุ ี16000 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดธรรมศริวิราราม 
Malaysia 

 



พระมหาชาญชยั อภชิาโต 
นามสกลุ สขุพล า 
อาย ุ33 พรรษา 12  
วทิยฐานะ 

ป.ธ.6 น.ธ.เอก วท.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดสวนพล ู 
แขวงบางรัก 
เขตบางรกั 
กรงุเทพฯ 10500 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhavas 

6007 Spindle Dr. 

Houston, TX 77086 USA 

 

พระสบุรรณ์ สญฺญโต 
นามสกลุ นันถนอม 
อาย ุ32 พรรษา 12 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก M.A. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดกลาง  
ต.เมอืง 
อ.เมอืง 
จ.ขอนแกน่ 40000 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดเอม็เบด็กา้พทุธ
วหิาร INDIA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



พระมหาแสวง ถริสทฺโธ 
นามสกลุ ธติะปัน 
อาย ุ32 พรรษา 12 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.4 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดราษฎรน์ยิมธรรม 
แขวงคลองถนน  
เขตสายไหม 
กรงุเทพฯ 10220 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธโสธรวิเทศ 

เมืองอัลบูเคอรก์ี ้

รัฐนิวแมก๊ซโิก USA. 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 

พระมหาสทุธนัินท ์ 
ฉายา ฉนฺทธมฺโม 
นามสกลุ มณีพฒันศ์ริกิลุ 
อาย ุ31 พรรษา 12 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดชยัชนะสงคราม 
แขวงสมัพนัธวงศ ์
เขตสมัพันธวงศ ์
กรงุเทพฯ 10100 

 



พระสมยั สเุมโธ 
นามสกลุ ศริขินัธ ์
อาย ุ32 พรรษา 11 
วทิยฐานะ 
น.ธ.เอก พธ.บ. M.A. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดนาคปรก  
แขวงปากคลอง  
เขตภาษีเจรญิ 
กรงุเทพฯ 10160 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธสามคัค ี
New Zealand 

 

พระมหาบญุชว่ย ปิยธมฺโม 
นามสกลุ รกัอยู ่
อาย ุ31 พรรษา 11 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดอนิทรวหิาร 
แขวงบางขนุพรหม 
เขตพระนคร 
กรงุเทพฯ 10200 

 



พระมหาจ าเรญิสขุ  
ฉายา ปญฺญาวฑฺุโฒ  
นามสกลุ ชอ่มะล ิ
อาย ุ31 พรรษา 11 

วทิยฐานะ ป.ธ.7 วท.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดตะลอ่ม  
แขวงคลองขวาง  
เขตภาษีเจรญิ 
กรงุเทพฯ 10160 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 

พระมหาสมพงษ์ กตฺิตภิทฺโท 
นามสกลุ แกน่จันทร ์
อาย ุ30 พรรษา 11 
วทิยฐานะ 

ป.ธ.6 น.ธ.เอก ศศ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดพรหมวงศาราม  
แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง 
กรงุเทพฯ 10400 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธสันติธรรม สิงคโปร 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 



พระมหาสขุมุ สขุมุาลปญฺโญ 
นามสกลุ ศกัดิเ์จรญิชยักลุ 
อาย ุ38 พรรษา 11 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.4 น.ธ.เอก ม.3 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
ศนูยพ์ัฒนาศาสนาแคมป์สน 
ต.แคมป์สน 
อ.เขาคอ้  
จ.เพชรบรูณ ์67280 

 

พระมหาสดุใจ จนฺทปญฺโญ 
นามสกลุ อนิทนชดิจุย้ 
อาย ุ34 พรรษา 11 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.3 น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดดอนยายหอม 
ต.ดอนยายหอม 
อ.เมอืง 
จ.นครปฐม 73000 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดป่าสามคัค ี
Texas USA 

 



พระมหานรนิทร ์เขมจาร ี
นามสกลุ ค าสามารถ 
อาย ุ32 พรรษา 10 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดนาคปรก  
แขวงปากคลอง  
เขตภาษีเจรญิ 
กรงุเทพฯ 10160 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธสามคัค ี
New Zealand 

 

พระสรุยิัญ สรุยิว โส 
นามสกลุ ชชูว่ย 
อาย ุ31 พรรษา 10 
วทิยฐานะ 

น.ธ.เอก ศศ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดทา้วราษฎร ์ 

ต.ก าแพงเซา 

อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 80280 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธมงคลนิมิต 

เมืองอัลบูเคอรก์ี ้

รัฐนิวแมก๊ซโิก USA. 

 



พระมหาสวุทิย ์สจุตฺิโต 
นามสกลุ ปัญญาดษิฐ ์
อาย ุ29 พรรษา 9 
วทิยฐานะ ป.ธ.8 ปวส. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดราชคฤหว์รวหิาร 
แขวงบางยีเ่รอื 
เขตธนบรุ ี
กรงุเทพฯ 10600 

 

พระธรรมศกัดิ ์ธมฺมานนฺโท 
นามสกลุ เรงิเกษตรก์รณ์ 
อาย ุ31 พรรษา 9 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดนครสวรรค ์
ต.ปากน ้าโพ 
อ.เมอืง 
จ.นครสวรรค ์60000 

 

พระมหาสายณัห ์ธมฺมจาร ี
นามสกลุ วรีะสะ 
อาย ุ29 พรรษา 9 

วทิยฐานะ ป.ธ.7 วท.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดเทพลลีา 
แขวงหวัหมาก 
เขตรามค าแหง 
กรงุเทพฯ 10240 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธวหิาร England  



สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

พระพรีะญาณ ฐติญาโณ 
นามสกลุ สมบรรดา 
อาย ุ32 พรรษา 9 
วทิยฐานะ 
ประโยค 1-2 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดดอน 
แขวงทุง่วัดดอน 
เขตสาทร 
กรงุเทพฯ 10120 

 

พระมหาประเทอืง ฐติปญฺโญ 
นามสกลุ เสรมิใหม ่
อาย ุ28 พรรษา 8 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. ปวค. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดละหาร 
ต.โสนลอย 
อ.บางบวัทอง 
จ.นนทบรุ ี11110 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดธัมมาราม 

ชิคาโก ้USA. 

 



พระประกฤต ิปญฺญาธโร 
นามสกลุ พงษ์กิง่ 
อาย ุ37 พรรษา 8 
วทิยฐานะ ม.6 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดหนองกนิเพล  
ต.หนองกนิเพล 
อ.วารนิช าราบ 
จ.อบุลราชธาน ี34190 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธธรรม 
เมอืงวลิโลบรูก์ 
รัฐอลิลนิอยส ์USA. 

 

พระมหาศราวธุ วราวโุธ 
นามสกลุ พุม่เจรญิ 
อาย ุ27 พรรษา 8 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.4 น.ธ.เอก ปวส. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดเทพากร 
แขวงบางพลดั 
เขตบางพลดั 
กรงุเทพฯ 10700 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhavas 

6007 Spindle Dr. 

Houston, TX 77086 USA 

 



พระชพี ตปสโีล 
นามสกลุ แซล่ิม่ 
อาย ุ33 พรรษา 8 
วทิยฐานะ 
น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดพระธรรมกาย 
ต.คลองหลวง 
อ.เมอืง 
จ.ปทมุธาน ี12120 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพระธรรมกาย 

แคลิฟอร์เนีย 

USA. 

 

พระมหาไพศาล เขมจาโร 
นามสกลุ จันทฤทธิ ์
อาย ุ28 พรรษา 8 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.4 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฏิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร 
กรงุเทพฯ 10200 

 



พระมหาสนทิ เขมจาร ี
นามสกลุ แกว้หลา้ 
อาย ุ30 พรรษา 8 

วทิยฐานะ ป.ธ.9 วท.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดสวนพล ู
แขวงบางรัก 
เขตบางรกั 
กรงุเทพฯ 10500 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดไทย ลาสเวกสั 
Nevada USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 

พระลบั โชตปิญฺโญ 
นามสกลุ วสิภา 
อาย ุ30 พรรษา 8 
วทิยฐานะ 
ประโยค 1-2 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดจอมมณ ี 
ต.มชียั 
อ.เมอืง  
จ.หนองคาย 43000 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธธรรม 
เมอืงวลิโลบรูก์ 
รัฐอลิลนิอยส ์USA. 

 



พระสดุใจ ปญฺญาวฑฺุโฒ 
นามสกลุ พรมพพิักตร ์
อาย ุ28 พรรษา 8 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดจอมมณ ี 
ต.มชียั 
อ.เมอืง  
จ.หนองคาย 43000 

 

พระมหาฐปกรณ ์โฆสติธมฺโม 
นามสกลุ กลบัเฒา่ 
อาย ุ28 พรรษา 8 
วทิยฐานะ 

น.ธ.เอก พธ.บ. ศศ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดพกิลุทอง  
ต.วัดชลอ 
อ.บางกรวย 
จ.นนทบรุ ี11130 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธธรรม 
เมอืงวลิโลบรูก์ 
รัฐอลิลนิอยส ์USA. 

 



พระมหาสฤษดิ ์สทฺิธญิาโณ 
นามสกลุ ผาไธสงค ์
อาย ุ28 พรรษา 8  
วทิยฐานะ 
ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดทองศาลางาม 
แขวงปากคลอง 
เขตภาษีเจรญิ 
กรงุเทพฯ 10160 

 

พระมหาเกรยีงไกร กตฺิตเิมธ ี
นามสกลุ แกว้ไชยะ 
อาย ุ29 พรรษา 7 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.9 ปรญิญาโท 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดยานนาวา 
แขวงยานนาวา 
เขตสาทร 
กรงุเทพฯ 10120 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดธมัมาราม  
Illinois USA 

 



พระอนันต ์วรีนนฺโท 
นามสกลุ แปลงอาวธุ 
อาย ุ28 พรรษา 7 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฏิ ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร 
กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพรหมจรยิการาม 
California USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

พระบณัฑติ ปญฺญาโภ 
นามสกลุ ท าทอง 
อาย ุ49 พรรษา 7 
วทิยฐานะ 
น.ธ.เอก ปรญิญาโท 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดพระธรรมกาย 
ต.คลองหลวง 
อ.เมอืง 
จ.ปทมุธาน ี12120 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพระธรรมกาย 

แคลิฟอร์เนีย 

USA. 

 



พระธชัชยั เกตมุาโล 
นามสกลุ งามเงนิวรรณ 
อาย ุ35 พรรษา 7 
วทิยฐานะ 
น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดเมอืงคง 
ต.เมอืงคง 
อ.ราศไีศล 
จ.ศรสีะเกษ 33160 

 

พระมหาสงัวาลย ์สปุฏปินฺโน 
นามสกลุ พมิลูชาต ิ
อาย ุ27 พรรษา 7 
วทิยฐานะ 

ป.ธ.4 น.ธ.เอก ศศ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดทา่หลวง 
ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง 
จ.พจิติร 66000 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธเมตตาธรรม 
California USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 



พระมหาธนภัทร อภชิาโต 
นามสกลุ พรมสรุยิ ์
อาย ุ28 พรรษา 6 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดประชาศรทัธาธรรม 
แขวงบางซือ่ 
เขตบางซือ่ 
กรงุเทพฯ 10800 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธโสธร 
New Mexico USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 

พระมหาเชดิชยั ชยเสโน 
นามสกลุ วรรณวัลย ์
อาย ุ26 พรรษา 6 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดทองนพคณุ 
แขวงคลองสาน 
เขตคลองสาน 
กรงุเทพฯ 10600 

 



พระมหาคมัภรี ์นาถธมฺโม 
นามสกลุ เรอืนนา 
อาย ุ25 พรรษา 6 
วทิยฐานะ ป.ธ.7 บธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดมหาพฤฒาราม 
แขวงมหาพฤฒาราม 
เขตบางรกั 
กรงุเทพฯ 10500 

 

พระมหาจรสน่ัน นนฺทโิย 
นามสกลุ นทิะรัมย ์
อาย ุ27 พรรษา 6 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดปราสาททอง  
ต.สงูเนนิ 
อ.กระสงั 
จ.บรุรีัมย ์31160 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 



พระมหานริัญ วรเวท ี
นามสกลุ บญุเพ็ง 
อาย ุ26 พรรษา 5 
วทิยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดสทุัศนเทพวราราม 
แขวงราชบพธิ  
เขตพระนคร 
กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธจักรมงคลรัตนาราม 
เมอืงแซนดเิอโก ้

รัฐแคลฟิอรเ์นยี USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 

พระมหาบญุสง่ สมจตฺิโต 
นามสกลุ สมจติร 
อาย ุ27 พรรษา 5 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดสทุัศนเทพวราราม 
แขวงราชบพธิ  
เขตพระนคร 
กรงุเทพฯ 10200 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดพทุธจักรมงคลรัตนาราม 
California USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 



พระสายัณห ์ธมฺมธโีร 
นามสกลุ เศรษฐกจิ 
อาย ุ33 พรรษา 5 
วทิยฐานะ 
ประโยค 1-2 น.ธ.เอก พธ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดหนองพังนาค  
ต.เสอืโฮก 
อ.เมอืง 
จ.ชยันาท 17000 

 

พระมหาจ าเนยีร จารเุมธ ี
นามสกลุ ลาทอง 
อาย ุ25 พรรษา 5 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.3 น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดวมิตุยาราม  
แขวงบางออ้ 
เขตบางพลดั 
กรงุเทพฯ 10700 

 

พระมหาวชิยั วชิยเมธ ี
นามสกลุ แสนภมู ิ
อาย ุ25 พรรษา 5 

วทิยฐานะ ป.ธ.5 ศศ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดพรหมวงศาราม 
แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง 
กรงุเทพฯ 10400 

สังกัดวัดเมืองนอก 
 



วัดพุทธโสธร 

รัฐนวิ แมก๊ซโิก USA. 

พระกฤตพจน ์สทฺุธจิตฺิโต 
นามสกลุ หวานด ี
อาย ุ30 พรรษา 5 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ศน.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดทุง่ลานนา 
แขวงดอกไม ้
เขตประเวศ 
กรงุเทพฯ 10250 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดพทุธมงคลนมิติ 
รัฐนวิ แมก๊ซโิก USA. 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

 

พระอนุกลู อนุตฺตโร 
นามสกลุ รอดพนัธุ ์
อาย ุ26 พรรษา 5  
วทิยฐานะ ป.ธ.เอก ปว.ส. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดดอนยายหอม 
ต.ดอนยายหอม 
อ.เมอืง 
จ.นครปฐม 73000 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดป่าสามคัค ี
รัฐเท็กซสั USA. 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



พระมหาสดุ ีธรีโชโต 
นามสกลุ ชาญสมร 
อาย ุ27 พรรษา 5 
วทิยฐานะ 
ป.ธ.4 น.ธเอก. พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 
วัดทองศาลางาม  
แขวงปากคลอง 
เขตภาษีเจรญิ 
กรงุเทพฯ 10160 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
วัดไทย มวินคิ เยอรมนัน ี

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 
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