
พระธรรมทตูสายตา่งประเทศ รุน่ที ่12 

 

  

 

 
เริม่โครงการอบรม วันที ่1 มนีาคม  พ.ศ.2549 

สิน้สดุโครงการ วนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ.2549 

จ านวนพระธรรมทตูทีผ่า่นการอบรมทัง้ส ิน้ 77 รปู 

และตอ่ไปนี ้คอืภาพและประวัตขิองพระธรรมทตูเหลา่นัน้ 

หมายเหต ุขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูส าหรับพระภกิษุทีผ่า่นการอบรมในโครงการ
อบรมพระธรรมทตูสายตา่งประเทศ ซึง่บนัทกึไวใ้นวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ.2549 
อนัเป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้เทา่นัน้ 
  



  

  

พระครศูรชียาภรณ ์
ฉายา สจุตฺิโต 

นามสกลุ สาครพรีกลุ 

อาย ุ54 พรรษา 34 
วทิยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดโตนด 

ต.ขา้วเม่า 

อ.อุทัย 

จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
 

พระครสูงัฆรักษ์จี๊ด จารธุมฺโม 
นามสกลุ ลอืบางใหญ ่ 
อาย ุ52 พรรษา 26 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ม.6 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดท่าพระ 

แขวงทา่พระ 

เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพฯ 10600 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดธรรมคุณาราม 

ถนนชางฮ ี

สิงคโปร ์

 



พระมหาทองคณู อมโร 
นามสกลุ ดวงใจ  
อาย ุ43 พรรษา 22 
วทิยฐานะ ป.ธ.7 M.A.   

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพระงาม 

ต.พระปฐมเจดีย ์

อ.เมือง 

จ.นครปฐม 72000 

 

พระมหาหนูชติ ขนฺตโิก 
นามสกลุ เรอืงเสนา  
อาย ุ43  พรรษา 22 

วทิยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.  

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดบางบ าหร ุ

แขวงบางบ าหร ุ

เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10700 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธโอเรกอน 

รัฐโอเรกอน 

สหรัฐอเมริกา 

 



พระมหาทองสมทุร ธมฺมาทโร 
นามสกลุ วรสาร  
อาย ุ41  พรรษา 21 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.6 
             พธ.บ. ปว.ค. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดเสมียนนาร ี

แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดมงคลรตันาราม 

เมืองเบิร์กเลย ์

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

  

 

พระมณเฑยีร ถริจตฺิโต 
นามสกลุ สงัขเ์งนิ  
อาย ุ41  พรรษา 21 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ค.บ. กศ.
ม. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพรหมจริยาวาส 

ต.ปากน  าโพ 

อ.เมือง 

จ. นครสวรรค ์60000 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดสามัคคีธรรมาราม 

เมืองลองบีช 

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

  

 



พระประหยัด วธุปญฺโญ 
นามสกลุ สวุรรณชาตร ี 
อาย ุ45  พรรษา 21 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก M.A. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดสระเรียง 

ต.ในเมือง 

อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 80000 

  

  

 

พระมหาลอืชยั 
นามสกลุ ชตุนฺิธโร  
อาย ุ45  พรรษา 21 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.3 
พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดเทวีวรญาต ิ

แขวงเทพศริินทร ์

เขตป้อมปราบฯ 

กรุงเทพฯ 10100 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดวชิรธรรมปทีป 

นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

 



พระชชัฐากร อารโิย 
นามสกลุ กนัสนุา  
อาย ุ41  พรรษา 20 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 
ศศ.ม. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดมหาธาตยุุวราช

รังสฤษฏิ ์คณะ 1  

แขวงบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไทยแฟร้งค์เฟิรต์ 

เยอรมันนี 

สถานภาพปจัจบุนั : 

เจา้อาวาสวดัเทพวงศาราม 

เมอืงเนริน์แบรก์ ประเทศ

เยอรมน ี

  

 

พระมหาป่ิน โอทาตวณฺโณ 
นามสกลุ อนิขาว  
อาย ุ41  พรรษา 19 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.3 
พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดอรณุราชวราราม 

แขวงวัดอรณุ 

เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพฯ 10600 

   



พระสมหุณั์ฐวิฒุ ิปภากโร 
นามสกลุ กศุลจติร  
อาย ุ38   พรรษา 17 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก ม.6 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดอัมพวัน 

แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพระศรีรตันาราม 

เมืองฟลอริสสันท ์

รัฐมิสซรูี สหรัฐอเมรกิา 

 

  

 

พระมหาจ าลอง สเุมธโส 
นามสกลุ บญุปลกู  
อาย ุ39  พรรษา 17 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.3 
             พธ.บ. M.A. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดอมรทายกิาราม 

แขวงบ้านช่างหล่อ 

เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพ 10700 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล 

  

 



พระมหาสณัหวัช สภุทฺโท 
นามสกลุ ขวัญสนูู  
อาย ุ41 พรรษา  17 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.3  
             พธ.บ. กศ.ม. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดหนองตะมะ 

ต.โพธ์ิ 

อ.เมือง 

จ.ศรีสะเกษ 33000 

  
 

พระมหาสากล ปภสฺสโร 
นามสกลุ สตุะนนท ์ 
อาย ุ29 พรรษา 17 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.4, 

ป.วค.,พธ.บ.(ภาษาไทย) 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดชยัฉิมพล ี

แขวงบางแวก 

เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพ ฯ 10160 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไตรรัตน ์

เมืองทูซอน 

รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา 

 



พระมหาชชัวาลย ์โชตปิญฺโญ 
นามสกลุ แกว้กิง่  
อาย ุ36  พรรษา  15 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก ป.ธ.5  

รบ.(มสธ.) 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดเศวตฉตัรวรวิหาร 

แขวงบางล าภลู่าง 

เขตคลองสาน 

กรุงเทพ ฯ 10600 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไทยสริิราชคฤห์ 

รัฐพิหาร อินเดยี 

 

พระมหามนตร ีคตฺุตธมฺโม 
นามสกลุ จันทรัตน ์ 
อาย ุ43  พรรษา 15 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 
พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดมะล ิ

แขวงบางขุนศร ี

เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10700 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไทยพุทธคยา 

รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

 



พระมหาจมู มหาลาโภ 
นามสกลุ อทุธา  
อาย ุ36  พรรษา 15 
วทิยฐานะ   

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดราชวารินทร ์

แขวงบุคคโล  

เขตธนบุร ี

กรุงเทพฯ 10600 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไทยพุทธคยา 

รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

 

พระชาต ิคณุกโร 
นามสกลุ พลูสวัสดิ ์ 
อาย ุ36  พรรษา 15 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ค.บ. กศ.
ม. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพรหมจริยาวาส 

ต.ปากน  าโพ 

อ.เมือง 

จ. นครสวรรค ์60000 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดสามัคคีธรรมาราม 

เมืองลองบีช 

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

  

 



พระปลดัสมพร สลีโชโต 
นามสกลุ อาด า  
อาย ุ45  พรรษา 15 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพิกลุทอง 

ต.พิกลุทอง 

อ.เมือง 

จ.ราชบรุ ี70000 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไทยกุสินารเฉลิมราชย ์

รัฐอุตตระประเทศ อินเดีย 

 

พระครสูมหุต์าล ธมฺมโชโต 
นามสกลุ คงสกลุ  
อาย ุ36  พรรษา  15 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ค.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดทองพุ่มพวง 

ต.ดาวเรือง 

อ.เมือง 

จ.สระบุร ี18000 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดสันติสุข ประเทศสิงค์โปร ์

  

 



พระประยนต ์ญาณโสภโณ 
นามสกลุ คนคม  
อาย ุ37  พรรษา  15 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดศรีบุญเรือง 

แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะป ิ

กรุงเทพ ฯ 10240 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไทย ลอสแองเจลลสิ  

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

 

พระพนม อญฺชลโิก 
นามสกลุ บาตรโพธิ ์ 
อาย ุ39 พรรษา 15 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดโคนอน 

แขวงบางหว้า 

เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพ ฯ 10160 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไทยพุทธธัมโม 

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

 



พระธรีพงษ์ ชนาสโภ 
นามสกลุ อุม่เอบิ  
อาย ุ35  พรรษา 15 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ม.6 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพิกลุทอง 

ต. พิกลุทอง 

อ. เมือง 

จ. ราชบุร ี70000 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

รัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา 

 

พระสรุยิา เตชวโร 
นามสกลุ นอ้ยสงวน  
อาย ุ 33 พรรษา 14 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก ศน.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดป่าตามอ 

ต าบลตรมไพร 

อ าเภอศรีขรภูม ิ

จังหวัด สรุินทร ์32110 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน 

 



พระชาตร ีเหมพนฺโธ 
นามสกลุ เหมพนัธ ์ 
อาย ุ36  พรรษา 14 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก Ph.D. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดชลประทานรังสฤษฎ ์

ต.บางตลาด 

อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุร ี11100 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไทย 

กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก 

ประเทศรัสเซยี 

สถานภาพปจัจบุนั : 

เจา้อาวาสวดัไทย 

กรงุเซนตป์เีตอรส์เบอรก์ 

ประเทศรสัเซยี 

 

พระมหามนตร ีตกฺิขวโีร 
นามสกลุ ศรบีญุฮงุ  
อาย ุ34  พรรษา 13 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก ป.ธ.

6 พธ.บ. 

               อภิธรรมมชัฌิมเอก 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพระปฐมเจดีย ์

ต.พระปฐมเจดีย ์

อ.เมือง 

จ.นครปฐม 73000 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดป่าสามัคค ี

รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมรกิา 

 



  

พระมหาภาวศทุธิ ์เทวธมฺโม 
นามสกลุ ชยัราช  
อาย ุ42  พรรษา  13 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก ป.ธ.8 

              นิติศาสตร์บณัฑิต 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดราฎร์ศรัทธาธรรม 

แขวงคันนายาว 

เขตคันนายาว 

กรุงเทพฯ 10240 

  

 

พระจริโชต ิขนฺตธิโร 
นามสกลุ โสภารักษ์  
อาย ุ33  พรรษา 12 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดสันติธรรม 

แขวงบุคคโล 

เขตธนบุร ี

กรุงเทพ ฯ 10600 

   

พระมหาบญุชยั ปภสฺสรเมธ ี
นามสกลุ จแูวน  
อาย ุ33 พรรษา 12 

วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.

8 พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดปากน  า 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 
 



  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธมงคลภาวนา 

รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมรกิา 

พระมหาสถติย ์อคฺควโร 
นามสกลุ มาตสมบตั ิ 
อาย ุ31  พรรษา 11 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.6 
             พธ.บ. สส.ม. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดลานนาบุญ 

อ.เมือง 

จ.นนทบุร ี11000 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธานุสรณ ์

เมืองฟรีมอนท ์

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

 

พระมหาพณิโย อภปิญฺโญ 
นามสกลุ ศรคี าม ี
อาย ุ31  พรรษา 11 
วทิยฐานะ 
น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.ม. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพิกลุทอง 

อ.บางกรวย 

จ.นนทบุร ี11130 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 

  

 



พระบญุรอด ปคณุธมฺโม 
นามสกลุ บญุมปีระเสรฐิ  
อาย ุ31  พรรษา 11 
วทิยฐานะ  

น.ธ.เอก พธ.บ. ศศ.ม. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดไทย กรุงเซนต-์ปีเตอร์ส

เบอร์ก 

ประเทศรัสเซยี 

  
 

พระมหาสมปอง จนฺทว โส 
นามสกลุ ยงุรัมย ์ 
อาย ุ32  พรรษา 11 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก ป.ธ.

6 พธ.บ. ศษ.บ., พธ.ม.

(ปรัชญา) 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดใหม่เจริญผล 

ต. ท่าเรือ 

อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุร ี71130 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพระมหาชนก 

เมืองริเวอร์เดล 

รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมรกิา 

  

 



พระนคิม ฐติธมฺโม 
นามสกลุ อาจเดช  
อาย ุ31  พรรษา  11 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดบ้านสนาม 

ต.สระค ู

อ.สุวรรณภูม ิ

จ.ร้อยเอ็ด 45130 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดนครธรรม 

เมืองซานฟรานซิสโก 

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

  

 

พระมหามนูเชษฐ ์กลฺยาณรโต 
นามสกลุ ศรแีสน  
อาย ุ35  พรรษา 11 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 
พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดเวตวันธรรมาวาส 

แขวงบางซื่อ 

เขตบางซื่อ 

กรุงเทพ ฯ 10800 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธสันติธรรม สิงคโปร ์

  

 



พระปไตย ญาณคตฺุโต 
นามสกลุ นันทเพชร  
อาย ุ35 พรรษา 11 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก 

ศษ.บ. (ราม) 

รบ.(มสธ.) 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดหนองชุมแสง 

ต.หนองใหญ ่

อ.หนองกุงศร ี

จ.กาฬสินธ์ุ 46220 

  

 

พระองอาจ อมรธมฺโม 
นามสกลุ บตุรสมัฤทธิ ์ 
อาย ุ32  พรรษา 11 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก 
พธ.บ. M.A. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดอุโมงค ์

ต.สุเทพ 

อ.เมือง 

จ.เชียงใหม ่50200 

   

พระสนทิ สทฺุธสโีล 
นามสกลุ ทรงพระ  
อาย ุ32  พรรษา 10 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดประสาทบุญญาวาส 

แขวงวชริพยาบาล 

เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 

 



สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธรังษ ี

เมืองไมอามี ่

รัฐฟลอริด้า 

สหรัฐอเมริกา 

  

พระพัฒนพ์งษ์ ธรีภทฺโท 
นามสกลุ ไมส้นัเทยีะ  
อาย ุ41  พรรษา 10 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ค.บ. 
พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดต่างตา 

ต.หนองจะพก 

อ.เมือง 

จ.นครราชสมีา 36000 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย ์

ประเทศอินเดีย 

  

 

พระมหาเพชรกลา้ สริมินฺโต 
นามสกลุ ศรมีาบตุร  
อาย ุ31  พรรษา 10 

วทิยฐานะ  ป.ธ.9 M.ED. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดสระก าแพงใหญ่ 

ต.สระก าแพง 

อ.อุทุมพรพิสัย 

จ.ศรีสะเกษ 33120 

  
 



พระกรีต ิกตฺิตโิก 
นามสกลุ นวลกระจา่ง  
อาย ุ39  พรรษา 10 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก สต.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพระธรรมกาย 

ต.คลองสาม 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธาน ี12120 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดภาวนาลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ 

  

 

พระมหาบญุม ีปญฺุญสมฺปนฺโน 
นามสกลุ เมาลชิาต ิ 
อาย ุ31 พรรษา 10 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก ป.ธ.

4 พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดสุคันธาราม 

แขวงสวนจิตรลดา 

เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธรังษ ี 

เมืองไมอามี่ 

มลรัฐฟลอรดิา 

สหรัฐอเมริกา 

  

 



พระมหาไพโรจน ์อภโิรจโน 
นามสกลุ เกสร  
อาย ุ34  พรรษา 9 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 
พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดเสมียรนาร ี

แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดมงคลรตันาราม 

เมืองเบอร์กเลย่ ์

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

  

 

พระจริวัฒน ์ชตุนฺิธโร  
นามสกลุ แสงศริ ิ 
อาย ุ37  พรรษา  9 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ศศ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดหิรัญรจู ี 

แขวงกัลยาณมิตร 

เขตธนบุร ี

กรุงเทพฯ 10600 

  
 



พระณัฐพงษ์ ปญฺญาวชโิร 
นามสกลุ ฉลาดแหลม  
อาย ุ30 พรรษา  9 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.  

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดห้วยข้าวก่ า 

ต.ห้วยข้าวก่ า 

อ.จุน 

จ.พะเยา 56150 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดมงคลรตันาราม 

เมืองแทมป้า 

รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา 

  

 

พระนพินธ ์โชตวิโร 
นามสกลุ โสดา  
อาย ุ42  พรรษา 9 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปว.ค. 
พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดศิริพงษ์ธรรมนมิิต 

แขวงทา่แร้ง 

เขตสายไหม 

กรุงเทพ ฯ 10220 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไทยมวินิค เยอรมันนี 

  

 



พระสมคดิ จตฺิตวปิโุล 
นามสกลุ แสนไธสง  
อาย ุ29  พรรษา 9 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดศรีบุญเรือง 

แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะป ิ

กรุงเทพฯ 10240 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธิ ชิโน ฮลิส ์

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

  

 

พระสงวน วฑฺุฒธิมฺโม 
นามสกลุ แกน่กระโทก  
อาย ุ32  พรรษา 9   

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก 

พธ.บ. ป.วค. 

อภิธรรมมชัฌิมตร ี

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดบางเสาธง 

แขวงบางขุนศร ี

เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10700 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธวิปัสสนา 

เมืองลองบีช 

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

  

 



พระนอ้ย ฐนิสฺิสโร 
นามสกลุ ตนัศริสิทิธกิลุ  
อาย ุ32  พรรษา  9 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปรญิญา
ตร ี

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดสง่างาม 

ต.บางบริบูรณ ์

อ.เมือง 

จ.ปราจีนบุร ี25000 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดธรรมภาวนา 

อลาสก้า 

สหรัฐอเมริกา 

  

 

พระมหาบญุเทดิ เตชวฑฺฒโน 
นามสกลุ ทองมนต ์ 
อาย ุ30  พรรษา  8 
วทิยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดสร้อยทอง 

แขวงบางซื่อ 

เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดมอญรามัญ 

เมืองพาโนรามา 

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

  

 



พระมหาสพุทุธคิมน ์สภุกจฺิโจ 
นามสกลุ ชาตศิกัดิ ์ 
อาย ุ30  พรรษา 8 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก ป.ธ.4 

   พธ.บ. M.Ed. (ม.นเรศวร) 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดทองบน 

แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120 

  

 

พระมหาภรูภิทัร ์อคฺคธมฺโม 
นามสกลุ สทุาศริ ิ 
อาย ุ30  พรรษา 8 
วทิยฐานะ ป.ธ.8 พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดเจ้าอาม 

แขวงบางขุนนนท ์

เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10700 

  
 

พระกติศิกัดิ ์สริปิญฺโญ 
นามสกลุ มาศริ ิ 
อาย ุ43  พรรษา 8 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพิชยั 

แขวงคลองกุ่ม 

เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพฯ 10240 

สังกัดวัดเมืองนอก  



วัดพรหมคณุาราม  

รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา 

  

พระวารสิ ตณฺิณถทฺโธ 
นามสกลุ เดชด ารง  
อาย ุ28  พรรษา 8 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพระธรรมกาย 

ต.คลองสาม 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธาน ี12120 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดภาวนาวอชิงตัน 

สหรัฐอเมริกา 

  

 

พระมหาอดุร อตฺุตมว โส 
นามสกลุ ขยนัวงศ ์ 
อาย ุ29  พรรษา  7 
วทิยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎิ ์

แขวงบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธวิหารแอสตัน 

เมืองเบอร์มิงแฮม อังกฤษ 

  

 



พระนคิม เขมจตฺิโต 
นามสกลุ สายสะอาด  
อาย ุ30  พรรษา 7    
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

ศูนย์พัฒนาศาสนา 

ต.แคมป์สน 

อ.เขาค้อ 

จ.เพชรบูรณ ์67280 

  

  

  

 

พระมหาสวาสดิ ์ภรูทิสฺส ี
นามสกลุ ทองวเิศษ  
อาย ุ29  พรรษา 7 

วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.6  

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพรหมวงศาราม 

แขวงดินแดง 

เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธคุณ 

เมืองเอลมอนเต ้

รัฐแคริฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

  

 



พระชาตชิาย ชาคโร 
นามสกลุ สมคดิ 
อาย ุ36  พรรษา 7 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปวส. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพระธรรมกาย 

ต.คลองสาม 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธาน ี12120 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดภาวนาวอชิงตัน 

สหรัฐอเมริกา 

  

 

พระมหาณรงคช์ยั สวุณฺณว โส 
นามสกลุ รอดคลองตนั  
อาย ุ29  พรรษา 7 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.3 
พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดหัวป้อมใน 

ต.บ่อยาง 

อ.เมือง 

จ.สงขลา 90000 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธจักรรตันาราม 

สิงคโปร ์

  

 



พระมหาธญัญาลกัษณ์ 
ปญฺญาสริ ิ
นามสกลุ แสนโคตร  
อาย ุ27  พรรษา 7 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.5 
พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดจักรวรรดิราชวาส 

แขวงจกัรวรรดิ ์

เขตสัมพันธวงศ ์

กรุงเทพฯ 10100 

  

 

พระมหาบญุม ีปญฺุญสริ ิ
นามสกลุ ครองหอม  
อาย ุ27  พรรษา 7 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.6 
ศศ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดสุทัศนเทพวราราม 

แขวงราชบพิธ 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดมงคลรตันาราม 

เมืองแทมป้า 

รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา 

  

 



พระมหาสพุัฒน ์สภุทฺโท 
นามสกลุ อนุารัตน ์ 
อาย ุ28  พรรษา 7 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.5 
             พธ.บ. M.A. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดหลกัสี ่

แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่ 

กรุงเทพฯ 10210 

  

  

  

 

พระมหาสายลม ธมฺมวาตธาโร 
นามสกลุ บดรีัฐ  
อาย ุ27  พรรษา 7 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 
พธ.บ.  

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดโปรดเกศฯ 

ต.ทรงคนอง 

อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธวราราม  

เมืองเดนเวอร ์

รัฐโคโลลาโด สหรัฐอเมริกา 

  

 



พระมหาปิยะ อตฺุตมปญฺโญ 
นามสกลุ จันดาดาล  
อาย ุ28  พรรษา 6 
วทิยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ. M.A. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดโปรดเกศเชษฐาราม 

ต.ทรงคนอง 

อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดไทยพุทธคยา 

รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

สถานภาพปจัจบุนั 

เจ้าอาวาสวัดปา่ธรรมรัตน ์

เมืองพิทส์เบิร์ก รัฐฟิลาเดล

เฟีย 

 

พระวฒุพิงษ์ กตฺิตวิฑฺฒโน 
นามสกลุ ทองจุน่  
อาย ุ28 พรรษา  6 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดปฐมบุตรอิศราราม 

แขวงบางบ าหร ุ

เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพ 10700 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดธรรมภาวนา 

รัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา 

  

 



พระมหาอนิทร ผาสกุวาโส 
นามสกลุ มสีา  
อาย ุ26  พรรษา 6    
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.6 
พธ.บ. ปวค. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดเบญจมบพิตร 

แขวงดุสติ 

เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดวชิรธรรมปทีป 

รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

  

 

พระมหาณรงคร์ัชต ์วฑฺฒนสธุ ี
นามสกลุ สายบวั  
อาย ุ27  พรรษา 6 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก ป.ธ.4 

พธ.บ, อ.ศศ., ป.วค. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดวชิรธรรมสาธิต 

แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง  

กรุงเทพฯ 10260 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดชาวพุทธ 

เมืองซานเบอร์นาดิโน 

รัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา 

  

 



พระมหาค าตลั พทฺุธงฺกโุร 
นามสกลุ อายวุงษ์  
อาย ุ29  พรรษา 6 
วทิยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดกลาง 

ต.ห้วยเหนือ 

อ.ขุขันธ์ 

จ.ศรีสะเกษ 33140 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธาราม สวีเดน 

  

 

พระปลดัวฒุชิยั กตฺิตเิมธ ี
นามสกลุ โพธาชยั  
อาย ุ26  พรรษา 5 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ศศ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพระสิงห์  

ถ.สิงหไคล 

ต.เวยีง 

อ.เมือง 

จ. เชียงราย 57000 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธรกัษา 

รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



พระนพดล เขมธมฺโม 
นามสกลุ ปันทรนนทะกะ  
อาย ุ28  พรรษา 5 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปรญิญา
ตร ี 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดบางเตย 

แขวงคลองกุ่ม 

เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพฯ 10240 

  
 

พระมหาโกศล วชริปญฺโญ 
นามสกลุ สสีมาน  
อาย ุ26   พรรษา 5 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.5 
วท.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดราชบุรณราชวรวิหาร 

แขวงวังบูรพาภริมย์ 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธานุสรณ ์

เมืองฟรีมอนท ์

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

  

 



พระนาตชยั มหาปญฺโญ 
นามสกลุ ฐานทนด ี 
อาย ุ27  พรรษา 5 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปวส. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดศรีบุญเรือง 

แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะป ิ

กรุงเทพฯ 10240 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธ ิชิโน ฮิลส ์

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

  

 

พระอ านาจ สริปิญฺุโญ 
นามสกลุ เกดิผล  
อาย ุ44   พรรษา  5 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก คบ. พธ.
ม. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดอัมพวัน 

แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 

  

 



พระมหาเกรกิสนั โชตสิมฺปนฺ
โน 
นามสกลุ ทองยิม้  
อาย ุ31  พรรษา  5 

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก ป.ธ.7 

ปวส. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดนาคปรก 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธสามัคค ี

นครไคร์เชริ์ซ นิวซีแลนด ์

  

 

พระมหาศกัดิพ์ชิติ ฐานสทฺิโธ 
นามสกลุ ชยัด ี 
อาย ุ26  พรรษา 5 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.6 
พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดสุทัศนเทพวราราม 

แขวงราชบพิธ 

เขตพระนคร 

กรุงเทพ ฯ 10200 

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดมงคลรตันาราม 

เมืองแทมป้า 

รัฐฟลอริดา 

สหรัฐอเมริกา 

  

 



พระมหาสทุัศน ์ญาณเมธ ี
นามสกลุ ดวงจันทร ์ 
อาย ุ25  พรรษา 5 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.5 
ศษ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดระฆังโฆสิตาราม 

แขวงศริิราช 

เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10700 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดมอญรามัญ 

เมืองพาโนรามา 

รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา 

สถานภาพปจัจบุนั : ลา
สกิขา 
  

 

พระศกัดิ ์ชตุนฺิธโร 
นามสกลุ ทองประสาท  
อาย ุ25  พรรษา 5 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.  

สังกัดวัดเมืองไทย 

วัดพระเชตุพน 

แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

  

สังกัดวัดเมืองนอก 

วัดพุทธวราราม  

เมืองเดนเวอร ์

รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา 
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