
 พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณฤทธิ์ ถิรจิตฺโต) รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ

อเมริกาฝ่ายเผยแผ่ มีความประสงค์ที่จะจัดหาหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ ถวายแก่วัดพุทธทัว่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นกุศลธรรมทานแก่พระภิกษุ สามเณร นักศึกษาและสาธุชนผู้ที่สนใจธรรมะใน

พระพุทธศาสนา

 พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ ได้มอบให้ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม และศูนย์หนังสือพระพุทธ

ศาสนา เป็นสื่อกลางเชิญชวนให้สาธุชนร่วมบริจาคหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ เพื่อนำาไปมอบแก่วัด

พุทธในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ในโครงการ “ธรรมทานข้ามแดน” 

 มูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม ขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้ใจบุญเห็นคุณค่าของการเผยแผ่ธรรมะ

เป็นธรรมทาน ร่วมสมทบทุนในการจัดพิมพ์หนังสือถวายวัดไทยใน USA. ได้ที่บัญชี “มูลนิธิธรรมสภา 

บันลือธรรม” โครงการ “ธรรมทานข้ามแดน” ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัส ศาลายา 

เลขที่บัญชี 938-0-32883-2 ติดต่อสอบถามและแจ้งความจำานงได้ที่ โทรศัพท์. 098-667-8915, 

088-2771099, 086-0035478, 091-8849916

 เมื่อท่านโอนสมทบการพิมพ์แล้ว โปรดแจ้งชื่อและจำานวนเงิน เพื่อออกใบอนุโมทนา

 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 098-667-8915 QR-CODE line 

 ขอกราบอนุโมทนาท่านสาธุชนทุกท่าน

 ที่ร่วมบริจาคหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ

 เพื่อถวายวัดพุทธในสหรัฐอเมริกาให้สำาเร็จตามจุดประสงค์ดังกล่าว

      ด้วยความสุจริต หวังดี

      ธรรมสภาปรารถนาให้โลกได้พบกับความสงบสุข

Sharing Dhamma Sharing world & แบ่งปันธรรมสร้างสรรค์โลก

ขอเชิญร่วมสร้างหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษในโครงการ “ธรรมทานข้ามแดน”

ถวายแก่วัดพุทธในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

โดยการดำาริของ พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณฤทธิ์ ถิรจิตฺโต)
รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา



ปณิธาน ๓ ประการ ของพุทธทาสภิกขุ
THE THREE WISHES

พุทธทาสภิกขุ  Buddhadasa Bhikkhu

ราคา  ๒๕๐ บาท

Price US 9  

ธรรมนูญชีวิต
A Constitution for Living
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
Phra Brahmagunaphorn (P.A.Payutto)

ราคา  ๑๕๐ บาท

Price US 5   

พุทธศาสนสุภาษิต
BUDDHIST PROVERBS

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
The Buddhism promotion centre of thailand

ราคา  ๘๐ บาท

Price US 2 
  

ปฏิจจสมุปบาท
PRACTICAL DEPENDENT ORIGINATION

PATICCASAMUPPADA

พุทธทาสภิกขุ  Buddhadasa Bhikkhu
ราคา  ๑๐๐ บาท
Price US 3   

คู่มือมนุษย์
HANDBOOK FOR MANKIND

พุทธทาสภิกขุ  Buddhadasa Bhikkhu

ราคา  ๑๕๐ บาท

Price US 5   

พระพุทธเจ้าสอนอะไร
WHAT DID THE BUDDHA TEACH

พุทธทาสภิกขุ  Buddhadasa Bhikkhu

ราคา  ๑๕๐ บาท

Price US 5   

มรดกที่ขอฝากไว้
A CONSIGNED LEGACY

พุทธทาสภิกขุ  Buddhadasa Bhikkhu

ราคา  ๑๒๐ บาท

Price US 3   

ตัวกู-ของกู
I AND MINE

พุทธทาสภิกขุ  Buddhadasa Bhikkhu

ราคา  ๒๐๐ บาท

Price US 7   

Sharing Dhamma Sharing world & แบ่งปันธรรมสร้างสรรค์โลก

ขอเชิญร่วมสร้างหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษในโครงการ “ธรรมทานข้ามแดน”

ถวายแก่วัดพุทธในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)
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ปณิธาน ๓ ประการ ของพุทธทาสภิกขุ
THE THREE WISHES

พุทธทาสภิกขุ  Buddhadasa Bhikkhu

ราคา  ๒๕๐ บาท

Price US 9  

แก่นพุทธศาสน์
HEART-WOOD FROM THE BO TREE

พุทธทาสภิกขุ  Buddhadasa Bhikkhu

ราคา  ๑๐๐ บาท

Price US 3   

ชีวิตนี้สำาคัญนัก
THE PRESENT LIFE IS SO IMPORTANT

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
H.H.SOMDET PHRANYANASAMVARA

ราคา  ๑๒๐ บาท

Price US 3 
  

หนังสือชุด “ธรรมทานข้ามแดน”
Sharing Dhamma Sharing world & แบ่งปันธรรมสร้างสรรค์โลก

๑๑ เรื่อง  ๑,๖๗๐ บาท

ท่านที่สมทบทุนบริจาคให้ “กองทุนธรรมทานข้ามแดน” ๑ เล่ม

ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม ยินดีมอบหนังสือให้อีก ๑ เล่ม

นิพพาน
NIBBANA

พุทธทาสภิกขุ  Buddhadasa Bhikkhu

ราคา  ๒๕๐ บาท

Price US 9   

Sharing Dhamma Sharing world & แบ่งปันธรรมสร้างสรรค์โลก

ขอเชิญร่วมสร้างหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษในโครงการ “ธรรมทานข้ามแดน”

ถวายแก่วัดพุทธในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

ใบสั่งจองหนังสือโครงการ “ธรรมทานข้ามแดน”

 ๑.  ธรรมนูญชีวิต   A Constitution for Living  ๑๕๐ -

 ๒. คู่มือมนุษย์   HANDBOOK FOR MANKIND ๑๕๐ -

 ๓. ปฏิจจสมุปบาท   PATICCASAMUPPADA ๑๐๐ -

 ๔. พุทธศาสนสุภาษิต   BUDDHIST PROVERBS  ๘๐ -

 ๕. มรดกที่ขอฝากไว้   A CONSIGNED LEGACY ๑๒๐ -

 ๖. พระพุทธเจ้าสอนอะไร   WHAT DID THE BUDDHA TEACH ๑๕๐ -

 ๗. ตัวกู-ของกู    I AND MINE ๒๐๐ -

 ๘. ปณิธาน ๓ ประการของพุทธทาสภิกขุ    THE THREE WISHES ๒๕๐ -

 ๙. นิพพาน   NIBBANA ๒๕๐ -

 ๑๐. ชีวิตนี้สำาคัญนัก   THE PRESENT LIFE IS SO IMPORTANT ๑๒๐ -

 ๑๑. แก่นพุทธศาสน์   HEART-WOOD FROM THE BO TREE ๑๐๐ -  

๙ ๑๐

๑๑

       ชื่อเรื่อง                       ราคา     จำานวน (เล่ม)      เป็นเงิน (บาท)

รวมทั้งสิ้น

ช่ือผูส้ัง่จอง...............................................................................

ที่อยู่.........................................................................................

................................โทร...........................................................
(ผู้รบัเงิน)............................................................................

วนัที.่........................../............................/..........................



ประวัติ พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์
น.ธ.เอก ป.ธ.๓ พธ.บ. MA

เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ตำาแหน่ง  - ชื่อ พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ ฉายา ถิรจิตฺโต อายุ ๖๐ ปี พรรษา ๓๙

  - วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ. ๓  พธ.บ. MA, 

  - ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดินวิลล์ 

   มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา      

  - รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แผนกเผยแผ่

  - ก่อตั้งวัดพุทธปัญญานันทาราม เมื่อแวนคูเวอร์ แคนาดา

 สถานะเดิม  - ชื่อ ฤทธิ์ นามสกุล เรืองพุทธ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

   บิดา นายฉำ่า มารดา นางเจียม นามสกุล เรืองพุทธ

   เกิดที่บ้านเลขที่ ๑๕๓ ตำาบลแพรกหา อำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 พ.ศ. ๒๕๒๙   - สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) อันดับ ๒

   มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

 พ.ศ. ๒๕๓๓  - สำาเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดลฮี   

   ประเทศอินเดีย 

 งานการปกครอง

 พ.ศ. ๒๕๔๑-ปัจจุบัน  - เป็นเจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม 

 พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๓  - เป็นกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  

 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง - รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาฝ่ายเผยแผ่ 



 งานการเผยแผ่ในต่างประเทศ

 พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๑  - เป็นเลขานุการโครงการพุทธทาสกับสันติภาพของโลก

 พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๑ - เป็นที่ปรึกษาโครงการเทปธรรมทาน แจกฟรีทั่วสหรัฐอเมริกา

 พ.ศ. ๒๕๔๗    - ธรรมสัญจรไปพบพุทธบริษัทเกือบทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา

    - เปน็วทิยากรบรรยายในคกุ Monroe มนีกัโทษทีเ่ปน็ชาวพทุธและนกัโทษ

     ที่หันมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น 

    - ไปบรรยายที่โรงพยาบาล แผนกพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยใกล้ตาย 

     นำาปฏิบัติสมาธิภาวนาให้พิจารณาความเป็นไปในกองสังขารอย่างมีสติ

    - ต้อนรับประชาชนทุกชาติ ทุกภาษา นักเรียน นักศึกษา ผู้เลือกเรียน

     วิชาศาสนาโลก และผู้สนใจพุทธศาสนาทั่วไป

    - ร่วมสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างความเข้มแข็งของพระธรรมทูตไทย ใน

     ต่างประเทศ” ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พ.ศ. ๒๕๕๘   - ร่วมอภิปรายงานประชุมสภาศาสนาโลก รัฐยูท่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

		ก่อตั้ง ศูนย์ธรรมวิทยาทาน เพื่อการเผยแผ่ (Dhamma Distribution Center)
 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข่าวสารข้อมูลทางพระพุทธศาสนา และแจกจ่ายให้กับวัด 

 ห้างร้าน บริษัท หรือบุคคลที่สนใจ มุ่งการแจกเป็นธรรมทาน ขณะนี้ได้รับบริจาคหนังสือเป็น

 ธรรมทานจากที่ต่าง ๆ 

 ๑. ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา  ๗๐๐,๐๐๐ บาท

 ๒. สำานักพิมพ์สุขภาพใจ โรงพิมพ์ตถตา     ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 ๓. วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง     ๓๐,๐๐๐ บาท

 ๔. ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ประมาณ ๑๓๐ กล่อง

 ๕. จากประเทศมาเลเซีย ประเทศไต้หวัน และรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปในสหรัฐอเมริกา
  

   เกียรติคุณที่ได้รับ

 พ.ศ. ๒๕๔๗    - ไดรั้บพระราชทานรางวลั “เสาเสมาธรรมจกัร” และใบประกาศเกยีรตคุิณ

      ในฐานะผูท้ำาคณุประโยชนต์อ่พระพุทธศาสนาในดา้นการเผยแผพ่ระพุทธ

      ศาสนาในต่างประเทศ

 สมณศักดิ์

 พ.ศ. ๒๕๕๙    - ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่

      พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์

       พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์

       เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม

       รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาfacebook : Ritthi Thirajitto


