
พระธรรมทตูสายตา่งประเทศ รุน่ที ่15 

 

 
  

 

เริม่โครงการอบรม วันที ่21 มนีาคม  พ.ศ.2552 

สิน้สดุโครงการ วันที ่23 พฤษภาคม พ.ศ.2552 

จ านวนพระธรรมทตูทีผ่า่นการอบรมทัง้ส ิน้ 84 รปู 

และตอ่ไปนี ้คอืภาพและประวัตขิองพระธรรมทตูเหลา่นัน้ 

หมายเหต ุขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูส าหรับพระภกิษุทีผ่า่นการอบรม
ในโครงการอบรมพระธรรมทตูสายตา่งประเทศ ซึง่บนัทกึไว ้
ในวันที ่1 มถินุายน พ.ศ.2552 อันเป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้



เทา่นัน้ 

  

  

ชือ่ : พระมหาเถยีร สธุโีร 
นามสกลุ : สมิสา  
อาย ุ: 60  
พรรษา : 29  
วทิยฐานะ :  น.ธ.เอก ป.ธ.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎ ์

แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

  

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธวหิาร อมัสเตอรด์มั 

Wat Buddhavihara 

Zuideinde 120, 1121, Landsmeer 

(North Amsterdam) The 

Netherlands 

Phone : +31 (0) 206 363-289 

Fax : +31 (0) 206 363-289 

 



ชือ่ : พระครธูรรมธรสรุสทิธิ ์สทฺุธ
จตฺิโต 
นามสกลุ : ตอมพดุซา  
อาย ุ: 48   
พรรษา : 24  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. ศษ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัหวัล าโพง 

ต าบลพดุซา 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดันครราชสมีา 30000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพระศรรีตันาราม 

แมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ 

18 Paulden Avenue 

Paguley, Manchester, England 

 

ชือ่ : พระครสูงัฆรกัษณ์ฐัพงษ ์ขนฺ
ตวิโร 
นามสกลุ : หนเูหมอืน  
อาย ุ: 46  
พรรษา : 21  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก กษ.บ. วท.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดักลางวรวหิาร 

ต าบลปากน  า 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

  

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธโสธรวเิทศ 

Wat Buddhasothorn Buddhist 

Center of N.M. 

 



143-145 Madison St. N.E. 

Albuquerque, N.M 78108 U.S.A. 

ชือ่ : พระมหานนัท ์ปวรนนฺโท 
นามสกลุ : ค ามมีา  
อาย ุ: 42  
พรรษา : 21  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัศรบีญุเรอืง 

แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะป ิ

กรงุเทพมหานคร 10240 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธ ิชโิน ่ฮลิส ์

2948 Chino Hills Pkwy. 

Chino Hills, CA 91709 U.S.A. 

Ph. (909) 606-9502 
 

ชือ่ : พระชยั ปวรชโย 
นามสกลุ : เจก๊ทอง  
อาย ุ: 42  
พรรษา : 21  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 
พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัศรบีญุเรอืง 

แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะป ิ

กรงุเทพมหานคร 10240 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธ ิชโิน ่ฮลิส ์

2948 Chino Hills Pkwy. 

 



Chino Hills, CA 91709 U.S.A. 

Ph. (909) 606-9502 

ชือ่ : พระมหาสมควร ฐติธมฺโม 
นามสกลุ : จติรชาตร ี 
อาย ุ: 49  
พรรษา : 21  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเครอืวลัย ์

ต าบลมะขามหยง่ 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัชลบรุ ี20000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธสามคัค ี

เมอืงไครสเ์ชริช์ ประเทศนวิซแีลนด ์

 

ชือ่ : พระอภนิพ ฉนฺทธมฺโม 
นามสกลุ : สนุทรเรขา  
อาย ุ: 46  
พรรษา : 21  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี
(น.บ.) 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

ศนูยป์ฏบิตัธิรรมบณุยก์ญัจนาราม 

386/27 หมู ่12 

ต าบลหนองปรอื 

อ าเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบรุ ี20260 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยมคธวปิสัสนา (พทุธคยา) 

รฐัพหิาร ประเทศอนิเดยี 
 



ชือ่ : พระครพูพิธิพลาทร พลวฑฺโฒ 
นามสกลุ : เอมโอษฐ ์ 
อาย ุ: 41   
พรรษา : 21  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. M.A 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัวงัยาว 

481 หมู ่1 

ต าบลกยุบรุ ี

อ าเภอกยุบรุ ี

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77150 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยพทุธคยา รฐัพหิาร ประเทศ

อนิเดยี 

 

ชือ่ : พระครสูาทรสนัตวิฒัน ์ธรีพโล 
นามสกลุ : ธรีธรรมดลิก  
อาย ุ: 40  
พรรษา : 20  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสนัตวินั 

ต าบลบงึพระ 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัพษิณโุลก 65000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพระศรรีตันาราม 

แมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ 

18 Paulden Avenue 

Paguley, Manchester, England 
 



ชือ่ : พระมหามานติ วริยิธโร 
นามสกลุ : วงษม์า  
อาย ุ: 41  
พรรษา : 20  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัทา่มะโอ 

ต าบลเวยีงเหนอื 

อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัล าปาง 25000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธาราม 

Buddharam Temple 

1258 Robin Hood Lane 

Memphis, TN 38111-5550 U.S.A 

Ph. (901) 743-0650 

 

ชือ่ : พระปญัญญา กตฺิตญิาโณ 
นามสกลุ :จนัทสทิธิ ์ 
อาย ุ: 42  
พรรษา : 20  
วทิยฐานะ : น.ธ.โท ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัรวกบางบ าหร ุ

แขวงบางบ าหร ุ

เขตบางพลดั 

กรงุเทพมหานคร 10700 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยนาลนัทา 

เมอืงนาลนัทา รฐัพหิาร ประเทศอนิเดยี 

Wat Thai Nalanda 

Nalanda, Biharsharif 
 



Bihar 803111 India 

Ph. (+91) 06112-81819 

ชือ่ : พระมหานอม เตชวโร 
นามสกลุ : ชาตผิกัแวน่  
อาย ุ: 40  
พรรษา : 20  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. 
ค.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดับา้นกรดู 

ต.จอหอ 

อ.เมอืง 

จ.นครราชสมีา 30310 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธวงษาราม ออสเตรเลยี 

 

ชือ่ : พระมหาคชนิท ์สมุงฺคโล 

นามสกลุ : อนิทรม์นตร ี

อาย ุ: 40  
พรรษา : 20  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัมหรรณพาราม 

แขวงเสาชงิชา้ 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัรตันปญัญา แคลฟิอรเ์นยี 

สหรฐัอเมรกิา 

Ratanapanya Meditation Center 
 



34550 Orange St. 

Wildomar, CA 92595 U.S.A. 

Ph. (951) 245-1399 

Fax. (951) 245-7288 

ชือ่ : พระมหาชาญชยั จารวุณฺโณ 
นามสกลุ : เกษ ี 
อาย ุ: 39  
พรรษา : 19  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. 
ค.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัรตันวนั 

ต.ราษฎรพ์ฒันา 

อ.พยคัฆภมูพิสิยั 

จ.มหาสารคาม 44110 

 



ชือ่ : พระวศิาล ธนปาโล 
นามสกลุ : สาระ  
อาย ุ: 43  
พรรษา : 18  
วทิยฐานะ :Intermedia High 

สงักดัปจัจบุนั 

วดัรตันปญัญา แคลฟิอรเ์นยี 

สหรฐัอเมรกิา 

Ratanapanya Meditation Center 

34550 Orange St. 

Wildomar, CA 92595 U.S.A. 

Ph. (951) 245-1399 

Fax. (951) 245-7288 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพระธาตบุวัหลวง แคลฟิอรเ์นยี 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Phratatbuaruang 

22936 State Highway 202 

Techachapi, CA 93561 U.S.A. 

 



ชือ่ : พระมหาฉตัรเพชร สมาจาโร 
นามสกลุ : ฟ้ืนสนัเทยีะ  
อาย ุ: 40  
พรรษา : 18  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 กศ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัทศันารามเตาไห 

ต.หลบุ 

อ.เมอืง 

จ.กาฬสนิธุ ์56000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัปา่พทุธยานนัทาราม เนวาดา้ 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Pabuddhanantaram 

5320 Kell Lane 

Las Vegas, NV 89156 U.S.A 

Ph. (702) 437-3320 

Fax. (702) 437-1986 

 



ชือ่ : พระมหาอภยั ปภงฺกโร 
นามสกลุ : ชนิสภุาพ  
อาย ุ: 36  
พรรษา : 16  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 ปว.ค. 
พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสวรรคน์คร 

ต.กวางโจน 

อ.ภเูขยีว 

จ.ชยัภมู ิ36110 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัปา่พทุธยานนัทาราม เนวาดา้ 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Pabuddhanantaram 

5320 Kell Lane 

Las Vegas, NV 89156 U.S.A 

Ph. (702) 437-3320 

Fax. (702) 437-1986 

 



ชือ่ : พระสมศกัดิ ์ฐานวโร 
นามสกลุ : วรรณสอน  
อาย ุ: 48  
พรรษา : 16  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 
ปรญิญาโท ปว.ค. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัปณัณาราม 

ต.เวยีง 

อ.ฝาง 

จ.เชยีงใหม ่50110 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยมฤคทายวนั 

เมอืงพาราณส ี

รฐัอตุรประเทศ 

ประเทศอนิเดยี 

Wat Thai Saranath 

P.O. Saranath Distt. 

Varanasi-7, (U.P.) India 

Ph. (+91) 0542-585-001, 585-744 

Fax. (+91) 0542-585-383 

 



ชือ่ : พระสทิธริกัษ ์ปญฺญาวชโิร 
นามสกลุ : พลลอื  
อาย ุ: 35  
พรรษา : 16  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 
พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัรวกบางบ าหร ุ

แขวงบางบ าหร ุ

เขตบางพลดั 

กรงุเทพมหานคร 10700 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยนาลนัทา 

เมอืงนาลนัทา รฐัพหิาร ประเทศอนิเดยี 

Wat Thai Nalanda 

Nalanda, Biharsharif 

Bihar 803111 India 

Ph. (+91) 06112-81819 

 



ชือ่ : พระมหาสวุฒัน ์สวุฑฺฒโน 
นามสกลุ : จนัทะคดั  
อาย ุ: 37  
พรรษา : 16  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 ศน.ม.  

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัลานนาบญุ 

ต.ตลาดขวญั 

อ.เมอืง 

จ.นนทบรุ ี11000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธไฮเดลแบรก์ ประเทศเยอรมนัน ี

Wat Phutta Hiedelberg 

Germany e. V. 

Kalk-Mulheimer Str. 317 51065 

Koln. 

 

ชือ่ : พระมหามนตร ีวฑฺฒโน 
นามสกลุ : เอกพล  
อาย ุ: 38  
พรรษา : 16  
วทิยฐานะ : ป.ธ.8 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัจกัรวรรดริาชาวาส 

แขวงจกัรวรรด ิ

เขตสมัพนัธวงศ ์

กรงุเทพมหานคร 10100 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัธมัมาราม อลิลนิอยส ์สหรฐัอเมรกิา 

Wat Dhammaram 

7059 W. 75 th St. 

Chicago, IL 60638 U.S.A. 

Ph. (708) 594-8100-2 

 



Fax. (708) 594-8114 

ชือ่ : พระมหาสรุะศลิป์ ปสนฺโน 
นามสกลุ : ประวงิ  
อาย ุ: 39  
พรรษา : 16  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัอ านาจ 

ต.อ านาจ 

อ.ลอือ านาจ 

จ.อ านาจเจรญิ 37000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพรหมคณุาราม อรโิซนา่ 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Promkunaram 

17212 W. Maryland Ave. 

Waddell, AZ 85355 U.S.A. 

Ph. (623) 935-2276 

Fax. (623) 935-1174 

 



ชือ่ : พระมหาวราวธุ ธมฺมวโร 
นามสกลุ : แจม่ใส  
อาย ุ: 36  
พรรษา : 16  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 วท.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัตะลอ่ม 

แขวงคลองขวาง 

เขตภาษเีจรญิ 

กรงุเทพมหานคร 10160 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัสนัตธิรรม โคโลราโด ้สหรฐัอเมรกิา 

Wat Santidhamma of Colorado 

Springs 

7525 Falcon Meadows Blvd. 

Peyton, CO 80831 U.S.A. 

Ph. & Fax. (719) 495-5847 

 

ชือ่ : พระมหาประนอม นาถปญฺโญ 

นามสกลุ : ทองปญัญา 

อาย ุ: 39  
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระสมทุรเจดยี ์

ต.ปากคลองบางปลากด 

อ.พระสมทุรเจดยี ์

จ.สมทุรปราการ 10290 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธโสธรวเิทศ นวิแมก๊ซโิก 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Buddhasothorn Videsh 

143-145 Madison St. N.E. 
 



Albuquerque, NM 87108 U.S.A. 

Ph. (505) 256-7520 

Fax. (505) 268-1544 

ชือ่ : พระมหาชวลติ ญาณเมธ ี
นามสกลุ : เพ็ชรภ์กัด ี 
อาย ุ: 36  
พรรษา : 15  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ. 
ศศ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัชลประทานรงัสฤษฎ ์

ต.บางตลาด 

อ.ปากเกรด็ 

จ.นนทบรุ ี11120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดันโิครธาราม มาเลเซยี 

Wat Nikrodharam 

Telokwanjan 

Jalan Stadium Alorstar 

Kedah 05100-05200, Malaysia 

0016-017-988-2497 

 



ชือ่ : พระมหาวชริพงษ ์ปญฺญาวชิ

โร 
นามสกลุ : มะพารมัย ์ 
อาย ุ: 36  
พรรษา : 16  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.ม.  

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเทวสนุทร 

แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 10900 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัมงคลรตันาราม ฟลอรดิา้ 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Mongkolratanaram of Tampa 

5306 Palm River Rd. 

Tampa, FL 33619 U.S.A. 

Ph. (813) 621-1669 

Fax. (813) 626-8850 

 



ชือ่ : พระไทวฒัน ์กตฺิตวิฑฺฒโน 
นามสกลุ : เพชรสวสัดิ ์ 
อาย ุ: 34  
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัศรบีญุเรอืง 

แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะป ิ

กรงุเทพมหานคร 10240 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธ ิชโิน ่ฮลิส ์แคลฟิอรเ์นยี 

สหรฐัอเมรกิา 

Buddhist Temple of Chino Hills 

2948 Chini Hills Pkwy. 

Chino Hills, CA 91709 U.S.A. 

Ph. & Fax. (909) 606-9502 

 

ชือ่ : พระมหาวลัลภ วลฺลภปญฺโญ 
นามสกลุ : บญุลอ้ม  
อาย ุ: 35  
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. ศศ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสรอ้ยทอง 

แขวงบางซือ่ 

เขตบางซือ่ 

กรงุเทพมหานคร 10800 

 



ชือ่ : พระมหายศ เขมโิย 
นามสกลุ : สารทร  
อาย ุ: 38  
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสวุรรณวจิติร 

ต.กงัแอน 

อ.ปราสาท 

จ.สรุนิทร ์32140 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพระศรรีตันมหาธาต ุอลิลนิอยส ์

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Phrasrirattanamahadhatu 

4735 N. Magnolia Ave. 

Chicago, IL 60640 U.S.A. 

Ph. (773) 784-0275, 907-0534 

Fax. (773) 784-0235 

 



ชือ่ : พระมหาสมพร จนฺทว โส 
นามสกลุ : กสัโก  
อาย ุ: 34  
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัอรณุราชวราราม 

แขวงวดัอรณุ 

เขตบางกอกใหญ ่

กรงุเทพมหานคร 10600 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธาราม เทนเนสซี ่สหรฐัอเมรกิา 

Wat Buddharam 

5214 Old Nashville Hwy. 

Murfreesboro, TN 37129 U.S.A. 

Ph. (615) 890-5570 

Fax. (615) 890-0295 

 

ชือ่ : พระมหาอภชิาต ิสทฺุธญิาโณ 
นามสกลุ : ปญัเศษ  
อาย ุ: 36  
พรรษา : 14  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์

แขวงบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

 



ชือ่ : พระมโน ฐติมโน 
นามสกลุ : เขยีววจิติร ์ 
อาย ุ: 37  
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 
พธ.บ. ปว.ค. M.A. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเขาวงั 

ต.หนา้เมอืง 

อ.เมอืง 

จ.ราชบรุ ี70000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยพทุธคยา รฐัพหิาร ประเทศ

อนิเดยี 

 

ชือ่ : พระมหาด ารง ญาณานนฺโท 
นามสกลุ : สงัขมานนท ์ 
อาย ุ: 35  
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 
ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระธรรมกาย 

ต.คลองสาม 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทมุธาน ี12120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพระธรรมกาย ออสเตรเลยี 

Dhammakaya Meditation Center of 

Melbourne 

18 Centenary Drive, Mill Park, VIC 

3082 

Australia 

 



ชือ่ : พระไพเดช โชตมินฺโต 
นามสกลุ : ยางธสาร  
อาย ุ: 43  
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัถ  าโพธสิตัว ์

ต.ทบักวาง 

อ.แกง่คอย 

จ.สระบรุ ี18260 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยสริริาชคฤห ์รฐัพิหาร อนิเดยี 

Wat Thai Sirirajgir 

Rajgir City, Nalanda Distt. 803116 

Biher, India 

Ph. (094) 310-69261, 314-58724 

 

ชือ่ : พระมหาขวญัยนื สริธิมฺโม 
นามสกลุ : อิม่อรุา  
อาย ุ: 38  
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพกิลุเงนิ 

ต.บางมว่ง 

อ.บางใหญ ่

จ.นนทบรุ ี11140 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัเทพวงศาราม เนริน์แบรก็ เยอรมนัน ี

Wat Thepwongsaram 

Rotthenburger Str.39 

Nurnberg, Germany  



Ph. (+49) 911-801-6141 

ชือ่ : พระมหาประยทุธ ์ภรูปิญฺโญ 
นามสกลุ : เรอืงไรโ่คก  
อาย ุ: 37  
พรรษา : 13  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัประชาศรทัธาธรรม (เสาหนิ) 

แขวงบางซือ่ 

เขตบางซือ่ 

กรงุเทพมหานคร 10800 

 

ชือ่ : พระมหาประภาศ โรจนธมฺโม 
นามสกลุ :เข็มสขุ  
อาย ุ: 33  
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 M.A. 

สงักดัปจัจบุนั 

วดัไทยพทุธคยา รฐัพหิาร อนิเดยี 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยพทุธคยา รฐัพหิาร อนิเดยี 

 



ชือ่ : พระมหาสภุณ สตสิมฺปนฺโน 
นามสกลุ : แกว้ทองด ี 
อาย ุ: 41  
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 

แขวงบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทย ลอส แอนเจลสิ  แคลฟิอรเ์นยี 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Thai of Los Angeles 

8225 Coldwater Canyon 

North Hollywood, CA 91605 U.S.A. 

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

Fax. (818) 780-0616 

 



ชือ่ : พระมหาสมศกัดิ ์ ชยธมฺโม 
นามสกลุ : ศรบีรบิรูณ์  
อาย ุ: 35  
พรรษา : 12  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 ปรญิญาโท 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัใหมช่อ่งลม 

แขวงบางกะป ิ

เขตหว้ยขวาง 

กรงุเทพมหานคร 10310 

 

ชือ่ : พระใกลรุ้ง่ ปญฺญาวชโิร 
นามสกลุ : มณีรตัน ์ 
อาย ุ: 35  
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ศศ.บ. M.A. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัดอนเกลอื 

ต.บงึงาม 

อ.ทุง่เขาหลวง 

จ.รอ้ยเอด็ 45170 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยพทุธคยา รฐัพหิาร ประเทศ

อนิเดยี 

 



ชือ่ : พระมหาเกรยีงไกร นริตฺุตเิมธ ี
นามสกลุ : ค าส าโรง  
อาย ุ: 31   
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ. 3 พธ.บ. 
ปว.ค. บธ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระงาม 

ต.พระปฐมเจดยี ์

อ.เมอืง 

จ.นครปฐม 73000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัธรรมปทปี สกอ็ตแลนด ์

Wat Dhammapadipa 

199 Slateford Road 

Slateford, Edinburgh Scotland 

EH14 1LA 

 

ชือ่ : พระมหาทพิยภ์วษิณ์ กตฺิตธิโร 
นามสกลุ : ใสชาต ิ 
อาย ุ: 31  
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ปว.ค. 
พธ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัปา่เสตพน 

ต.โนนสะอาด 

อ.ศรบีญุเรอืง 

จ.หนองบวัล าภ ู39180 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัปา่พทุธยานนัทาราม เนวาดา้ 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Pabuddhanantaram 

5320 Kell Lane 

 



Las Vegas, NV 89156 U.S.A 

Ph. (702) 437-3320 

Fax. (702) 437-1986 

ชือ่ : พระมหารุง่ สริโิชต ิ
นามสกลุ : สถติครี ี 
อาย ุ: 33  
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : ป.ธ.9 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัอรณุราชวราราม  

แขวงวดัอรณุ 

เขตบางกอกใหญ ่

กรงุเทพมหานคร 10600 

 



ชือ่ : พระสกุจิชยั ปญฺุญชโย 
นามสกลุ : อมรสขุทวกีลุ  
อาย ุ: 41  
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก บธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเขือ่นผาก 

ต.เขือ่นผาก 

อ.พรา้ว 

จ.เชยีงใหม ่71000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัเกาะลงักาว ีรฐัเคดาห ์ประเทศ

มาเลเซยี 

 

ชือ่ : พระมหาทองพลู ธมฺมเมธ ี
นามสกลุ : สภุสอน  
อาย ุ: 33  
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ. 
สส.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพกิลุเงนิ 

ต.บางมว่ง 

อ.บางใหญ ่

จ.นนทบรุ ี11140 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัเทพวงศาราม เนริน์แบรก็ เยอรมนัน ี

Wat Thepwongsaram 

Rotthenburger Str.39 

Nurnberg, Germany 

Ph. (+49) 911-801-6141 

 



ชือ่ : พระมหาอนนัท ์ฉนฺทโก 
นามสกลุ : ภจู าปา  
อาย ุ: 35  
พรรษา : 11  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 วท.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัไทร 

ต.บางสทีอง 

อ.บางกรวย 

จ.นนทบรุ ี11130 

 

ชือ่ : พระอภนินัท ์เหมโก 
นามสกลุ : ตทีอง  
อาย ุ: 58  
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ปว.ค. พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดันารายณบ์รุนิทร ์

ต.สวาย 

อ.เมอืง 

จ.สรุนิทร ์32000 

 



ชือ่ : พระมหาธนศั ฐติร ส ี
นามสกลุ : มลูสาร  
อาย ุ: 30  
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัทองนพคณุ 

แขวงคลองสาน 

เขตคลองสาน 

กรงุเทพมหานคร 10604 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัอนนัตชนิ นอรธ์ แคโลไรนา่ 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Anuntachin 

1919 NC Highway 24 

Cameron, NC 28326 U.S.A. 

Ph. (919)499-0567 

 

ชือ่ : พระประพจนส์รชั ญาณโร 
นามสกลุ : สายวงศค์ า  
อาย ุ : 31  
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 
พธ.บ. ปว.ค. กศ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสนัฐาน 

ต.ปา่ตนั 

อ.แมท่ะ 

จ.ล าปาง 52150 

 



ชือ่ : พระมหาสมเกยีรต ิปญฺญาสริ ิ
นามสกลุ : ชะนมัพร  
อาย ุ : 32  
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 

แขวงบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

 

ชือ่ : พระมหาโชคด ีจกฺกวโร 
นามสกลุ : ลลีาราช  
อาย ุ : 31  
พรรษา : 10  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัระฆงัโฆสติาราม 

แขวงศริริาช 

เขตบางกอกนอ้ย 

กรงุเทพมหานคร 10700 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัชาวพทุธ แคลฟิอรเ์นยี 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Chaobuddha 

3495 Gray St. 

Sa Bernardino, CA 92407 U.S.A. 

Ph. (909) 887-5636 

 



Fax. (909) 880-2762 

ชือ่ : พระศราวฒุ ิวริยิว โส 
นามสกลุ : รุง่วริยิะวงศ ์ 
อาย ุ : 29  
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระธรรมกาย 

ต.คลองสาม 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทมุธาน ี12120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพระธรรมกาย โอเรกอน 

สหรฐัอเมรกิา 

Oregon Meditation Center 

13208 SE Stark St. 

Portland, OR 97233 U.S.A. 

Ph. (503) 252-3637 

 



ชือ่ : พระพทิกัพงษ ์โชตธิมฺโม 
นามสกลุ : ก าบลิ  
อาย ุ : 32  
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระแกว้ 

ต.เวยีง 

อ.เมอืง 

จ.เชยีงราย 57000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์

แคลฟิอรเ์นยี สหรฐัอเมรกิา 

Wat Somdejphramaha 

Rajmangalajarn 

309 E. Fairview Rd. 

Bakersfield, CA 93307 U.S.A. 

Ph. (661) 836-9940 

Fav. (661) 831-9029 

 



ชือ่ : พระมหาเสถยีร สถโิร 
นามสกลุ : ขนุวงค ์ 
อาย ุ : 33  
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเศวตฉตัร 

แขวงบางล าภลูา่ง 

เขตคลองสาน 

กรงุเทพมหานคร 10600 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยนอรเ์วย ์ประเทศนอรเ์วย ์

 

ชือ่ : พระวฒุคิม ทปีธมฺโม 
นามสกลุ : บญุตา  
อาย ุ : 33  
พรรษา : 9  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดับงึพระ 

ต.บงึพระ 

อ.เมอืง 

จ.พษิณโุลก 65000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัธรรมภาวนา อลาสกา้ สหรฐัอเมรกิา 

Wat Dhammabhavana 

738 W. 72nd Ave. 

Anchorage, AK 99518 U.S.A. 

Ph. (907) 344-9994 

Fax. (907) 522-2969 

 



ชือ่ : พระจารกุติต ์จารวุณฺโณ 
นามสกลุ : อนนัต ์ 
อาย ุ : 34  
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัไผล่อ้ม 

ต.บางพระ 

อ.เมอืง 

จ.ตราด 23000 

 

ชือ่ : พระสพุนัธ ์รตนมงฺคโล 
นามสกลุ : แกว้มงคล  
อาย ุ : 29  
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 
พธ.บ. M.A. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดับา้นหนองกาด 

ต.ลมศกัดิ ์

อ.ขขุนัธ ์

จ.ศรสีะเกษ 33140 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

พทุธสมาคม เมอืงลยีง ประเทศฝรัง่เศส 

 



ชือ่ : พระสชุนิ สทฺุธจิตฺิโต 
นามสกลุ : เงนิยอง  
อาย ุ : 28  
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ศน.บ. 
ปว.ค. M.A. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสามราษฎรบ์ ารงุ 

ต.ทมอ 

อ.ปราสาท 

จ.สรุนิทร ์32140 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยลมุพนิ ีประเทศเนปาล 

 

ชือ่ : พระมหาเกษม เขมโก 
นามสกลุ : แกว้จมุพล  
อาย ุ : 37  
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 ศศ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัชลประทานรงัสฤษฎ ์

ต.บางตลาด 

อ.ปากเกรด็ 

จ.นนทบรุ ี11120 

 



ชือ่ : พระขรรคช์ยั ชยว โส 
นามสกลุ : แซแ่ต ้ 
อาย ุ : 32  
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ปรญิญาตร ี

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระธรรมกาย 

ต.คลองสาม 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทมุธาน ี12120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพระธรรมกาย แคลฟิอรเ์นยี 

สหรฐัอเมรกิา 

Dammakaya Meditation Center 

865 E. Monrovia PL. 

Azuza, CA 91702 U.S.A. 

Ph. (626) 334-2160 

Fax. (626) 334-0702 

 



ชือ่ : พระกรนนั ฐานสมฺปนฺโน 
นามสกลุ : ขนัวงั  
อาย ุ : 28  
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 
พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัศรมีงคล 

ต.เขือ่นแกว้ 

อ.ชานมุาน 

จ.อ านาจเจรญิ 37210 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไชยมงคล แคลฟิอรเ์นยี 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Chaimongkol 

2520 Carnation Dr. 

Fairfield, CA 94533 U.S.A. 

Ph. & Fax. (707) 228-2813, 421-

2278 

 



ชือ่ : พระมหาถาวร สริวิฑฺฒโน 
นามสกลุ : แกว้เคนมา  
อาย ุ : 28  
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัระฆงัโฆสติาราม 

แขวงศริริาช 

เขตบางกอกนอ้ย 

กรงุเทพมหานคร 10700 

 

ชือ่ : พระมหาพสิทิธิ ์มณิว โส 
นามสกลุ : มณีวงค ์ 
อาย ุ : 29  
พรรษา : 8 
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์

แขวงบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

สถานภาพปจัจบุนั : ลาสกิขา 

 



ชือ่ : พระมหาโชคชยั ชยาภนินฺโท 
นามสกลุ : ประทมุสตูร  
อาย ุ : 30  
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัอนิทรวหิาร 

แขวงบางขนุพรหม 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธสามคัค ี

เมอืงไครสท์เชริช์ ประเทศนวิซแีลนด ์

 

ชือ่ : พระมหาณรงค ์ญาณสมฺปนฺ
โน 
นามสกลุ : แกว้จรนยั  
อาย ุ : 30  
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. 
วท.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัอนิทรวหิาร 

แขวงบางขนุพรหม 

เขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 10200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธสามคัค ี

เมอืงไครสท์เชริช์ ประเทศนวิซแีลนด ์
 



ชือ่ : พระมหาบรรพต อธปิญฺโญ 
นามสกลุ : เทีย่งธรรม  
อาย ุ : 30  
พรรษา : 8  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 บธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัแกว้แจม่ฟา้ 

แขวงมหาพฤฒาราม 

เขตบางรกั 

กรงุเทพมหานคร 10500 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัธรรมคณุาราม ประเทศสงิคโหร ์

Wat Dhammagunaram 

269 A Changi Road 

Singapore 419752  

ชือ่ : พระครปูลดันรินัดร ์อคฺคปญฺ
โญ 
นามสกลุ : ครสรขนัธ ์ 
อาย ุ : 27  
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 
พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสวุรรณเลไลย ์

ต.นากลาง 

อ.นากลาง 

จ.หนองบวัล าภ ู39170 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

พทุธสมาคม เมอืงลยีง ประเทศฝรัง่เศส 

 



ชือ่ : พระน าชยั ธมฺมานนฺโท 
นามสกลุ : รกัการ  
อาย ุ : 28  
พรรษา : 7  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 
ปรญิญาโท 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัถ  าทองพรรณรา 

ต.ถ  าพรรณา 

อ.ถ  าพรรณา 

จ.นครศรธีรรมราช 80260 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธปญัญานนัทาราม แคนาดา 

5808 Boot Ave. 

Burnaby V5H3A9 BC Canada 

Ph. (604) 439-1911 

 

ชือ่ : พระมหาสงิห ์ปภากโร 
นามสกลุ : ออ่นนอ้ม 
อาย ุ : 29  
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ปว.ค. 
พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระศรรีตันมหาธาตุ 

ต.ในเมอืง 

อ.เมอืง 

จ.พษิณโุลก 65000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธวราราม โคโลราโด ้

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Buddhavararam 

4801 Julian St. 

 



Denver, CO 80221 

Ph. (303) 433-1826 

Fax. (303) 964-9924 

ชือ่ : พระมหามณเฑยีร ฐติเิมธ ี
นามสกลุ : คลา้ยแกว้  
อาย ุ : 28  
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเกยไชยเหนอื 

ต.เกยไชย 

อ.ชมุแสง 

จ.นครสวรรค ์60120 

 



ชือ่ : พระพรีะวฒัน ์ ปภาโส 
นามสกลุ : ญาณะ  
อาย ุ : 27  
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวหิาร 

ต.สเุทพ 

อ.เมอืง 

จ.เชยีงใหม ่50200 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทย ลาสเวกสั เนวาดา้ 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Thai Las Vegas 

2920 McLeod Dr. 

Las Vegas, NV 89121 U.S.A 

Ph. (702) 384-2264 

 

ชือ่ : พระวรพฒัน ์ภทฺราวโุธ 
นามสกลุ : แป้นประดษิฐ  
อาย ุ : 26  
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัสระเรยีง 

ต.ในเมอืง 

อ.เมอืง 

จ.นครศรธีรรมราช 80000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธปญัญานนัทาราม แคนาดา 

5808 Boot Ave. 

Burnaby V5H3A9 BC Canada 
 



Ph. (604) 439-1911 

ชือ่ : พระมหาชาตร ีอทฺิธชิาโต 
นามสกลุ : ช านาญสงิห ์ 
อาย ุ : 27  
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ม.6 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัปากน  า 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษเีจรญิ 

กรงุเทพมหานคร 10160 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัมงคลเทพมนุ ีฟลิลาเดลเฟยี 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Mongkoltepmunee 

3304 Knights Rd. 

Bensalem, PA 19020 U.S.A. 

Ph. (215) 638-9755 

Fax. (215) 638-1325 

 



ชือ่ : พระไสว ฐติธมฺโม 
นามสกลุ : สปีญัหา  
อาย ุ : 27  
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 
พธ.บ. ปว.ค. ค.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัซบัชะอม 

ต.ขนุโขลน 

อ.พระพทุธบาท 

จ.สระบรุ ี18120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธไฮเดลแบรก์ ประเทศเยอรมนัน ี

Wat Phutta Hiedelberg 

Germany e. V. 

Kalk-Mulheimer Str. 317 51065 

Koln. 

 

ชือ่ : พระมหาทวิา อนฺิทปญฺโญ 
นามสกลุ : ทองคงอว่ม  
อาย ุ : 27  
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. ศศ.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัราชโอรสาราม 

แขวงบางคอ้ 

เขตจอมทอง 

กรงุเทพมหานคร 10150 

 



ชือ่ : พระวริตั ิปภสฺสโร 
นามสกลุ : พนารตัน ์ 
อาย ุ : 27  
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พ.ธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัปรางคก์ู ่

ต.กู ่

อ.ปรางกู ่

จ.ศรสีะเกษ 33170 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัมงคลรตันาราม ฟลอรดิา้ 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Mongkolratanaram of Tampa 

5306 Palm River Rd. 

Tampa, FL 33619 U.S.A. 

Ph. (813) 621-1669 

Fax. (813) 626-8850 

 



ชือ่ : พระมหาภานมุาส มนาปจาร ี
นามสกลุ : ธรรมโส  
อาย ุ : 29  
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพกิลุเงนิ 

ต.บางมว่ง 

อ.บางใหญ ่

จ.นนทบรุ ี11140 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัเทพวงศาราม เนริน์แบรก็ เยอรมนัน ี

Wat Thepwongsaram 

Rotthenburger Str.39 

Nurnberg, Germany 

Ph. (+49) 911-801-6141 

 

ชือ่ : พระมหาวชิยัชาญ ณฏฺฐชโย 
นามสกลุ : มาตรเรยีง  
อาย ุ :27  
พรรษา : 6  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัปากน  า 

แขวงปากคลอง 

เขตภาษเีจรญิ 

กรงุเทพมหานคร 10160 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัมงคลเทพมนุ ีฟลิลาเดลเฟยี 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Mongkoltepmunee 

3304 Knights Rd. 
 



Bensalem, PA 19020 U.S.A. 

Ph. (215) 638-9755 

Fax. (215) 638-1325 

ชือ่ : พระมหาบญุม ีฐานงฺกโร 
นามสกลุ : โทท า  
อาย ุ : 25  
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 น.บ. 
รป.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัเบญจมบพติร 

แขวงดสุติ 

เขตดสุติ 

กรงุเทพมหานคร 10300 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธวหิาร คงิสบ์รอมลี ่ประเทศ

องักฤษ 

 



ชือ่ : พระเดช สริธิมฺมนุ ี
นามสกลุ : ไกยะฝ่าย  
อาย ุ : 26  
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัราชบรุณะ 

ต.ในเมอืง 

อ.เมอืง 

จ.พษิณโุลก 65000 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัไทยพทุธคยา รฐัพหิาร ประเทศ

อนิเดยี 

 

ชือ่ : พระมหากติต ิญาณเมธ ี
นามสกลุ : ชูศลิป์  
อาย ุ : 25  
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 วท.บ. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัพรหมวงศาราม 

แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง 

กรงุเทพมหานคร 10400 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดัพทุธโสธรวเิทศ นวิแมก๊ซโิก 

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Buddhasothorn Videsh 

143-145 Madison St. N.E. 

Albuquerque, NM 87108 U.S.A. 

Ph. (505) 256-7520 

 



Fax. (505) 268-1544 

ชือ่ : พระสงิหา อภชิยญาโณ 
นามสกลุ : บอระเพชร  
อาย ุ : 26  
พรรษา : 5  
วทิยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. บท.ม. 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดัยานาวา 

แขวงยานนาวา 

เขตสาทร 

กรงุเทพมหานคร 10120 

สงักดัวดัเมอืงนอก 

วดันวมนิทรราชทูศิ แมสซาชเูสตส ์

สหรฐัอเมรกิา 

Wat Nawamintararachutis 

382 South St. East., 

Raynham, MA 02767 

Ph. (508) 823-1800, 823-5069 

Fax. (508) 823-1775 

 



ชือ่ : พระอภชิาต ิอภชิาโต 
นามสกลุ : ไชยคณุ  
อาย ุ : 54  
พรรษา :  5 
วทิยฐานะ :  น.ธ.เอก ม.ศ.5 

สงักดัวดัเมอืงไทย 

วดักนัตทาราราม 

แขวงตลาดพล ู

เขตธนบรุ ี

กรงุเทพมหานคร 10600 

 

ชือ่ : Joy Kumar Kaccayana 
นามสกลุ : Chakma 

 
พระชาวอนิเดยี 
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of the date on 28th , July, 2562/2019 by Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr. อพัข้อมลูเว็บ ณ วนัท่ี 28 มิ.ย. 

2562 โดย พระมหาสมาน ชาตวริิโย, ดร. อาจารย์วิทยาลยัพระธรรมทตู อ้างอิงแหลง่ที่มาข้อมลูจาก 

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


