
รายช่ือวัดไทยในสหรัฐอเมริกาที่จัดพธีิถวายดอกไม้จันทน์ 
--------------- 

 
ตามท่ีจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ในประเทศไทยระหว่างวนัท่ี ๒๕ - ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๐ โดยในวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ จะมี
การอัญเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศและถวายพระเพลิงพระบรมศพ และในสหรัฐอเมริกา สถาน
เอกอคัรราชทตู คณะผู้แทนถาวรไทย สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานราชการอนัประกอบเป็นทีมประเทศไทย 
ตลอดจนสมาคม ชุมชนไทยและวัดไทยในหลายพืน้ท่ีได้ก าหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์พร้อมกันทั่ว
สหรัฐอเมริกา ในวนัพฤหสับดีท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ นัน้ 
 
ส าหรับเขตกรุงวอชิงตนั มลรัฐเวอร์จิเนียและแมริแลนด์ พ่ือเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทัง้ใกล้และไกลจาก
กรุงวอชิงตนัและมิตรสหายชาวต่างประเทศสามารถถวายดอกไม้จนัทน์ได้ตัง้แต่เช้าตรู่ตามเวลาพระราชพิธีฯ 
ในประเทศไทยจนถึงชว่งเย็น และขอให้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกนั โดยสถานเอกอคัรราชทตูและหน่วยงาน
ราชการอนัประกอบเป็นทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตนั และวดัไทยในพืน้ท่ี ได้แก่ วดัไทยกรุงวอชิงตนัดีซีและ
วดัธรรมประทีป ในเขตมลรัฐแมริแลนด์ วดัญาณรังสี วดัป่าเทสรังสี วดัป่านานาชาติและวดัป่าสนัติธรรม ใน
เขตมลรัฐเวอร์จิเนีย ได้รวมน า้ใจเป็นหนึง่ร่วมกนัจดัพิธี 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. 
ณ  อุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์  

เลขที่ ๑๓๔๔๐ Layhill Road, Silver Spring, MD ๒๐๙๐๖ 
 
ส าหรับการจดัพิธีถวายดอกไม้จนัทน์และกิจกรรมอาสาในเขตพืน้ท่ีอ่ืนๆ  โดยท่ีวดัไทยและชมุชนไทยหลายสิบ
แหง่ทัว่สหรัฐอเมริกาได้ร่วมกนัจดัพิธีดงักลา่วเชน่กนั จงึขอให้ทา่นติดตามประกาศจากเว็บไซต์ของสถานกงสลุ
ใหญ่ของไทยท่ีนิวยอร์ก ชิคาโกและลอสแอนเอลิส หรือวดัไทยในเขตชมุชนในเขตมลรัฐท่ีทา่นพ านกัอยูแ่ละเข้า
ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกนัตอ่ไป 
 
รายช่ือวัดที่จะเป็นสถานที่ประกอบพธีิถวายดอกไม้จันทน์ในสหรัฐอเมริกา (โปรดตรวจสอบก าหนด
วันและเวลากับทางวัด) มีดังนี ้
วดัในสงักดัคณะสงฆ์ธรรมยตุในสหรัฐอเมริกา จ านวน  ๑๑ วดั ดงันี ้



๑. วดัพทุธบชูา เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย  
๒. วดัฟลอริดาธรรมาราม เมืองคสิสิมมี มลรัฐฟลอริดา 
๓. วดัพทุธไทยถาวรวนาราม เมืองเอ็ล์มเฮริสท์ มลรัฐนิวยอร์ก  
๔. วดัพทุธดลัลสั เมืองดลัลสั มลรัฐเท็กซสั  
๕. วดัพทุธรัตนาราม เมืองฟอร์ทเวริธ มลรัฐเท็กซสั 
๖. วดัป่าศรีถาวร เมืองฮสุตนั มลรัฐเท็กซสั  
๗. วดัอาร์คนัซอส์พทุธวนาราม เมืองฟอร์ทสมิธ มลรัฐอาร์คนัซอส์  
๘. วดัป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  
๙. วดัพทุธรักษา เมืองวอกิชา  มลรัฐวิซคอนซิน  
๑๐. วดัป่าพทุธญาณ เมืองชกูาแลนด์  มลรัฐเท็กซสั  
๑๑. วดัธรรมบชูา  เมืองแซนแอนโทนิโอ มลรัฐเท็กซสั 

 
วดัในเครือสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จ านวน  ๔๗  วดั ดงันี ้

๑. วดัไทยลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
๒. วดัพทุธาวาส นครฮสุตนั มลรัฐเท็กซสั 
๓. วดันวมินทรราชทูิศ เมืองเรย์นแฮม/นครบอสตนั มลรัฐแมสซาชเูซตส์ 
๔. วดัไทยกรุงวอชิงตนัดีซี มลรัฐแมริแลนด์  
๕. วดัวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มลรัฐนิวยอร์ก 
๖. วดัมงคลรัตนาราม เบอร์กเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  
๗. วดัพทุธนสุรณ์ ฟรีมอนด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  
๘. วดัพทุธวิปัสสนา ลองบีช มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
๙. วดัพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
๑๐. วดัชาวพทุธ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  
๑๑. วดัพทุธประทีป นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
๑๒.วดัสมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
๑๓. วดัพทุธธมัโม มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
๑๔. วดัพระธาตดุอยสเุทพ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
๑๕. วดัธมัมาราม นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ 
๑๖. วดัพทุธธรรม นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ 



๑๗. วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุนครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ 
๑๘. วดัปากน า้มิชิแกน มลรัฐมิชิแกน 
๑๙. วดัพทุธวิหารนานาชาติ มิดเวสต์ มลรัฐมิชิแกน 
๒๐. วดัป่าพทุธยานนัทาราม ลาสเวกสั มลรัฐเนวาดา  
๒๑. วดัไทย ลาสเวกสั มลรัฐเนวาดา 
๒๒. วดัศรีเจริญธรรม มลรัฐเนวาดา  
๒๓. วดัพทุธประทีป รีโน่ มลรัฐเนวาดา 
๒๔. วดัพทุธภาวนา ลาสเวกสั มลรัฐเนวาดา 
๒๕.วดัพทุธนานาชาต ิมลรัฐเท็กซสั 
๒๖.วดัสทุธาวาส มลรัฐเท็กซสั 
๒๗.วดัสทัธาธรรม มลรัฐเท็กซสั 
๒๘. วดัมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า มลรัฐฟลอริดา 
๒๙. วดัพทุธรังษี นครไมอามี มลรัฐฟลอริดา 
๓๐. วดัมงคลรัตนาราม เมืองฟอร์ทวลัตนับีช มลรัฐฟลอริดา 
๓๑.วดัฟลอริดาพทุธาราม มลรัฐฟลอริดา 
๓๒. วดัพทุธโสธรวิเทศ มลรัฐนิวเม็กซิโก  

      ๓๓. วดัพทุธมงคลนิมิต มลรัฐนิวเม็กซิโก  
๓๔. วดัพทุธวราราม มลรัฐโคโลราโด  
๓๕. วดัธรรมคณุาราม มลรัฐยทูาห์  
๓๖. วดัพระศรีรัตนาราม มลรัฐมิสซูรี 
๓๗. วดัพรหมคณุาราม มลรัฐแอริโซนา  
๓๘. วดัมงคลเทพมนีุ มลรัฐเพนซิลเวเนีย 
๓๙. วดัพทุธจกัรมงคลรัตนาราม มลรัฐฮาวาย 
๔๐. วดัธรรมภาวนา มลรัฐแอลาสกา  
๔๑. วดัพทุธออเรกอน มลรัฐออเรกอน  
๔๒. วดัอตมัมยตาราม มลรัฐวอชิงตนั  
๔๓. วดัพระมหาชนก มลรัฐจอร์เจีย 
๔๔.  วดัปากน า้อเมริกา มลรัฐโอไฮโอ 
๔๕. วดัมหาธาตเุจตยิาราม มลรัฐฟลอริดา 



๔๖. วดัพทุธนิมิต โคโรลาโดสปริง มลรัฐโคโรลาโด 
๔๗. วดัพทุธเมตตาทานบารมี มลรัฐมิเนโซตา 

 
 
 


