
พระธรรมทตูสายตา่งประเทศ รุน่ที ่13 

  

 
  

 
เริม่โครงการอบรม วันที ่21 มนีาคม  พ.ศ.2550 

สิน้สดุโครงการ วนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ.2550 

จ านวนพระธรรมทตูทีผ่า่นการอบรมทัง้ส ิน้ 81 รปู 

และตอ่ไปนี ้คอืภาพและประวัตขิองพระธรรมทตูเหลา่นัน้ 

หมายเหต ุขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูส าหรับพระภกิษุทีผ่า่นการอบรมในโครงการอบรม
พระธรรมทตูสายตา่งประเทศ ซึง่บนัทกึไวใ้นวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ.2550 อนั
เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้เทา่นัน้ 
  



  

  

ชือ่ : พระปลดัทวน 
ฉายา : อาภาธโร  
นามสกลุ : ทมุาดา 
อาย ุ: 47 
พรรษา : 27 
วทิยฐานะ : น.ธ. เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัจฬุามณ ี 

ต าบลทา่ทอง 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัพษิณโุลก 65000 

  

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธสนัตธิรรม ประเทศสงิคโปร ์

  

 



ชือ่ : พระปลดัทรงกฤต 
ฉายา : อธมิตฺุโต  
นามสกลุ : มงคลสนิธุ ์
อาย ุ : 42 
พรรษา : 23  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ปรญิญาโท 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัประชาสรรค ์

ต าบลสขุส าราญ 

อ าเภอตากฟา้ 

จงัหวดันครสวรรค ์60190 

  

 

ชือ่ : พระครสูงัฆรกัษบ์ญุจนัทร ์
ฉายา : ขนฺตโิฏ  
นามสกลุ : บญุสรา้ง 
อาย ุ : 42 
พรรษา : 22  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัไพรสณฑศ์กัดาราม  

ต าบลหลม่สกั 

อ าเภอหลม่สกั 

จงัหวดัเพชรบรูณ ์67110 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธสนัตธิรรม ประเทศสงิคโปร ์

  

 



ชือ่ : พระมหานพินธ ์
ฉายา : จตฺิตวฑฺุโฒ  
นามสกลุ : รุง่ประทปีไพบลูย ์ 
อาย ุ : 48 
พรรษา : 22 
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 น.ธ.เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัชยัฉมิพล ี

แขวงบางแวก 

เขตภาษเีจรญิ 

กรงุเทพมหานคร 10160 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธสนัตธิรรม ประเทศสงิคโปร ์

 

ชือ่ : พระอดุมศลิป์ 
ฉายา : พฺรหมฺสาโร  
นามสกลุ : พรมสาร  
อาย ุ : 41 
พรรษา : 21 
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัศรบีญุเรือ่ง 

แขวงหวัหมาก 

เขตบางปะก ิ

กรงุเทพมหานคร 10240 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธ ิชโิน ่ฮลิส ์

2948 Chino Hills Pkwy. 

Chino Hills 

California 91709 U.S.A. 

Phone (951) 597-8470 

Fax (951) 606-0679 

 



  

ชือ่ : พระปฐมพงษ ์
ฉายา : เตชปญฺุโญ  
นามสกลุ : สงิหฆ์ะทวทีรพัย ์ 
อาย ุ : 41 
พรรษา : 21 
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ศน.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัดบัภยั 

ต าบลศรภีมู ิ

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม ่50200 

  

 

  

 

ชือ่ : พระมหาจริวฒัน ์
ฉายา : อคฺคธมฺโม  
นามสกลุ : ปญัญาเสน  
อาย ุ : 40 
พรรษา : 19 
วทิยฐานะ : ป.ธ.5 น.ธ.เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัแมว่ะหลวง 

ต าบลแมว่ะ 

อ าเภอเถนิ 

จงัหวดัล าปาง 52230 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัธรรมสจุติต ์

1125 Chickasaw Road 

Fawn Skin (Big Bear) 

California 92333 U.S.A. 

 



Phone & Fax (951) 866-5853 

  

ชือ่ : พระมหาอรณุ 
ฉายา : อรโุณ  
นามสกลุ : เจงิรมัย ์ 
อาย ุ : 39 
พรรษา : 19 
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัโคกกรม  

ต าบลจกีแดก 

อ าเภอพนมดงรกั 

จงัหวดัสรุนิทร ์32140 

 

ชือ่ : พระมหาไพบลูย ์
ฉายา : สนฺตกิโร  
นามสกลุ : เทพวาท ี 
อาย ุ : 37 
พรรษา : 17 
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัคลองคร ุ 

แขวงคนันายาว 

เขตคนันายาว 

กรงุเทพมหานคร 10230 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธมงคลนมิติ 

320 Louisiana Blvd. S.E. 
 



Albuquerque 

New Mexico 87108 U.S.A. 

Phone (505) 268-4983 

Fax (505 ) 268-0255 

  

ชือ่ : พระมหากรพฒัน ์
ฉายา : กสุลจตฺิโต  
นามสกลุ : รตันวงศ ์ 
อาย ุ : 39 
พรรษา : 17 
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัภคนินีาถ 

แขวงบางยีข่นั 

เขตบางพลดั 

กรงุเทพมหานคร 10701 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัปา่พทุธยานนัทาราม 

5320 Kell Lane 

Las Vegas Nevada 89156 U.S.A. 

Phone (702) 437-3320 

Fax (702) 437-1986 

 

  

 



ชือ่ : พระมหาสธุรรม 
ฉายา : สธุมฺโม  
นามสกลุ : อาตะราใจ  
อาย ุ : 37 
พรรษา : 16 
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัหงษป์ระดษิฐาราม 

ต าบลหาดใหญ ่

อ าเภอหาดใหญ ่

จงัหวดัสงขลา 90110 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัมงคลรตันาราม 

6306 Palm River Road 

Tampa Florida 33619 U.S.A. 

Phone (813) 621-1669 

Fax (813) 626-8850 

 

  

 



ชือ่ : พระมหาวชัชริะพร 
ฉายา : อรยิวาท ี 
นามสกลุ : ทมุเชยีงเขม้  
อาย ุ : 35 
พรรษา : 14 
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 น.ธ.เอก ศศ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเวฬวุนาราม 

แขวงสกีนั 

เขตดอนเมอืง 

กรงุเทพมหานคร 10210 

 

  

 

ชือ่ : พระมหาจริพนัธ ์
ฉายา : อาจติปญฺุโญ  
นามสกลุ : วรวสวุสั  
อาย ุ : 34 
พรรษา : 14 

วทิยฐานะ : ป.ธ.9 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดับางนาใน 

แขวงบางนา 

เขตบางนา 

กรงุเทพมหานคร 10260 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัธรรมคณุาราม 

644 East 1000 North 

Layton Utah 84041 U.S.A. 

Phone (801) 544-7616 

Fax (801) 546-9369 

 



สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาท านอง 
ฉายา : จนฺทสาโร  
นามสกลุ : แสงชมภ ู 
อาย ุ : 35 
พรรษา : 14 
วทิยฐานะ : ป.ธ.8 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัจกัรวรรดริาชาวาส  

แขวงจกัรวรรด ิ

เขตสมัพนัธวงศ ์

กรงุเทพมหานคร 10100 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัธมัมาราม 

7059 W. 75th Street 

Chicago Illinois 60638 U.S.A. 

Phone (708) 594-8100 

Fax (708) 594-8114 

 



ชือ่ : พระมหาสนุนัท ์
ฉายา : นนฺทกนฺโต  
นามสกลุ : ศรยีาสทิธิ ์ 
อาย ุ : 34 
พรรษา : 14 
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 น.ธ.เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระธรรมกาย  

ต าบลคลองสาม 

อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธาน ี12120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัภาวนาซแีอต๊เติล้ 

852 N.E. 83rd Street 

Seattle Washington 98115 U.S.A. 

Phone (206) 522-1514 

Fax (206) 985-2920 

 

ชือ่ : พระฐาปกรณ ์
ฉายา : สฐาปโก  
นามสกลุ : ข าอดุม  
อาย ุ : 33 
พรรษา : 14 
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ปวส. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระธรรมกาย  

ต าบลคลองสาม 

อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธาน ี12120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัภาวนานวิเจอรซ์ี ่

257 Midway Ave. 

Fanwood New Jersey 07607 U.S.A. 
 



Phone (908) 322-1767 

Fax (908) 322-1397 

ชือ่ : พระมหาอบุลศกัดิ ์
ฉายา : ธมฺมธาร ี 
นามสกลุ : ยานะฝัน้  
อาย ุ : 34 
พรรษา : 13 
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัมงุเมอืง  

ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงราย 57000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไตรรตัน ์

20 N. Evelyn Ave. 

Tucson Arizona U.S.A. 

Phone & Fax (520) 546-5115 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาณรงค ์
ฉายา : สริธิมฺโม  
นามสกลุ : พฒุพวง  
อาย ุ : 33 
พรรษา : 13 
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัระฆงัโฆสติาราม 

แขวงศริริาช 

เขตบางกอกนอ้ย 

กรงุเทพมหานคร 10700 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัมอญรามญั 

14321 Tupper Street 

Panorama City 

California 91402 U.S.A. 

Phone (818) 895-3141 

Fax (818) 895-3076 

  

 



ชือ่ : พระมานพ 
ฉายา : ธมฺมวโร  
นามสกลุ : ศรจีนัทร ์ 
อาย ุ : 42 
พรรษา : 13 
วทิยฐานะ : น.ธ. เอก ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัดงเคง็  

ต าบลประทาย 

อ าเภอประทาย 

จงัหวดันครราชสมีา 30180 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยนาลนัทา รฐัพหิาร ประเทศ

อนิเดยี 

  
 

ชือ่ : พระมหาวชิชุพงศ ์
ฉายา : กาญฺจนปญฺโญ  
นามสกลุ : กาญปญัญา  
อาย ุ : 33 
พรรษา : 13 
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสรอ้ยทอง  

แขวงบางซือ่ 

เขตบางซือ่ 

กรงุเทพมหานคร 10800 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัมอญรามญั  

14321 Tupper Street 

Panorama City 

California 91402 U.S.A. 

Phone (818) 895-3141 

Fax (818) 895-3076 

  

 



ชือ่ : พระมหาวลัลภ 
ฉายา : อคฺคธมฺโม  
นามสกลุ : เดชไฝ  
อาย ุ : 33 
พรรษา : 13 
วทิยฐานะ : ป.ธ.4 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัชลประทานรงัสฤษฎ ์ 

ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบรุ ี11120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัอตมัมยตาราม 

19301 176th Ave. N.E. 

Woodinville 

Washington 98072 U.S.A 

Phone (425) 481-6640 

Fax (425) 481-2142 

 

ชือ่ : พระมหาวธิาร 
ฉายา : กตฺิตภิทฺโท  
นามสกลุ : เห็มโพธิ ์ 
อาย ุ : 34 
พรรษา : 13 
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัอมรทายกิาราม 

แขวงบา้นชา่งหลอ่ 

เขตบางกอกนอ้ย 

กรงุเทพมหานคร 10700 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธสามคัค ีประเทศนวิซแีลนด ์

  
 



ชือ่ : พระสเุพยีบ 
ฉายา : สเุมธโส  
นามสกลุ : ศรตีมัภวา  
อาย ุ : 32 
พรรษา : 13 
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัมนุนีริมติ  

ต าบลเชือ้เพลงิ 

อ าเภอปราสาท 

จงัหวดัสรุนิทร ์32140 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดันครธรรม 

3225 Lincoln Way 

SAn Francisco 

California 94122 U.S.A. 

Phone (415) 665-7566 

Fax (415) 566-9892 

 

ชือ่ : พระครวูนิยัธรภมูนิทร ์
ฉายา : จตฺตมโล  
นามสกลุ : อนิค า  
อาย ุ : 35 
พรรษา : 13 
วทิยฐานะ : ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัคฤหบด ี

แขวงบางยีข่นั 

เขตบางพลดั 

กรงุเทพมหานคร 10700 

  

 



ชือ่ : พระสจุติร 
ฉายา : รมฺณียจตฺิโต  
นามสกลุ : ศลิาอดุม  
อาย ุ : 32 
พรรษา : 12 
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดันายโรง  

แขวงบางขนุนนท ์

เขตบางกอกนอ้ย 

กรงุเทพมหานคร 10700 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัมงคลรตันาราม  

6306 Palm River Road 

Tampa Florida 33619 U.S.A. 

Phone (813) 621-1669 

Fax (813) 626-8850 

  

 

ชือ่ : พระมหาประกอบ 
ฉายา : วรวฑฺุฒ ิ 
นามสกลุ : เจรญิทศัน ์ 
อาย ุ : 33 
พรรษา : 12 
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัโมลโีลกยาราม 

แขวงวดัอรณุ 

เขตบางกอกใหญ ่

กรงุเทพมหานคร 10600 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทย ลาสเวกสั 

2920 McLeod Drive 
 



Las Vegas Nevada 89121  U.S.A. 

Phone & Fax (702) 384-2264 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระสมพงษ ์
ฉายา : กนฺตธมฺโม  
นามสกลุ : พงษส์มบรูณ์  
อาย ุ : 33 
พรรษา : 11 
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัมชัฌมิวราราม 

ต าบลเขวาไร ่

อ าเภอโกสมุพสิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

ประเทศอนิโดนเีซยี 

 

   



พระมหาบญุสขุ 
ฉายา สทฺุธญิาโณ  
นามสกลุ ชนะชยั  
อาย ุ32  พรรษา 11 
วทิยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสรอ้ยทอง 

แขวงบางซือ่ 

เขตบางซือ่ 

กรงุเทพมหานคร 10800 

 

  

 

พระปรดีา 
ฉายา ปญฺญาวโร  
นามสกลุ ใจบญุ  
อาย ุ 32 พรรษา 11 
วทิยฐานะ น.ธ. เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัดอกเอือ้ง 

ต าบลศรภีมู ิ

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม ่50200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัอนนัตชนิ 

1919 NC 24 Cameron 

North Carolina 28326 U.S.A. 

Phone (919) 499-0567 

Fax (919) 499-0579 

 



พระมหาอรณุ 
ฉายา อภชฺิชวานนฺโท  
นามสกลุ ธรรมโม  
อาย ุ31 พรรษา 11 
วทิยฐานะ ป.ธ.4 น.ธ.เอก ปรญิญา
ตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัหมืน่เงนิกอง 

ต าบลพระสงิห ์

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม ่50200 

 

พระศกัดิช์าย 
ฉายา คณุยตฺุโต  
นามสกลุ เห็นความด ี 
อาย ุ พรรษา  
วทิยฐานะ ป.ธ. น.ธ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระธรรมกาย 

ต าบลคลองสาม 

อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธาน ี

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัภาวนานวิเจอรซ์ี ่

257 Midway Ave. 

Fanwood New Jersey 07607 U.S.A. 

Phone (908) 322-1767 

Fax (908) 322-1397 

  

 



พระมงคล 
ฉายา ขนฺตธิโร  
นามสกลุ ถาเอนญวน  
อาย ุ 34 พรรษา 10 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัศรนีวล 

ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัขอนแกน่ 40000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัปา่พทุธยานนัทาราม 

5320 Kell Lane 

Las Vegas Nevada 89156 U.S.A. 

Phone (702) 437-3320 

Fax (702) 437-1986 

  

 

พระกฤษดา 
ฉายา ธมฺมโฆสโก 
นามสกลุ แสนรู ้ 
อาย ุ43 พรรษา 10 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัไทรงามธรรมธราราม 

ต าบลดอนมะสงัข ์

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัสพุรรณบรุ ี72000 

  

 



พระมหาประภากร 
ฉายา นนฺนกโร  
นามสกลุ อนิงั  
อาย ุ 30 พรรษา 10 
วทิยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัดอน  

แขวงยานนาวา 

เขตสาทร 

กรงุเทพมหานคร 10120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยกสุนิาราเฉลมิราชย ์ประเทศ

อนิเดยี 

  
 

พระปรดีา 
ฉายา สมุงฺคลคโุณ  
นามสกลุ มอมงุคณุ  
อาย ุ30 พรรษา 10 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัอมัพวนั 

แขวงนครไชยศร ี

เขตดสุติ 

กรงุเทพมหานคร 10300 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

143-145 Madison St. NE 

Albuquerque 

New Mexico 87108 U.S.A. 

Phone (505) 256-7520 

Fax (505) 268-1544 

  

 



สถานภาพปจัจบุนั 

พระครสูมหุป์รดีา 

เจา้อาวาสวดัอมัพวนัอเมรกิา 

เมอืงเมอรฟ์รสีโบโร รฐัเทนเนสซี ่

พระชาล ี
ฉายา ชาตวโีร  
นามสกลุ กาบบวั  
อาย ุ 30 พรรษา 10 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปรญิญาโท 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัศรโีสดา 

ต าบลสเุทพ 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม ่50200 

 

  

 



พระมหาอทุยั 
ฉายา ธนลาโภ  
นามสกลุ นลิมณี  
อาย ุ พรรษา  
วทิยฐานะ 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัอทุยาน 

ต าบล 

อ าเภอ 

จงัหวดันนทบรุ ี

  

  

 

พระธรีชาต ิ
ฉายา ธรีว โส  
นามสกลุ ธรรมวงศ ์ 
อาย ุ 29 พรรษา 9 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัยองแยง 

ต าบลหนองระเวยีง 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดันครราชสมีา 30000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธคณุ 

4128 Bannister Ave. 

El Monte 

California 91732 U.S.A. 

Phone & Fax (626) 452-0997 

 



พระมหานคร 
ฉายา โชตปิญฺโญ  
นามสกลุ ฟองธวิงศ ์ 
อาย ุ28 พรรษา 9 
วทิยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัลุม่คงคาราม 

ต าบลบางกรวย 

อ าเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบรุ ี11130 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัโพธญิาณ 

 

1221 N. Mallard Street 

Las Vegas Nevada 89108 U.S.A. 

Phone & Fax (702) 646-7590 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

  

 



พระใบฎกีาธรรมวฑัฒ ์
ฉายา ธมฺมวฑฺฒโน  
นามสกลุ ศริแิสงสวา่ง  
อาย ุ 29 พรรษา 9 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสระเรยีง 

ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000 

  

 

พระมหาบญุชว่ย 
ฉายา ขนฺตธิโร  
นามสกลุ รมิส าโรง  
อาย ุ 28 พรรษา 9 
วทิยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัหนองกระทุม่ 

ต าบลภหูลวง 

อ าเภอปกัธงชยั 

จงัหวดันครราชสมีา 30150 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัธรรมวหิาร ฮนัโนเวอร ์เยอรมน ี

  

 



พระมหาเศกสนัต ์
ฉายา ปรยิตฺตเิมธ ี 
นามสกลุ รกัสม  
อาย ุ 29 พรรษา 9 
วทิยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสระเกศ 

แขวงบา้นบาตร 

เขตปอ้มปราบศตัรพูา่ย 

กรงุเทพมหานคร 10100 

 

พระมหาเมธ ี
ฉายา สนฺตจตฺิโต  
นามสกลุ จลุส าโรง  
อาย ุ29 พรรษา 8 
วทิยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเศวตฉตัร 

แขวงบางล าภลูา่ง 

เขตคลองสาน 

กรงุเทพมหานคร 10600 

สถานภาพปจัจบุนั 

สงักดัวดัพทุธโสธรวเิทศ 

143-145 Madison St. NE 

Albuquerque 

New Mexico 87108 U.S.A. 

Phone (505) 256-7520 

Fax (505) 268-1544 

 



สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

พระสานนท ์
ฉายา จรณธมฺโม  
นามสกลุ เตีย้นวน  
อาย ุ 28 พรรษา 8 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดันาคปรก 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษเีจรญิ 

กรงุเทพมหานคร 10160 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธสามคัค ีประเทศนวิซแีลนด ์

  

  
 

พระมหาอนิสม 
ฉายา อภโย  
นามสกลุ ปญฺญาอทุยั  
อาย ุ 28 พรรษา 8 
วทิยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม 

แขวงดสุติ 

เขตดสุติ 

กรงุเทพมหานคร 10300 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธปยิวราราม แฟรงคเ์ฟริต์ 

เยอรมน ี

  
 



พระมหาสวุรรณรตัน ์
ฉายา กนฺตาจาโร  
นามสกลุ แสนสภุา  
อาย ุ 28 พรรษา 8 
วทิยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม 

แขวงดสุติ 

เขตดสุติ 

กรงุเทพมหานคร 10300 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัวชริธรรมปทปี 

 

110 Rustic Road 

Centereach Newyork 11720 U.S.A. 

Phone (631) 471-8006 

Fax (631) 588-2482 

  

 

พระมหาไชยา 
ฉายา ชนิธมฺมญฺญ ู 
นามสกลุ กาละปกัษ ์ 
อาย ุ31 พรรษา 8 
วทิยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสรอ้ยทอง 

แขวงบางซือ่ 

เขตบางซือ่ 

กรงุเทพมหานคร 10800 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัมอญรามญั  

14321 Tupper Street 

Panorama City 

California 91402 U.S.A. 

Phone (818) 895-3141 
 



Fax (818) 895-3076 

  

พระมหาสมบตั ิ
ฉายา ญาณวโร  
นามสกลุ หนองหงอก  
อาย ุ 29 พรรษา 8 
วทิยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก ปรญิญา
ตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัยานาวา 

แขวงยานนาวา 

เขตสาทร 

กรงุเทพมหานคร 10120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัธมัมาราม 

7059 W. 75th Street 

Chicago Illinois 60638 U.S.A. 

Phone (708) 594-8100 

Fax (708) 594-8114 

  

 



พระวริตัน ์
ฉายา ปวฑฺฒโน  
นามสกลุ ผลหา้  
อาย ุ 60 พรรษา 8 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก อนปุรญิญา 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัหนองพรานพกุ 

ต าบลทบัใต ้

อ าเภอหวัหนิ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77110 

  

  

 

พระเกรยีงศกัดิ ์
ฉายา ธญฺญวูโร  
นามสกลุ อนิทรสวุรรณ  
อาย ุ 28 พรรษา 8 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเจา้มลู 

แขวงทา่พระ 

เขตบางกอกใหญ ่

กรงุเทพมหานคร 10600 

  

  

 



พระธรีภทัรภพ 
ฉายา อาจารปาล ี 
นามสกลุ พวงมาลา  
อาย ุ29 พรรษา 8 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัหงสร์ตันาราม 

แขวงวดัอรณุ 

เขตบางกอกใหญ ่

กรงุเทพมหานคร 10600 

  

  

 

พระมหาประดษิฐ ์
ฉายา อภฉินฺโท  
นามสกลุ ค าตา  
อาย ุ 26 พรรษา 7 
วทิยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์

แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยมคธพทุธวปิสัสนา ประเทศ

อนิเดยี 

  

   



ชือ่ : พระมหาเกรยีงไกร 
ฉายา : กตฺิตภิทฺโท  
นามสกลุ : ปฏเิวทย ์ 
อาย ุ : 27 
พรรษา : 7 
วทิยฐานะ : ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัโคกเลาะ 

ต าบลหนองแกว้ 

อ าเภอหวัตะพาน 

จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยลาสเวกสั 

Wat Thai Las Vegas 

2920 McLeod Drive 

Las Vegas Nevada 89121 U.S.A. 

Phone (702)  384-2264 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



พระเศกสนัต ์
ฉายา สนฺตกิโร  
นามสกลุ ภูส่นุทรศร ี 
อาย ุ 49 พรรษา 7 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเกษทอง 

ต าบลสามโก ้

อ าเภอสามโก ้

จงัหวดัอา่งทอง 14160 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัโพธญิาณ 

 

1221 N. Mallard Street 

Las Vegas Nevada 89108 U.S.A. 

Phone & Fax (702) 646-7590 

  

 

พระนราพงษ ์
ฉายา มหาวโีร  
นามสกลุ อามาตยค์ง  
อาย ุ27 พรรษา 7 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัราษฎรป์ระคองธรรม 

ต าบลเสาธงหนิ 

อ าเภอบางใหญ ่

จงัหวดันนทบรุ ี11140 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัสทัธาธรรม 

8000 F.M. 1518 

Schertz  Texas 78154 U.S.A 

Phone (210) 566-5695 

Fax (210) 566-3899 

 



พระมหาสมภคั 
ฉายา กตฺิตปิญโญ  
นามสกลุ ติบ๊ปิน  
อาย ุ28 พรรษา 7 
วทิยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม 

แขวงดสุติ 

เขตดสุติ 

กรงุเทพมหานคร 10300 

  

 

พระมหาสมชยั 
ฉายา ธรีปญฺโญ  
นามสกลุ ไกษร 
อาย ุ28 พรรษา 7 
วทิยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระสงิห ์

ต าบลพระสงิห ์

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม ่50205 

  

  

 



พระมหานคิม 
ฉายา นสิโภ  
นามสกลุ ชาตดิร  
อาย ุ28 พรรษา 7 
วทิยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสทุศันเทพวราราม 

แขวงราชบพธิ 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

  

 

พระรตันะ 
ฉายา ฐติรตโน  
นามสกลุ เหลอืงวลิยั  
อาย ุ31 พรรษา 7 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัหนองไผล่อ้ม 

ต าบลบอ่ทอง 

อ าเภอกบนิทรบ์รุ ี

จงัหวดัปราจนีบรุ ี25110 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัภาวนาซแีอต๊เติล้ 

852 N.E. 83rd Street 

Seattle Washington 98115 U.S.A. 

Phone (206) 522-1514 

Fax (206) 985-2920 

  

 



พระมหากายสทิธิ ์
ฉายา กายสทฺิธ ิ 
นามสกลุ ชุม่สลบั  
อาย ุ 28 พรรษา 7 
วทิยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัปากน้ า 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษเีจรญิ 

กรงุเทพมหานคร 10160 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัสทัธาธรรม 

8000 F.M. 1518 

Schertz  Texas 78154 U.S.A 

Phone (210) 566-5695 

Fax (210) 566-3899 

  

 

พระมหาเขมวฒัน ์
ฉายา อาภาธโร  
นามสกลุ ชยัโม  
อาย ุ28 พรรษา 6 
วทิยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก ปวส. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัประดฉูมิพล ี

แขวงทา่พระ 

เขตบางกอกใหญ ่

กรงุเทพมหานคร 10600 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธสามคัค ีประเทศนวิซแีลนด ์

 



พระมหาวนิยั 
ฉายา วนิยธโร  
นามสกลุ บรรดาศกัดิ ์ 
อาย ุ25 พรรษา 6 
วทิยฐานะ ป.ธ.4 น.ธ.เอก ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเทวราชกญุชร 

แขวงวชริพยาบาล 

เขตดสุติ 

กรงุเทพมหานคร 30120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยพทุธาราม ประเทศออสเตรเลยี 

 

พระอรสนิ 
ฉายา เขมปญฺโญ  
นามสกลุ พึง่เงนิ  
อาย ุ32 พรรษา 6 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสวุรรณครี ี

แขวงบางขนุนนท ์

เขตบางกอกนอ้ย 

กรงุเทพมหานคร 10700 

  

  

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

  
 



พระมหาพสิาร 
ฉายา ฐติเมธ ี 
นามสกลุ สทุธแิพทย ์ 
อาย ุ26 พรรษา 6 
วทิยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัระฆงัโฆสติาราม 

แขวงศริริาช 

เขตบางกอกนอ้ย 

กรงุเทพมหานคร 10700 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัมอญรามญั 

14321 Tupper Street 

Panorama City 

California 91402 U.S.A. 

Phone (818) 895-3141 

Fax (818) 895-3076 

  

 



พระมหาปฐมฤกษ ์
ฉายา ปฐมปญฺโญ  
นามสกลุ พรมลา  
อาย ุ27 พรรษา 6 
วทิยฐานะ ป.ธ.7 ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัหวัล าโพง 

แขวงสีพ่ระยา 

เขตบางรกั 

กรงุเทพมหานคร 10500 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัอนนัตชนิ 

1919 NC 24 Cameron 

North Carolina 28326 U.S.A. 

Phone (919) 499-0567 

Fax (919) 499-0579 

  

 

พระสงกรานต ์
ฉายา จตฺิตสโุข  
นามสกลุ มาสขุ  
อาย ุ26 พรรษา 6 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระเชตพุน 

แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธปยิวราราม ประเทศเยอรมนี 

  

 



สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

  

พระกร ี
ฉายา กมโล  
นามสกลุ ตาละ  
อาย ุ26 พรรษา 6 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระศรรีตันมหาธาตุ 

ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัพษิณโุลก 65000 

 

  

 

พระมหาวริยิะ 
ฉายา ปญฺญาวชโิร  
นามสกลุ พลกลาง  
อาย ุ29 พรรษา 6 
วทิยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัทศันารณุสนุทรกิาราม 

แขวงมกักะสนั 

เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร 10400 

  

 



พระครปูลดัศกัรนิทร ์
ฉายา ปญฺญาธโร  
นามสกลุ วงศเ์ทพ  
อาย ุ26 พรรษา 6 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัประยรุวงศาวาส 

แขวงวดักลัยาณ ์

เขตธนบรุ ี

กรงุเทพมหานคร 10600 

 

พระมหาพงษป์ญัญา 
ฉายา สริปิญฺโญ  
นามสกลุ จนัทคาม  
อาย ุ26 พรรษา 6 
วทิยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสทุศันเทพวราราม 

แขวงราชบพธิ 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

สถานภาพปจัจบุนั 

สงักดัวดัพทุธโสธรวเิทศ 

143-145 Madison St. NE 

Albuquerque 

New Mexico 87108 U.S.A. 

Phone (505) 256-7520 

Fax (505) 268-1544 

 



สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

พระมหาวริตัน ์
ฉายา ชุตนฺิธโร  
นามสกลุ บญุโต  
อาย ุ29 พรรษา 6 
วทิยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดับญุเรอืง 

ต าบลปา่กอ่ด า 

อ าเภอแมล่าว 

จงัหวดัเชยีงราย 57250 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัมงคลรตันาราม  

6306 Palm River Road 

Tampa Florida 33619 U.S.A. 

Phone (813) 621-1669 

Fax (813) 626-8850 
 

พระอนนัตภวิฒัน ์
ฉายา พทฺุธรกฺขโิต  
นามสกลุ โมธรรม  
อาย ุ28 พรรษา 6 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ศศ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัอมัพวนั 

แขวงนครไชยศร ี

เขตดสุติ 

กรงุเทพมหานคร 10300 

  

 



พระเฉลยีว 
ฉายา สจุณฺิณธมฺโม  
นามสกลุ เชตะวรรณ์  
อาย ุ25 พรรษา 5 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเสมาเมอืง 

ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธมงคลนมิติ 

320 Louisiana Blvd. S.E. 

Albuquerque 

New Mexico 87108 U.S.A. 

Phone (505) 268-4983 

Fax (505 ) 268-0255 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



พระมหาอภนินัท ์
ฉายา นพิทฺธสนฺโต  
นามสกลุ มนตร ี 
อาย ุ26 พรรษา 6 
วทิยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัดาวดงึษาราม 

แขวงบางยีข่นั 

เขตบางพลดั 

กรงุเทพมหานคร 10700 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธาวาส 

6007 Spindle Drive 

Houston Texas 77086 U.S.A. 

Phone (281) 820-3255 : 445-5773 

Fax (281) 931-9746 

 

พระรตันด์า 
ฉายา รตนกว ี 
นามสกลุ เกษศรรีตัน ์
อาย ุ25 พรรษา 5 
วทิยฐานะ น.ธ.gvd rT"[" 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัจอมสดุาราม 

แขวงดสุติ 

เขตดสุติ 

กรงุเทพมหานคร 10300 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์

309 E. Faiview Road 

Bakersfield 

California 93307 U.S.A 

Phone (661) 836-9940  

Fax (661)  831-9029 

 



พระอ าพนัธ ์
ฉายา สนฺุทโร  
นามสกลุ ไชยรญั  
อาย ุ27 พรรษา 5 
วทิยฐานะ น.ธ.เอก ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัทองนพคณุ 

แขวงคลองสาน 

เขตคลองสาน 

กรงุเทพมหานคร 10600 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัอนนัตชนิ 

1919 NC 24 Cameron 

North Carolina 28326 U.S.A. 

Phone (919) 499-0567 

Fax (919) 499-0579 

  

 

พระมหาจรีานนท ์
ฉายา ญาณเมธ ี 
นามสกลุ สงิหโ์ท  
อาย ุ27 พรรษา 5 
วทิยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัจกัรวรรดริาชาวาส 

แขวงจกัรวรรด ิ

เขตสมัพนัธวงศ ์

กรงุเทพมหานคร 10600 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัธมัมาราม 

7059 W. 75th Street 

Chicago Illinois 60638 U.S.A. 

Phone (708) 594-8100  



Fax (708) 594-8114 

  

พระมหาอนรุทุธิ ์
ฉายา นริตฺุตเมธ ี 
นามสกลุ คณุทวนิ  
อาย ุ26 พรรษา 5 
วทิยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัจกัรวรรดริาชาวาส 

แขวงจกัรวรรด ิ

เขตสมัพนัธวงศ ์

กรงุเทพมหานคร 10100 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัธมัมาราม 

7059 W. 75th Street 

Chicago Illinois 60638 U.S.A. 

Phone (708) 594-8100 

Fax (708) 594-8114 

  

 



พระมหาสชิฌากร 
ฉายา ปสทฺิธโิก  
นามสกลุ พากเพยีร  
อาย ุ 26 พรรษา 5 
วทิยฐานะ ป.ธ.8 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสทุศันเทพวราราม 

แขวงราชบพธิ 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัธรรมคณุาราม 

644 East 1000 North 

Layton Utah 84041 U.S.A. 

Phone (801) 544-7616 

Fax (801) 546-9369 

  

 

พระมหาวจิารณ ์
ฉายา สริภิสูโิต  
นามสกลุ ถิน่หนองแวง  
อาย ุ26 พรรษา 5 
วทิยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 

แขวงบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัสทัธาธรรม 

8000 F.M. 1518 

Schertz  Texas 78154 U.S.A 

Phone (210) 566-5695  



Fax (210) 566-3899 

  

พระมหาโอฬาร 
ฉายา ธมฺมาวโุธ  
นามสกลุ ชาตงิาม 
อาย ุ พรรษา  
วทิยฐานะ ป.ธ. น.ธ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัดงครัง่นอ้ย 

ต าบล 

อ าเภอ 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัสทุธาวาส  

เมอืงรเิวอรไ์ซด ์ 

รฐัแคลฟิอรเ์นยี 

  
 

 

เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก วทิยาลยัพระธรรมทูต http://odc.mcu.ac.th/?page_id=5187 Update the 

information as of the date on 28th , July, 2562/2019 by Phramaha Samarn 
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