
ขอ้มูลประวตั ิ   

ครูสอนบาล ีต ัง้แต่ชัน้ประโยค ๑-๒ ถงึ ป.ธ.๕  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

ส านักเรยีนคณะสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมรกิา (รฐัตะวนัตก-ใต)้ 

 
๑.   ชื่อ   พระมหาดุสติ ฉายา ญาณภสูโิต  นามสกลุ แสวงวงษ ์ อายุ ๔๒  พรรษา ๒๑  

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ.(ภาษาองักฤษ) มจร., อม.(อกัษรศาสตร)์ จฬุาฯ, พธท.๙  

สงักดัเดมิ  วดัหวัล  าโพง กรุงเทพมหานคร   ภมูลิ  าเนาเดมิ  จงัหวดัอบุลราชธานี   

ปฏบิตัศิาสนกจิที ่ วดัไทยลอสแองเจลสิ เมอืงนอรธ์ ฮอลลวูีด   

ตดิต่อ  Tel. (818) 287-1086  E-mail: mudjam70ne@yahoo.com  

 

๒.  ชื่อ   พระมหาสมบตั ิฉายา อนฺิทปญฺโญ  นามสกลุ ศรนีะรตัน ์อายุ ๔๐ พรรษา ๒๐  

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ร.บ.(ทฤษฎแีละเทคนิคการปกครอง) มสธ.,  

ศษ.ม.(บรหิารการศึกษา) ม.อสีาน, Ph.D.(พระพทุธศาสนา) ม.มคธ  

สงักดัเดมิ  วดัพระธรรมกาย จงัหวดัปทมุธานี   ภมูลิ  าเนาเดิม จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ปฏบิตัศิาสนกจิที ่ วดัพระธรรมกาย แคลฟิอรเ์นีย เมอืงอาซูซา รฐัแคลฟิอรเ์นีย 

ตดิต่อ Tel. (626) 475-7963 E-mail: sombat2550@hotmail.com  

 

๓.  ชื่อ   พระมหาประทวน ฉายา ธมมฺรกฺขโิต  นามสกุล มมุศิลป์  อายุ ๔๐ พรรษา ๒๐   

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธท. ๒๐  

     สงักดัเดมิ  วดัสามพระยา กรุงเทพมหานคร   ภมูลิ  าเนาเดิม จงัหวดักาญจนบุรี 

ปฏบิตัศิาสนกจิที ่ พระธาตดุอยสุเทพ USA เมอืงชโินฮลิส ์รฐัแคลฟิอรเ์นีย 

     ตดิต่อ   Tel. (909) 287-9261  E-mail: pratoun_19@hotmail.com  

 

๔.  ชื่อ   พระมหาบุญเทดิ ฉายา เตชวฑฒฺโน  นามสกลุ ทองมนต ์อายุ ๓๙ พรรษา ๑๘  

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ.(ภาษาองักฤษ) มจร., ร.บ.(รฐัศาสตร)์ มสธ., พธท.๑๒  

สงักดัเดมิ  วดัสรอ้ยทอง กรุงเทพมหานคร   ภมูลิ  าเนาเดิม จงัหวดัศรสีะเกษ  

ปฏบิตัศิาสนกจิที ่ วดัพทุธจกัรมงคลรตันาราม เมอืงเอสคอนดโิด ้รฐัแคลฟิอรเ์นีย  

ตดิต่อ  Tel. (818) 284-5648 E-mail: dejnoi@hotmail.com  



 

 

๕.  ชื่อ   พระมหาสุริยา ฉายา ชาครเมธ ี นามสกลุ สุขเขต  อายุ ๓๔ พรรษา ๑๓  

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ.(บรหิารการศึกษา)มจร.,  

กศ.ม.(บรหิารการศึกษา) ม.นเรศวร, พธท.๑๔   

สงักดัเดมิ  วดัชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร   ภมูลิ  าเนาเดิม จงัหวดัหนองบวัล  าภู 

ปฏบิตัศิาสนกจิที ่ วดัพทุธวปิสัสนา เมอืงลองบชี รฐัแคลฟิอรเ์นีย   

ตดิต่อ  Tel. (562) 331-6733 E-mail: suriya227@hotmail.com 

 

๖.  ชื่อ   พระมหาสุวฒัน ์ฉายา ปญฺญาวชิโร  อายุ ๓๑ พรรษา ๑๐  

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ.(ภาษาองักฤษ), นศ.บ.(ประชาสมัพนัธ)์ มสธ.,  

ศศ.ม.(ภาษาและวฒันธรรมเพือ่การสือ่สารและพฒันา) ม.มหดิล, พธท.๒๐  

สงักดัเดมิ  วดัสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร   ภมูลิ  าเนาเดิม จงัหวดัมกุดาหาร  

ปฏบิตัศิาสนกจิที ่ วดัสุทธาวาส เมอืงรเิวอรไ์ซด ์รฐัแคลฟิอรเ์นีย  

ตดิต่อ  Tel. (951) 903-2726   Email: watsmilebuf@gmail.com  

 

๗.  ชื่อ   พระมหาชุตนิธร ฉายา โชตธิมโฺม  นามสกลุ นงคพ์ยคัฆ ์ อายุ ๔๙ พรรษา ๒๙  

วทิยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, พธ.บ.(ปรชัญา), พธ.ม.(ปรชัญา) มจร., Ph.D. พธท.๑๐  

สงักดัเดมิ  วดัรวกบางบ าหรุ  กรุงเทพมหานคร  ภมูลิ  าเนาเดิม จงัหวดัปราจนีบุรี 

ปฏบิตัศิาสนกจิที ่ วดัสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์เมอืงเบเกอรส์ฟิลด ์รฐัแคลฟิอรเ์นีย 

ตดิต่อ  Tel. (661) 380-5764 Email: chutindhorn_12@hotmail.com 

 

๘.  ชื่อ   พระมหาสมยั ฉายา ฐานจาโร นามสกลุ สมคณะ อายุ ๓๙  พรรษา ๑๗ 

  วทิยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ.(บริหารรฐักจิ) มจร., พธท.๑๙  

     สงักดัเดมิ  วดัหวัล  าโพง กรุงเทพมหานคร  ภมูลิ  าเนาเดิม จงัหวดัศรสีะเกษ 

ปฏบิตัศิาสนกจิที ่ วดัไทยไทยลอสแองเจลสิ เมอืงนอรธ์ ฮอลลวูีด รฐัแคลฟิอรเ์นีย 

ตดิต่อ  Tel. (818) 927-5985 Email: tai_longchai@hotmail.com 

 

 

 
 



 

รายชื่อครูสอนบาลี 
ส านักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (รัฐตะวันตก-ใต้)  

ประจ าปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
 

 

 

ครูสอน ชัน้ประโยค ๑-๒ 
๑. พระมหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน   ป.ธ.๙, พธ.บ.  วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม  เอสคอนดิโด ้
๒. พระมหาชุตินฺธร โชติธมฺโม      ป.ธ.๘, Ph.D.   วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เบเกอร์ฟิลด ์

 

ครูสอน ชัน้ประโยค ป.ธ. ๓  
๑. พระมหาสุริยา ชาครเมธี      ป.ธ.๙, กศ.ม.  วัดพุทธวิปัสสนา ลองบีช 
๒. พระมหาประทวน ธมฺมรกฺขิโต  ป.ธ.๙    วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ  ชิโนฮิลล ์
 

ครูสอน ชัน้ประโยค ป.ธ. ๔  
๑. พระมหาสุวัฒน์ ปญฺ าวชิโร   ป.ธ.๙, ศศ.ม.   วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด ์

๒. พระมหาสมัย านจาโร        ป.ธ.๗, พธ.บ.  วัดไทยลอสแองเจลิส  นอร์ธ ฮอลลวีูด 

 

ครูสอน ชัน้ประโยค ป.ธ. ๕ 

๑. พระมหาดุสิต าณภูสิโต     ป.ธ.๙, อม.   วัดไทยลอสแองเจลิส  นอร์ธ ฮอลลวีูด 

๒. พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโ     ป.ธ.๙, Ph.D. วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย  อาซูซา 

  


