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พระธาตรี ชยวฑฺโฒ (ทรงบณัฑิตย)์   พระธรรมทูตไทยประจ าเวยีดนาม (เก็บขอ้มูลภาคสนามช่วง 10  
 ธนัวาคม - 23 ธนัวาคม 2554 ) 
พระ Thien Tam  เจา้อาวาสวดัโฝมินห์  นครโฮจิมินห์  ประเทศเวยีดนาม,  รองประธานคณะสงฆ ์       
 เถรวาทเวยีดนาม, (เก็บขอ้มูลภาคสนามช่วง 10 ธนัวาคม - 23 ธนัวาคม 2554 ) 
พระ Giac Tri เจา้อาวาสวดัโห่ฟ๊าบ  จงัหวดับาเรีย-หวงุเต่า  ประเทศเวยีดนาม, อาจารยม์หาวทิยาพุทธ 
 ศาสนาเวยีดนาม (เก็บขอ้มูลภาคสนามช่วง 10 ธนัวาคม - 23 ธนัวาคม 2554 ) 
พระ Ho Phap  (Dhammarakkhita)  รองเจา้อาวาสวดับู๋ลอง  นครโฮจิมินห์  ประเทศเวยีดนาม  

(เก็บขอ้มูลภาคสนามช่วง 10 ธนัวาคม - 23 ธนัวาคม 2554 ) 
พระจนัดา ทาจ พระสงฆเ์วยีดนามท่ีศึกษาในไทย  ปัจจุบนัจ าพรรษาท่ีวดัสวนดอก จ.ชียงใหม่  

(เก็บขอ้มูลภาคสนามช่วง  มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2555) 
พระงกมิน ทาจ พระสงฆเ์วยีดนามท่ีศึกษาในไทย  ปัจจุบนัจ าพรรษาท่ีวดัสวนดอก จ.ชียงใหม่  

(เก็บขอ้มูลภาคสนามช่วง  มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2555) 
พระ Minh Toa  พระสงฆเ์วยีดนามท่ีศึกษาในไทย  ปัจจุบนัจ าพรรษาท่ีวดัร ่ าเปิง จ.ชียงใหม่  

(เก็บขอ้มูลภาคสนามช่วง  มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2555) 
พระ Le Cong Tien  พระสงฆเ์วยีดนามท่ีศึกษาในไทย  ปัจจุบนัจ าพรรษาท่ีวดัสวนดอก จ.ชียงใหม่  

(เก็บขอ้มูลภาคสนามช่วง  มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2555) 
Mr.Nguyen Trong Thai  พุทธศาสนิกชนชาวเวยีดนาม (เก็บขอ้มูลภาคสนามช่วง 10 ธนัวาคม - 23  

ธนัวาคม 2554 ) 
Mr. Huynh Van Dung  พุทธศาสนิกชนชาวเวยีดนาม (เก็บขอ้มูลภาคสนามช่วง 10 ธนัวาคม - 23  

ธนัวาคม 2554 ) 
Mr. Nguyen Duy Chinh พุทธศาสนิกชนชาวเวียดนาม (เก็บขอ้มูลภาคสนามช่วง 10 ธนัวาคม - 23  

ธนัวาคม 2554 ) 
 
 


