
พระธรรมทตูสายตา่งประเทศ รุน่ที ่9 

 

 

 

เริ่มโครงการอบรม  วนัที่ 21 มีนาคม  พ.ศ.2546 

สิ้นสุดโครงการ วันที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

จ ำนวนพระธรรมทตูทีผ่ำ่นกำรอบรมทัง้ส ิน้ 69 รปู 

และตอ่ไปนี ้คอืภำพและประวัตขิองพระธรรมทตูเหลำ่นัน้ 

หมายเหต ุขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูในปี พ.ศ.2546 ในตอนเขำ้รบักำร
อบรมเป็นพระธรรมทตูไปตำ่งประเทศเทำ่นัน้ ปัจจบุนัทกุอยำ่ง
เปลีย่นไปเกอืบหมดแลว้ จงึเรยีนมำเพือ่โปรดทรำบ 

  



 
  

ชือ่ : พระเฉลมิ 

ฉำยำ : พลธมฺโม 

นำมสกลุ : อ้นโต 

อายุ 60 พรรษา 40  

วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.4 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดเวฬุราชิณ 

ถนนเทอดไท  

แขวงบางยี่เรือ 

เขตธนบุร ี

กรุงเทพฯ 10600 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Promkunaram 

17212 W. Maryland Ave. 

Waddell, AZ 85355 USA 

 

Ph . (623) 935-2276 

Fax. (623) 935-1174 

สถานภาพปจัจบุนั : 
กลบัไปปฏบิตัศิำสนกจิทีป่ระเทศ
ไทย 

 



ชือ่ : พระมหาธารทอง 

ฉำยำ : กิตฺตุคุโณ 

นำมสกลุ :  บัวแก้ว 

อายุ 58 พรรษา 37 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 Ph.D. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดมหรรณภาราม 

ถนนตะนาว 

แขวงเสาชิงช้า 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thai Nalanda 

P.O. Naland 803111 

Naland, Bihar India 

 

Ph. 0091-06112-281819 

สถานภาพปจัจบุนั : 

มรณภาพ 16 สงิหาคม 2550 

 

ชือ่ : พระส ารวย 

ฉำยำ : อคฺคธมฺโม 

นำมสกลุ : มหาพรหม 

อายุ 53 พรรษา 32 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสันติธรรมาราม 

แขวงบุคคโล 

เขตธนบุร ี

กรุงเทพฯ 10600 

 



สถานภาพปจัจบุนั : 
กลบัไปปฏบิตัศิำสนกจิทีป่ระเทศ
ไทย 

ชือ่ : พระมหาอุดม 

ฉำยำ : ปภงฺกโร 

นำมสกลุ : บุตรศรภีูม ิ

อายุ 48 พรรษา 27 

วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดธรรมาภิรตาราม 

แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Pa Santidhamma 

14289 Chapman's Lane 

Carollton, VA 23314 USA 

 

Ph. (757) 238-7015 

Fax. (757) 238-3461 

สถานภาพปจัจบุนั : 
เจำ้อำวำสวัดป่ำสนัตธิรรม 
เวอรจ์เินยี 

 



ชือ่ : พระมหามานติ 

ฉำยำ : โอวาททตโฺต 

นำมสกลุ : วิเศษชาต ิ

อายุ 44 พรรษา 22 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 ม.ศ.3 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดประดู่ฉิมพล ี

แขวงทา่พระ 

เขตบางกอกใหญ๋ 

กรุงเทพฯ 10600 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhasamakkee 

359 Marshland Rd. 

Shirley Christchurch, New 

Zeland 

 

Ph. & Fax. (03) 386-1634 

 

ชือ่ : พระครูวิธานสุวมิล

กิจ (สุพรรณ) 

ฉำยำ : รตนวณฺโณ 

นำมสกลุ : สุวรรณชยั 

อายุ 43 พรรษา 22 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสังฆาราม 

ต.บ้านด่าน 

อ.ด่านลานหอย 

จ.สุโขทยั 64140 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thai LA 

8225 Coldwater Canyon Ave. 

 



N.Hollywood,CA 91605-1198 

USA 

 

Ph.  (818) 780-4200, 997-9657 

Fax (818) 780-0616 

ชือ่ : พระเยือนศรัณย ์

ฉำยำ : จนฺทโชโต 

นำมสกลุ : จันทร์เทศ 

อายุ 42 พรรษา 21 

วิทยฐานะ พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม 

แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thai LA 

8225 Coldwater Canyon Ave. 

N.Hollywood,CA 91605-1198 

USA 

 

Ph.  (818) 780-4200, 997-9657 

Fax (818) 780-0616 

 



ชือ่ : พระธีรยุทธ ิ

ฉำยำ : ชินปุตฺโต 

นำมสกลุ : เปรมทว ี

อายุ 43 พรรษา 20 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.6 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดมูลจินดาราม 

ต.บางยี่โถ 

อ.ธัญบุร ี

จ.ปทุมธาน ี

 

ชือ่ : พระไสว 

ฉำยำ : ปริสุทฺโธ 

นำมสกลุ : เสาะสนธิ ์

อายุ 41 พรรษา 19 

วิทยฐานะ พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดเทวีวรญาต ิ

แขวงเทพศริินทร ์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

กรุงเทพฯ 10100 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Promkunaram 

17212 W. Maryland Ave.  

Waddell, AZ 85355 USA 

 

Ph . (623) 935-2276 

Fax. (623) 935-1174 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาอรรถชยั 

ฉำยำ :  รตนชีโว 

นำมสกลุ :  สุภาภรณ ์

อายุ 40 พรรษา 19 

วิทยฐานะ ป.ธ.5 สส.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดปากน้ าภาษีเจริญ 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Mongkoltepmunee 

3304 Knight Rd. 

Bensalem, PA 19020 USA 

 

Ph.&Fax. (215) 638-9755 

สถานภาพปจัจบุนั 

พระครมูงคลรัตนวิเทศ วัดมงคล

เทพมุนี ฟิลาเดลเฟีย 

 



ชือ่ : พระมหาสมบุญ 

ฉำยำ : สมฺมาปญฺโญ 

นำมสกลุ : จงภัทรนชิพันธ์ 

อายุ 52 พรรษา 18 

วิทยฐานะ ป.ธ.4 พบ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดพระธรรมกาย 

ต.คลองสาม 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธาน ี12120 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Meditation of Chicago 

6224 W. Gunnison St. 

Chicago, IL 60630 USA 

 

Ph . (773) 763-8763 

Fax. (773) 763-7897 

สถานภาพปจัจบุนั : 

พระวิเทศภาวนาจารย ์

เจำ้อำวำสวัดพระธรรมกำย
แคลฟิอรเ์นยี 

 



ชือ่ : พระบุญพิทกัษ ์

ฉำยำ : สุนฺทโร 

นำมสกลุ : จอมทอง 

อายุ 41 พรรษา 18 

วิทยฐานะ พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดวังหิน 

ต.พลายชุมพล 

อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก 65000 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhapanya 

1157 Indian Hill Blvd. 

Pomona, CA 91767 USA 

 

Ph . (909) 629-1771 

Fax. (909) 620-4621 

 

ชือ่ : พระมหาสุวทิย ์

ฉำยำ : สุจิณฺโณ 

นำมสกลุ : มิมะละ 

อายุ 39 พรรษา 18 

วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดดอนค่า 

ต.แม่พูล 

อ.ลับแล 

จ.อุตรดิตถ์ 53130 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhamongkolnimit 

320 Louisiana Blvd. SE.  

Albuqueque, NM 87108-3138 

 



USA 

 

Ph . (505) 268-4983 

Fax. (505) 268-0255 

สถานภาพปจัจบุนั :  

เจา้อาวาสวดัพทุธวราราม 

เมอืงเดนเวอร ์รฐัโคโลราโด ้

ชือ่ : พระไวโรจน ์

ฉำยำ : วิโรจโน 

นำมสกลุ :  ตรีเนตร 

อายุ 39 พรรษา 18 

วิทยฐานะ นธ.เอก ปวส. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดพระธรรมกาย 

ต.คลองสาม 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธาน ี12120 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Chareon Bhavana 

Norbury, London England 

สถานภาพปจัจบุนั : 

วิเทศภาวนาธรรม 

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวา

เรีย ประเทศเยอรมน ี

 



ชือ่ : พระวรีะ 

ฉำยำ : วีรนฺธโร 

นำมสกลุ : วิงวอน 

อายุ 41 พรรษา 17 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก ศศ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดพระธรรมกาย 

ต.คลองสาม 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธาน ี12120 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhavihara Berlin 

Steinkirchener St. 17 

13435 Berlin-

Wittennan Germany 

 

Ph. & Fax. (49)  030-416-9844 

                        030-416-8946 

สถานภาพปจัจบุนั : 

เป็นพระครสูังฆรักษว์ีระ 

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 



ชือ่ : พระมหาสมบรูณ ์

ฉำยำ : จตฺตภโย 

นำมสกลุ : เสริมผล 

อายุ 40 พรรษา 17 

วิทยฐานะ ป.ธ.9 M.A. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 

ต.แม่กลอง 

อ.เมือง 

จ.สมุทรสงคราม 75000 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Dhammaram 

7059 W. 75 th. St. 

Chicago, IL 60638 USA 

 

Ph .  (708) 594-8100, 584-6131 

Fax. (708) 594-8114 

 

ชือ่ : พระมหาไฉน 

ฉำยำ : มหากุโล 

นำมสกลุ : วัฒนะ 

อายุ 38 พรรษา 18 

วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดทองธรรมชาติวรวหิาร 

แขวงคลองสาน 

เขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ 10640 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Pa Santidhamma 

14289 Chapman's Lane 

Carollton, VA 23314 USA 

 



 

Ph. (757) 238-7015 

Fax. (757) 238-3461 

ชือ่ : พระมหาวิสษิฐ์ิ 

ฉำยำ : ปญฺญาวฑฺฒโน 

นำมสกลุ : กฤษว ี

อายุ 38 พรรษา 17 

วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสามพระยา 

แขวงวัดสามพระยา 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhapadipa 

14 Calone Rd. 

Wimbledon London S.W. 

19 5 H.J. England 

 

Ph. (020) 846-1357 

              894-4578 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาสกล 

ฉำยำ : กิตฺติเมธี 

นำมสกลุ : คลี่บ ารุง 

อายุ 39 พรรษา 18 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดปากน้ าภาษีเจริญ 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Mongkoltepmunee 

3304 Knight Rd. 

Bensalem, PA 19020 U.S.A. 

 

Ph.&Fax. (215) 638-9755 

 

ชือ่ : พระมหาสม 

ฉำยำ : สิริปญฺโญ 

นำมสกลุ : สอนสิงห์ 

อายุ 39 พรรษา 16 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดอัมพวัน 

แขวงราชวัตร 

เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhavararam 

4801 Julian St. 

Denver, CO 80221 USA 

 

 



Ph.  (303) 433-1826, 477-9766   

Fax. (303) 964-9924 

สถานภาพปจัจบุนั : มรณภาพ 

ชือ่ : พระมหานเรนทร์ฤทธิ ์

ฉำยำ : ธีรญาโณ 

นำมสกลุ : เขียวสุภา 

อายุ 38 พรรษา 16 

วิทยฐานะ ป.ธ.5 ศน.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดวรจรรยาวาส 

แขวงวัดพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ 10120 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhajakra 

mongkolratanaram 

872-A Second St. 

Pearl City, HI 96782-3342 USA 

 

 

Ph.   (808) 459-4176 

Fax. (808) 455-1808 

 



ชือ่ : พระสายชล 

ฉำยำ : ปภงฺกโร 

นำมสกลุ : จันทรบาล 

อายุ 37 พรรษา 16 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก MA. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดนาคปรก 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhasothon 

143-145 Madison St. NE, 

Albuqerque, NM 87108 USA 

 

Ph.  (505) 256-7520   

Fax. (505) 262-0191 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระสุจินตนินท 

ฉำยำ : สุภกโร 

นำมสกลุ : หนูชู 

อายุ 36 พรรษา 16 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก ศศ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดปัญญานันทาราม 

ต.คลองหก 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธาน ี12120 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Atammayataram 

 



19301 176th Ave. NE 

Woodinville, WA 98072 USA 

 

Ph.  (426) 481-6640 

Fax. (436) 481-2142 

ชือ่ : พระเผดจ็ 

ฉำยำ : จิรกุโล 

นำมสกลุ : จงสกุลศริ ิ

อายุ 38 พรรษา 15 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก บช.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดราชโอรสาราม 

แขวงบางค้อ 

เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ   

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhavihara Berlin 

Steinkirchener St. 17 

13435 Berlin-

Wittennan Germany 

 

Ph.&Fax. (49)  030-416-9844 

                      030-416-8946 

 



ชือ่ : พระครูสังฆรักษส์มปอง 

ฉำยำ : เขมทสฺโส 

นำมสกลุ : พวงพืช 

อายุ 36 พรรษา 15 

วิทยฐานะ น.ธ.โท 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดนาคปรก 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thai Kusinara 

Chalermraj 

Buddhamag, P.O.Box 

Kusinagar, Distt. 

Padrauna U.P. 224403 India 

 

Ph.  00191-55642-71189 

Fax. 00191-55642-72089 

 
  

ชือ่ : พระครูวินัยธรมงคล 

ฉำยำ : มงฺคโล 

นำมสกลุ : เกื้อกูล 

อายุ 36 พรรษา 15 

วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ. MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดยางน้อย 

ต.ก่อเอ ้

อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี 34150 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Dhammaram 

 



7059 W. 75 th. St. 

Chicago, IL 60638 USA 

 

Ph .  (708) 594-8100 

                584-6131 

Fax. (708) 594-8114 

สถานภาพปจัจบุนั : 
พระภาวนาวชริวเิทศ 
หวัหนำ้สงฆว์ัดนวมนิทรรำชทูศิ 
เมอืงบอสตนั รัฐแมสซำจเูสตต ์
สหรัฐอเมรกิำ 

ชือ่ : พระวินยั 

ฉำยำ : ธีรจิตฺโต 

นำมสกลุ : ปานทอง 

อายุ 36 พรรษา 15 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสันก าแพง 

ต.สันก าแพง 

อ.สันก าแพง 

จ.เชียงใหม ่50130 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhapadeep 

310 Poplar Ave. 

San Bruno, CA 94066 USA 

 

Ph.  (650) 615-9528 

Fax. (650) 615-9688 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาจิราพันธ์ 

ฉำยำ : วรเกต ุ

นำมสกลุ : ธรรมชณุหนนท์ 

อายุ 44 พรรษา 14 

วิทยฐานะ ป.ธ.3 กศ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดอมราวราราม 

แขวงคลองถนน 

เขตสายไหม 

กรุงเทพฯ 10220 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Promkunaram 

17212 W. Maryland Ave. 

Waddell, AZ 85355 USA 

 

Ph . (623) 935-2276 

Fax. (623) 935-1174 

 

ชือ่ : พระไสว 

ฉำยำ : จนฺทวณฺโณ 

นำมสกลุ : ชมไกร 

อายุ 35 พรรษา 14 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดเทวราชกุญชร 

ต.ตาลเดีย่ว 

อ.หล่มสกั 

จ.เพชรบูรณ์ 67110 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Phrabuddhajinaraj 

2948 Chino Hills Pkwy. 

Chino Hills, CA 91709-4286 

 



USA 

 

Ph . (909) 597-8470 

Fax. (909) 606-0679 

ชือ่ : พระมหาสมร 

ฉำยำ : สุเมโธ 

นำมสกลุ : ค าตัน 

อายุ 35 พรรษา 14 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดอมรทายกิาราม 

แขวงบ้านช่างหล่อ 

เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10700 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhavararam 

4801 Julian St. 

Denver, CO 80221 USA 

 

Ph.  (303) 433-1826 

               477-9766   

Fax. (303) 964-9924 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาสมนกึ 

ฉำยำ : สมวโร 

นำมสกลุ : สถาพรเศรณี 

อายุ 40 พรรษา 13 

วิทยฐานะ ป.ธ.7 วท.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสุคันธาราม 

แขวงสวนจิตลดา 

เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Pa Santidhamma 

14289 Chapman's Lane 

Carollton, VA 23314 USA 

 

Ph. (757) 238-7015 

Fax. (757) 238-3461 

 

ชือ่ : พระมหาประสาน 

ฉำยำ : กตปุญฺโญ 

นำมสกลุ : สิงห์ขรรักษ์ 

อายุ 38 พรรษา 13 

วิทยฐานะ ป.ธ.4 น.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดปากน้ าภาษีเจริญ 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Mongkoltepmunee 

3304 Knight Rd. 

Bensalem, PA 19020 USA 

 



 

Ph.&Fax. (215) 638-9755 

ชือ่ : พระมหาธนภทัร 

ฉำยำ : อาสโภ 

นำมสกลุ : ตู้แกว้ 

อายุ 34 พรรษา 12 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดนครอินทร ์

ต.สวนใหญ ๋

อ.เมือง 

จ.นนทบุร ี11000 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
The Midwest Meditation Center 

29750 Ryan Rd. 

Warren, MI 48092-2244 USA. 

 

Ph. (810) 573-2666 

Fax. (810) 573-6661 

สถานภาพปจัจบุนั : 
พระครศูรภีทัรวเิทศ 
เจำ้อำวำสวัดพทุธวหิำรนำนำชำต ิ
มดิเวสต ์

 



ชือ่ : พระมหาเกลี้ยง 

ฉำยำ : ธมฺมโชโต 

นำมสกลุ : แก้วพร 

อายุ 33 พรรษา 12 

วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดระฆังโฆสิตาราม 

แขวงศริิราช 

เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10700 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhavararam 

4801 Julian St. 

Denver, CO 80221 USA 

 

Ph.  (303) 433-1826 

               477-9766   

Fax. (303) 964-9924 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาศตวรรษ 

ฉำยำ : สุภวฑฒฺโน 

นำมสกลุ : เพียกขุนทด 

อายุ 33 พรรษา 12 

วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดหัวล าโพง 

แขวงสี่พระยา 

เขตบางรกั 

กรุงเทพฯ 10500 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก  



Wat Pa Santidhamma 

14289 Chapman's Lane 

Carollton, VA 23314 USA 

 

Ph.   (757) 238-7015 

Fax. (757) 238-3461 

ชือ่ : พระมหาภิรมย ์

ฉำยำ : สุทฺธิญาโณ 

นำมสกลุ : โกมุทพนาไพร 

อายุ 32 พรรษา 12 

วิทยฐานะ ป.ธ.3 M.A. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดบางไกรใน 

ต.บางขุนกอง 

อ.บางกรวย 

จ.นนทบุร ี11130 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhasamakkee 

359 Marshland Rd. 

Shirley Christchurch, New 

Zeland 

 

Ph. & Fax. (03) 386-1634 

 
  



ชือ่ : พระมหาเจริญ 

ฉำยำ : ฐานวฑฺฒโน 

นำมสกลุ : จันทร์จริง 

อายุ 32 พรรษา 12 

วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. วท.บ. 

อ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดอนงคาราม 

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา 

เขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ 10600 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
American Meditation Temple 

1251 Orchid Dr. 

Santa Barbara, CA 93111 USA 

 

Ph.   (805) 696-6296 

Fax. (805) 967-6882 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระจรีะศักดิ ์

ฉำยำ : จตฺตสลโฺล 

นำมสกลุ : จันทะแพน 

อายุ 36 พรรษา 11 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.6 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดชลประทานรังสฤษฏ ์

ต.บางตลาด 

อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุร ี11120 

สถานภาพปจัจบุนั : 
 



วัดรัตนปัญญำ 
เมอืงวลิโดมำ่ร ์รัฐแคลฟิอรเ์นยี 

ชือ่ : พระมหาเกษตร 

ฉำยำ : ปญฺญาทีโป 

นำมสกลุ : ไชยแกว้ 

อายุ 32 พรรษา 11 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดเทพากร  

แขวงบางพลัด 

เขตบางพลดั 

กรุงเทพฯ 10700 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhamongkolnimit 

320 Louisiana Blvd. SE. 

Albuqueque, NM 87108-3138 

USA 

 

Ph .  (505) 268-4983 

Fax. (505) 268-0255 

สถานภาพปจัจบุนั : 

เจา้อาวาสวดัไชยมงคล 

เมอืงแฟรฟ์ลิด ์รฐัแคลฟิอรเ์นยี 

 



ชือ่ : พระมหาดาวสยาม 

ฉำยำ : วชิรปญฺโญ 

นำมสกลุ : กล้าลอด 

อายุ 32 พรรษา 11 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ. MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดศรีบุญเรือง 

ต.สันทราย 

อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม ่50110 

 

ชือ่ : พระเกต ุ

ฉำยำ : สุภาจาโร 

นำมสกลุ : สุวรรณโสภา 

อายุ 33 พรรษา 10 

วิทยฐานะ พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดใหม่พิเรนทร ์ 

แขวงวัดอรณุ 

เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพฯ 10600 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thai DC 

13440 Layhill Rd. 

Silver Spring, MD 20906 USA 

 

Ph .  (301) 871-8660 

Fax. (301) 871-5007 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาสุวทิย ์

ฉำยำ : ธมฺมสิร ิ

นำมสกลุ : นาลาด 

อายุ 30 พรรษา 10 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 MA. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดรวกบางบ าหร ุ

แขวงบางบ าหร ุ

เขตบางพลดั 

กรุงเทพฯ 10700 

สถานภาพปจัจบุนั : 
ปฏบิตัศิำสนกจิทีป่ระเทศอนิเดยี 

 

ชือ่ : พระมหาเดชทว ี

ฉำยำ : สุเมธ ี

นำมสกลุ : พัดพรม 

อายุ 30 พรรษา 10 

วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสร้อยทอง 

แขวงบางซื่อ 

เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Suddhavasa 

3687 Fleming St. 

Riverside, CA 92509 USA. 

 

Ph . (909) 360-3495 

               360-3795 

Fax. (909) 360-3795 

 



ชือ่ : พระมหาเชดิศักดิ์ 

ฉำยำ : อินฺทวีโร 

นำมสกลุ : ทองมา  

อายุ 37 พรรษา 9 

วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดพระศรีรตันมหาธาตุ 

ต.ในเมือง 

อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก 65000 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Phrabuddhajinaraj 

2948 Chino Hills Pkwy. 

Chino Hills, CA 91709-4286 

USA 

 

Ph . (909) 597-8470 

Fax. (909) 606-0679 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาพิชยั 

ฉำยำ : ทีปชโย 

นำมสกลุ : อ่วมกลดั 

อายุ 35 พรรษา 9 

วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสังฆราชา 

แขวงล าปลาทิว 

เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 10520 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 

 



Wat Buddhasothon 

143-145 Madison St. NE, 

Albuqerque, NM 87108 USA 

 

Ph.  (505) 256-7520   

Fax. (505) 262-0191 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาดุสิต 

ฉำยำ : ญาณภูสิโต 

นำมสกลุ : แสวงวงค ์

อายุ 31 พรรษา 9 

วิทยฐานะ ป.ธ.9 อ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดหัวล าโพง 

แขวงสี่พระยา 

เขตบางรกั 

กรุงเทพฯ 10500 

สถานภาพปจัจบุนั : 
วัดไทย ลอสแองเจลสิ 
เมอืงนอรธ์ ฮอลลวีดู รฐั
แคลฟิอรเ์นยี 

 



ชือ่ : พระมหาสะวร 

ฉำยำ : ส วโร 

นำมสกลุ : อินสม 

อายุ 31 พรรษา 9 

วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดชยัพฤกษมาลา 

แขวงตลิ่งชัน 

เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ 10600 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhapadipa 

14 Calone Rd. 

Wimbledon London S.W. 

19 5 H.J. England 

 

Ph. (020) 846-1357 

              894-4578 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาสินสมุทร 

ฉำยำ : ภูริวฑฺฒโน 

นำมสกลุ : ชุมภกูาวิน 

อายุ 30 พรรษา 9 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดประยุรวงศาวาส 

แขวงกัลยาณ ์

เขตธนบุร ี

กรุงเทพฯ 10600 

สงักดัวัดเมอืงนอก  
 



Wat Buddhasothon 

143-145 Madison St. NE, 

Albuqerque, NM 87108 USA 

 

Ph.  (505) 256-7520   

Fax. (505) 262-0191 

  

ชือ่ : พระมหามนุษย ์

ฉำยำ : ชวนปญฺโญ 

นำมสกลุ : โสดาตา 

อายุ 30 พรรษา 9 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดละหาร 

ต.โสนลอย 

อ.บางบัวทอง 

จ.นนทบุร ี11110 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhavararam 

4801 Julian St. 

Denver, CO 80221 USA 

 

Ph.  (303) 433-1826, 477-9766   

Fax. (303) 964-9924 

 



ชือ่ : พระมหาชัยพิชติ 

ฉำยำ :  ฐานุตฺตโร 

นำมสกลุ : ใสสะอาด 

อายุ 29 พรรษา 9 

วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดนาคปรก 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 

สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhasamakkee 

359 Marshland Rd. 

Shirley Christchurch, New 

Zeland 

 

Ph. & Fax. (03) 386-1634 

สถานภาพปจัจบุนั : 
เจำ้อำวำสวัดหลวงอำเจนตน่ิำ 
ประเทศอำเจนตน่ิำ 

 

ชือ่ : พระมหาสาคร 

ฉำยำ :  เตชสี 

นำมสกลุ : ประสาวะโท 

อายุ 29 พรรษา 8 

วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดพรหมวงศาราม 

แขวงดินแดง 

เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

 
 



สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhaguna 

4128 Bawnister Ave. 

El Monte, CA 91732 USA 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาไชยา 

ฉำยำ : กมฺพูสิร ิ

นำมสกลุ : หลักทอง 

อายุ 29 พรรษา 8 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดศรชีมชื่น 

ต.อ้อมกอ 

อ.บ้านดุง 

จ.อุบลราชธานี 41190 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhananachat 

8105 Linden Rd. 

Del Valle, TX 78617 USA 

 

Ph.  (512) 247-4298, 247-2714   

Fax. (512) 247-4505 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาพูนศักดิ ์ 

ฉำยำ : อินฺทโชโต 

นำมสกลุ : ทองยิ้ม 

อายุ 29 พรรษา 8 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 อว.ท. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดนาคปรก 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Thai LA 

8225 Coldwater Canyon Ave. 

N.Hollywood, CA 91605-1198 

USA 

 

Ph.  (818) 780-4200, 997-9657 

Fax. (818) 780-0616 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาสมมาตร 

ฉำยำ : วชิรสริ ิ

นำมสกลุ : ศรีวิเชียร 

อายุ 28 พรรษา 8 

วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดอินทรวิหาร 

แขวงบางขุนพรม 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 

 
  



Wat Mongkolratanaram 

1911 Russell St. 

Berkley, CA 94703 USA 

 

Ph.  (510) 540-9743 

644-4463, 749-3919 

840-9034, 849-3419 

                 

Fax. (510) 845-8150 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาสุขเภา 

ฉำยำ : ธมฺมปญฺโญ 

นำมสกลุ : สายทอง 

อายุ 29 พรรษา 7 

วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสุทัศนเทพวราราม 

แขวงราชบพิธ 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Mongkolratanaram 

1911 Russell St. 

Berkley, CA 94703 USA 

 

Ph.  (510) 540-9743 

644-4463, 749-3919 

840-9034, 849-3419 

                

Fax. (510) 845-8150 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระปราโมทย ์

ฉำยำ : ธมฺมานนฺโท 

นำมสกลุ : เพ่ิมผล 

อายุ 28 พรรษา 7 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปวส. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดใหม่เทพนิมิต 

แขวงบางยี่ขัน 

เขตบางพลดั 

กรุงเทพฯ 10700 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Saddhadhamma 

8000 F.M. 1518, 

Converse, TX 89109 USA 

 

Ph.  (210) 566-5695 

 

ชือ่ : พระมหาพิชติ 

ฉำยำ : พุทฺธิว โส 

นำมสกลุ : เอ่ียมเอมรตัน์ 

อายุ 28 พรรษา 7 

วิทยฐานะ ป.ธ.4 MA 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดป่าเป้า 

ต.ศรภีูม ิ

อ.เมือง 

จ.เชียงใหม ่50200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
The Buddha Vihara 

84 Dacre Rd. 

Plaistow, London,  

E 13 Opr. England 

 



ชือ่ : พระมหานงค ์

ฉำยำ : สุมงฺคโล 

นำมสกลุ : อับไพ 

อายุ 28 พรรษา 7 

วิทยฐานะ ป.ธ.9 ศศ.ม. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดละหาร 

ต.โสนลอย 

อ.บางบัวทอง 

จ.นนทบุร ี11110 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Dhammaram 

7059 W. 75 th. St. 

Chicago, IL 60638 USA 

 

Ph .  (708) 594-8100 

                584-6131 

Fax. (708) 594-8114 

สถานภาพปจัจบุนั :  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 

 



ชือ่ : พระมหาปัญญา 

ฉำยำ : อตฺตูปโม 

นำมสกลุ : สิงห์กวาง 

อายุ 28 พรรษา 6 

วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดท่าหลวง 

ต.ในเมือง 

อ.เมือง 

จ.พิจิตร 66000 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Phrabuddhajinaraj 

2948 Chino Hills Pkwy. 

Chino Hills, CA 91709-4286 

USA 

 

Ph . (909) 597-8470 

Fax. (909) 606-0679 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาประดูช่ยั 

ฉำยำ : ภทฺทธมฺโม 

นำมสกลุ : เพราะนาไร ่

อายุ 27 พรรษา 6 

วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดอัมพวัน  

แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก  

  



Wat Pa Santidhamma 

14289 Chapman's Lane 

Carollton, VA 23314 USA 

 

Ph.   (757) 238-7015 

Fax. (757) 238-3461 

ชือ่ : พระมหามนตร ี

ฉำยำ : ปภากโร 

นำมสกลุ : แตงฉ่ า 

อายุ 27 พรรษา 6 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม 

แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Mongkolratanaram 

1911 Russell St. 

Berkley, CA 94703 USA 

 

Ph.  (510) 540-9743 

644-4463, 749-3919 

840-9034, 849-3419 

                 

Fax. (510) 845-8150 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาบุรินทร ์

ฉำยำ : วรินฺโท 

นำมสกลุ : สิงห์ครุฑ 

อายุ 27 พรรษา 6 

วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฏิ ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Brammacariyakaram 

4485 S. Orangr Ave. 

Fresno, CA 93725 USA 

 

Ph.&Fax. (559) 264-5644 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาพิศาล 

ฉำยำ : ชยธโีร 

นำมสกลุ : เทพธาน ี

อายุ 26 พรรษา 6 

วิทยฐานะ ป.ธ.7 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดพิกลุทอง 

ต.พิกลุทอง 

อ.ท่าช้าง 

จ.สิงห์บุร ี16140 

 



ชือ่ : พระพนม 

ฉำยำ : กลฺยาณธมฺโม 

นำมสกลุ : แสนกล้า 

อายุ 28 พรรษา 5 

วิทยฐานะ พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดคุ้มเหนือ 

ต.ในเมือง 

อ.เมือง 

จ.สุรินทร์ 32000 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
The Nagaradhamma 

3225 Lincoln Way 

San Francisco, CA 94122 USA 

 

Ph.  (415) 665-7566 

Fax. (415) 665-9892 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหามังกร 

ฉำยำ : ปญฺญาวุฑฺโฒ 

นำมสกลุ : สืบมา 

อายุ 27 พรรษา 6 

วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดนาคปรก 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Buddhasamakkee 

 



359 Marshland Rd. 

Shirley Christchurch, New 

Zeland 

 

Ph. & Fax. (03) 386-1634 

ชือ่ : พระมหาวรนพ 

ฉำยำ : วรเมธี 

นำมสกลุ : แก้วสาล ี

อายุ 26 พรรษา 5 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดจักรวรรดิราชาวาส 

แขวงจกัรวรรด ิ

เขตสัมพันธวงศ ์

กรุงเทพฯ 10100 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Dhammaram 

7059 W. 75 th. St. 

Chicago, IL 60638 USA 

 

Ph .  (708) 594-8100 

                584-6131 

Fax. (708) 594-8114 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 
  



ชือ่ : พระมหาสุเทพ 

ฉำยำ : กิตฺตริตโน 

นำมสกลุ : คงเงิน 

อายุ 26 พรรษา 5 

วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดจักรวรรดิราชาวาส 

แขวงจกัรวรรด ิ

เขตสัมพันธวงศ ์

กรุงเทพฯ 10100 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Somdej Phramaha 

Rajmangalajarn 

309 E. Faiview Rd. 

Bakerfield, CA 93307 USA 

 

Ph .  (661) 836-9940 

Fax. (661) 831-9029 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 

ชือ่ : พระมหาปิยบุตร 

ฉำยำ :  สุเมธี 

นำมสกลุ : มีละถาโก 

อายุ 26 พรรษา 4 

วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสุทัศนเทพวราราม 

แขวงราชบพิธ 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 

 



Wat Brammacariyakaram 

4485 S. Orangr Ave. 

Fresno, CA 93725 USA 

 

Ph.&Fax. (559) 264-5644 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

ชือ่ : พระมหาศุภชยั 

ฉำยำ : ธมฺมภาณ ี

นำมสกลุ : ทองสา 

อายุ 25 พรรษา 4 

วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวัดเมอืงไทย 

วัดสุทัศนเทพวราราม 

แขวงราชบพิธ 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 
สงักดัวัดเมอืงนอก 
Wat Mongkolratanaram 

5306 Palm River Rd. 

Tampa, FL 33619-3746 USA 

 

Ph .  (813) 621-1669 

Fax. (813) 626-8850 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 
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