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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูสนุ ทรบุญเขต (สงวน อาสโภ)

อายุ ๖๘ พรรษา ๔๘
วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก
วัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เปนพระมหาเถระผูมีความรูความสามารถ ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม มี
ปฏิปทานาเลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดลานบุญ เจาคณะเขตลาดกระบัง
และพระอุปช ฌาย ทานมีประสบการณและผลงานมากมาย มีวสิ ยั ทัศนในการอนุรกั ษและสงเสริม
กิจการดานพระพุทธศาสนาอยางสม่ำเสมอ ไดดำรงตำแหนงสำคัญ เชน เปนผูชวยเจาอาวาส
วัดลานบุญ เปนผรู กั ษาการแทนเจาอาวาสวัดลานบุญ เปนเจาอาวาสวัดลานบุญ เปนผรู กั ษาการ
แทนเจาคณะแขวงลาดกระบัง เปนเจาคณะแขวงลาดกระบัง เปนผูรักษาการแทนเจาคณะเขต
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ลาดกระบัง และเปนเจาคณะเขตลาดกระบัง ทานใหการอบรมสัง่ สอนเกีย่ วกับศีลธรรมจริยธรรม
แกพทุ ธศาสนิกชนทัง้ ในเขตลาดกระบังและใกลเคียงอยางตอเนือ่ ง จัดใหมกี ารประชุมพระสังฆาธิ
การทุกระดับในเขตลาดกระบังเปนประจำทุกป ออกตรวจการเยีย่ มวัด ทีพ่ กั สงฆในเขตลาดกระบัง
มีกศุ โลบายใหวดั ตาง ๆ ในเขตปกครอง ไดออกระเบียบปฏิบตั ทิ ไี่ มขดั ตอพระธรรมวินยั กฎหมาย
กฎ ระเบียบ มติ คำสัง่ ของมหาเถรสมาคม เพือ่ เกือ้ กูลในการปกครองวัด สนับสนุนสงเสริมใหวดั
ทุกวัดในเขตปกครอง ไดจดั ใหมกี ารศึกษาพระปริยตั ธิ รรมทัง้ แผนกธรรม-บาลี และจัดใหมกี ารเรียน
การสอนธรรมศึกษาขึน้ ในทุกโรงเรียนพรอมทัง้ ใหการสนับสนุนและใหทนุ การศึกษาเปนประจำทุกป
จัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปสสนากรรมฐานสำหรับพระนวกะ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอ น เพือ่ เฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ฯ เปน
ประจำทุกป โดยมีเยาวชนและประชาชนเขารวมโครงการจำนวนมาก จัดใหมพี ธิ วี นั เฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ฯ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ มีการทำบุญตัก
บาตร สวดมนตไหวพระ เจริญจิตตภาวนา บวชชีพราหมณถวายเปนพระราชกุศล และมีการถวาย
พระพรเปนประจำทุกป จัดโครงการปฏิบตั ธิ รรมเนือ่ งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันวิสาข
บูชา เปนตน และจัดใหมกี ารบำเพ็ญกุศลทุกวันพระ และวันอาทิตย ตลอดทัง้ ป ทานไดสรางและ
บูรณปฏิสงั ขรณอาคารเสนาสนะถาวรวัตถุภายในวัด ปรับปรุงภูมทิ ศั นทำสวนหยอม ปลูกตนไมให
ความรมรืน่ เปนรมณียสถาน เหมาะแกการปฏิบตั ธิ รรมและบำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน ใหการ
อุปถัมภจดั หาทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงพยาบาลสงฆเปนประจำทุกป และยังไดใหการอุปถัมภบริจาค
ทรัพยสง เสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา พระครูสนุ ทรบุญเขต (สงวน อาสโภ) เปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยจึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูโกศลเวทย (ณัฐวุฒิ ปุญ
ฺ ผโล)

อายุ ๔๖ พรรษา ๒๖
วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา)
วัดแหลม ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนพระเถระผมู คี วามรคู วามสามารถ ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทานา
เลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธ
ศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดแหลม เจาคณะอำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทานเปนผมู ปี ระสบการณและผลงานมากมาย ดานการปกครอง เปนเจาอาวาส
วัดแหลม เปนพระอุปช ฌาย ดานการศึกษา เปนเจาสำนักศาสนศึกษาวัดแหลม เปนกรรมการ
สถานศึกษาและใหการอุปถัมภบำรุงโรงเรียนวัดแหลม เปนผอู ำนวยการศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตยวดั แหลม เปนผอู ำนวยการศูนยเผยแผและอบรมคุณธรรมจริยธรรมวัดแหลม ดานการ
เผยแผ ไดผา นการอบรมและแตงตัง้ เปนพระนักเผยแผพระพุทธศาสนา เปนพระธรรมทูต เปน
ประธานโครงการสวดมนตเฉลิมพระเกียรติของคณะสงฆอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เปนประธานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน จัดอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานแกพระภิกษุ
สามเณรและประชาชนทั่วไปเปนประจำทุกป ดานสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห
ดำเนินการกอสรางอุโบสถจำนวน ๑ หลัง ลักษณะตามแบบของกรมการศาสนา ขนาดกวาง ๗
เมตร ยาว ๒๑ เมตร ศาลาการเปรียญจำนวน ๑ หลัง ลักษณะทรงไทยภาคใต ๑ ชัน้ ลักษณะ
คอนกรีตเสริมเหล็ก มุงกระเบือ้ งลอนคู ขนาดกวาง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร รวมมูลคาในการ
กอสรางทัง้ สองแหงไมต่ำกวาสิบลานบาท ทานไดสง เสริมสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยดวย
ดีเสมอมา กลาวคือ เปนประธานในการระดมทุนสรางหองสมุดของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปนผูระดมทุนจัดหาอุปกรณครุภัณฑ
ทางการศึกษา คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร เปนเจาภาพจัดตัง้ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงเพือ่ การศึกษา
และเผยแผพระพุทธศาสนา (คลืน่ เสียงมหาจุฬา) เปนเจาภาพบูรณะซอมแซมหอพักพระนิสติ เปน
เจาภาพถวายทุนการศึกษาแกพระนิสติ ระดับปริญญาโท ๕ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เปนเจาภาพ
ปรับปรุงอาคารเรียนและหองประชุม เปนเจาภาพถวายภัตตาหารแกนสิ ติ ในโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส
สนากัมมัฏฐานเปนประจำทุกป (ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา) โดยใหวดั เปนศูนยประสาน
งานรับสมัครนิสิตและสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัย เปนเจาภาพถวายกลองวงจรปด
จำนวน ๔ ตัว เปนเจาภาพกัณฑเทศนมหาชาติเปนประจำทุกป เปนเจาภาพถวายพัดลม ๒๐ ตัว
ผาหม ทีน่ อน จำนวน ๓๕ ชุด ประจำหอพักนิสติ เปนผสู นับสนุนใหพระภิกษุสามเณรไดเขาศึกษา
ทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปนพระวิปส สนาจารย
โครงการปฏิบตั ธิ รรมประจำปของมหาวิทยาลัย จากคุณปู การดังกลาว ทำใหไดรบั รางวัลศิษยเกา
ดีเดน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประจำป ๒๕๕๗
นับไดวา พระครูโกศลเวทย (ณัฐวุฒิ ปุญฺ ผโล) เปนพระเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูพิพิธวรการ (บัณฑิต อคฺควณฺโณ)

อายุ ๗๖ พรรษา ๕๖
วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก
วัดปาหวยเสนง ตำบลหนองใหญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร
เปนพระมหาเถระผูมีความรู ความสามารถ ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม มี
ปฏิปทานาเลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องปจจุบันดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดปาหวยเสนง รักษาการเจา
คณะอำเภอปราสาท ทานมีประสบการณและผลงาน สรุปไดดงั นี้ ดานการปกครอง เคยดำรง
ตำแหนงเจาอาวาสวัดพระชีบัวแกว เจาคณะตำบลหนองใหญ รองเจาคณะอำเภอปราสาท
พระครูสญ
ั ญาบัตรรองเจาคณะอำเภอชัน้ โท ดานการศึกษาและ การศึกษาสงเคราะห ใหการ
สงเสริมจัดการศึกษาแผนกธรรม และใหการสนับสนุนการศึกษาสงเคราะหแกกุลบุตร-กุลธิดา
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โดยมอบทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถดว ยดีมาโดยตลอด ดานการเผยแผ เปน
พระธรรมกถึก พระธรรมทูต ออกเผยแผพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ดาน
สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห ดำเนินการกอสรางอาคารเสนาสนะ ทัง้ ภายในวัดและ
นอกวัด หนวยงานราชการตางๆ ทัง้ ทหารและตำรวจ เชน ดำเนินการกอสรางและปฏิสงั ขรณอาคาร
เสนาสนะภายในวัดปาหวยเสนง ประกอบดวยพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงฉัน ศาลา
ธรรมสังเวช กุฏิ โรงครัว หองน้ำ หองสุขา เมรุ ถนนคอนกรีตภายในวัด บริจาคเงินสมทบทุนสราง
ศาลาอเนกประสงคประจำบานโชค ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร บริจาคทุนทรัพย
ใหเปนกองทุนของโรงพยาบาลปราสาท และอำเภอกาบเชิง เปนตน และไดใหการอนุเคราะหสง
เคราะหพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ ดวยดีมาโดยตลอด และทานไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรนิ ทร ดวยดีเสมอมา เชน เปนกรรมการ
อุปถัมภวทิ ยาเขตสุรนิ ทร ถวายทุนการศึกษา แกนสิ ติ วิทยาเขตสุรนิ ทรทกุ ป อุปถัมภการปฏิบตั ธิ ร
รมของนิสติ และกิจกรรมของวิทยาเขตสุรนิ ทรทกุ ป สมทบทุนสรางอาคารเรียน ศาลาปฏิบตั ธิ ร
รม ถาวรวัตถุของวิทยาเขตสุรนิ ทร เปนตน
นับไดวา พระครูพพิ ธิ วรการ (บัณฑิต อคฺควณฺโณ) เปนพระมหาเถระทีบ่ ำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห
ศาสตร เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูพพิ ธิ กิจจารักษ (สนัด กนฺตจาโร)

อายุ ๗๖ พรรษา ๕๕
วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก
วัดหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เปนพระมหาเถระผูมีความรู ความสามารถ ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม มี
ปฏิปทานาเลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดหนองปรือ พระอุปช ฌาย และ
รองเจาคณะอำเภอบางละมุง ทานไดปฏิบตั หิ นาทีพ่ ระสังฆาธิการอยางเต็มกำลังความสามารถ
ในดานการปกครองไดจัดระเบียบการปกครองวัดใหเปนไปตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย
บานเมืองอยางเครงครัดทำใหไมมอี ธิกรณเกิดขึน้ ดานการศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะห
เปนครูสอนนักธรรมและเปนกรรมการตรวจขอสอบธรรมสนามหลวง โดยวัดหนองปรือเปนโรงเรียน
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พระปริยตั ธิ รรมและเปนสนามสอบนวกภูมปิ ระจำตำบล ไดจดั ใหมบี ริการรถรับ-สงนักเรียนทุกวัน
จัดหาวิทยากรมาอบรมกอนสอบทุกป ไดสง เสริมพระภิกษุสามเณรใหศกึ ษาตอในระดับทีส่ งู ยิง่ ขึน้
และไดรว มใหการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาบาลีของคณะสงฆจงั หวัดชลบุรดี ว ยการรวมจัดทอด
ผาปาเพื่อการศึกษาและมอบรางวัลเพื่อเปนขวัญกำลังใจแกพระภิกษุสามเณรผูสอบบาลีและ
นักธรรมไดเปนประจำทุกป ไดใหการสงเคราะหนกั เรียนทัง้ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ดวยการตัง้ ทุนและแจกทุนการศึกษาตัง้ แตอดีตถึงปจจุบนั เปนจำนวนเงินไมต่ำกวา
สามลานบาท ดานการเผยแผและการสาธารณสงเคราะห ไดจดั ตัง้ หอกระจายขาวเสียงตามสาย
เขาสหู มบู า นคลอบคลุมไปยังสีห่ มบู า นเพือ่ การเผยแผพระพุทธศาสนา จัดใหมกี ารบรรยายธรรมทุก
วันพระมิไดขาด จัดตัง้ สถานีวทิ ยุชมุ ชนหนองปรือเพือ่ การพระศาสนาโดยออกอากาศเปนประจำทุก
วัน ดานสาธารณูปการ ไดกอ สรางโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติ ศาลาปฏิบตั ธิ รรม วิหาร
คด กำแพงวัด และไดบรู ณปฏิสงั ขรณกฏุ สิ งฆทถี่ กู ไฟไหม โรงครัวและอาคารศูนยเด็กกอนเกณฑ
นอกจากนี้ยังไดบริจาคปจจัยเพื่อปรับปรุงหองเรียนและหองทำงานที่อาคารเรียนรวมของมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริจาคปจจัยเพือ่
การฌาปนกิจสงเคราะหชว ยเหลือผปู ระสบภัยน้ำทวม ชวยปรับปรุงซอมแซมศาสนสถานของวัดวา
อารามตางๆ อาทิ วัดน้ำใส วัดเขาโพธิท์ อง วัดทวนทอง วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม วัดสนติคาม
วัดหวยใหญ วัดเขาไมแกว เปนตน ดวยผลงานและคุณงามความดีทไี่ ดบำเพ็ญมาโดยตลอด ทำให
ไดรบั เลือกใหเปนประธานสภาสงฆจงั หวัดชลบุรี ไดรบั ตราปูชนียบุคคลจากสถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรบั พระราชทานเสาเสมาธรรมจักร รางวัลพอลแฮ ริส
เฟน โลว จากสโมสรโรตารีส่ ากลโลก พรอมทัง้ เหรียญตราในฐานะทีเ่ ปนบุคคลผทู ำคุณประโยชน
ใหกบั สังคมโลก
นับไดวา พระครูพพิ ธิ กิจจารักษ (ถนัด กนฺตจาโร) เปนพระมหาเถระทีบ่ ำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูประดิษฐศาสนการ (จำนง ชยวํโส)

อายุ ๗๒ พรรษา ๕๐
วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ โท
วัดทงุ ตาอิน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
เปนพระมหาเถระผูมีความรู ความสามารถ ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม มี
ปฏิปทานาเลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดทงุ ตาอิน และเจาคณะตำบล
พลวง ดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห เปนเจาสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม โดยไดจดั ใหวดั เปนโรงเรียนสอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม จัดอบรมพระธรรมวัยแก
พระภิกษุ-สามเณร สงเสริมสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรในวัด ไดรบั การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
แผนกธรรม พรอมทั้งเปนอาจารยผูสอนนักธรรมแกพระภิกษุสามเณร ในสวนของการศึกษา
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สงเคราะหนนั้ ไดมอบทุนการศึกษาแกนกั เรียนในสถานศึกษามาอยางตอเนือ่ ง นับตัง้ แต พุทธศักราช
๒๕๕๒ ถึงปจจุบนั เชน มอบทุนการศึกษาแกนกั เรียนโรงเรียนบานตาอิน อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี และมอบทุนแกนกั ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี เปนจำนวนกวา ๖๐ ทุน ดานการเผยแผ ทานไดแสดงพระธรรมเทศนาในวันธัม
มัสสวนะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและโอกาสสำคัญอืน่ ๆ เปนประจำ ดานสาธารณูปการและ
สาธารณสงเคราะห ไดบริจาคเงินสนับสนุนศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดใหม ตำบล
ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี บริจาคเงินอุปถัมภกจิ กรรมในงานวันเด็ก โสตทัศนูปกรณและ
อุปกรณสง เสริมการศึกษา ติดตัง้ เครือ่ งรับสัญญาณดาวเทียมและสนับสนุนโครงการอาหารกลาง
วัน โรงเรียนบานทงุ ตาอิน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี บริจาคเงินสนับสนุน
การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชัน้ ตรี วัดบานอาง ตำบลอางคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
บริจาคเงินสนับสนุนการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชัน้ โท วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว
อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ทานไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอ
มา เชน ไดบริจาคเงินสนับสนุนหนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดจันทบุรี และพุทธมณฑล
จังหวัดจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เปนจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สองลานบาทถวน)
นับไดวา พระครูประดิษฐศาสนการ (จำนงค ชยวํโส) เปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาสังคมสงเคราะหศาสตร เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชน
สืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิปสสนาภาวนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูอดุ มมัชฌิมนิคม (เหลือ่ ม อนุตตฺ โร)

อายุ ๖๘ พรรษา ๔๗
วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก
วัดบานกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เปนพระมหาเถระผูมีความรูความสามารถ ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม มี
ปฏิปทานาเลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดบานกลาง เจาคณะตำบลกลาง
เขต ๑ และพระอุปช ฌาย ทานไดดำรงตำแหนงสำคัญๆ มากมายทัง้ ในดานการศึกษาและดานการ
เผยแผ อาทิ เปนกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนบานหมากหมายและโรงเรียนบานกลาง
เปนครูสอนปริยตั ธิ รรมประจำสำนักศาสนศึกษาวัดบานกลาง เปนเจาสำนักศาสนศึกษาวัดบานกลาง
เปนกรรมการกำกับหองสอบธรรมสนามหลวงประจำหนวยสอบวัดบานกลางและหนวยสอบวัดจันทร
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ทุมมาวาส เปนกรรมการอุปถัมภโรงเรียนบานกลาง โดยไดมอบทุนการศึกษาใหแกนกั เรียนโรงเรียน
บานกลางและโรงเรียนบานหมากหมายตลอดมาตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั ทานเปนประธานกรรมการ
หนวยอบรมประชาชนประจำตำบลกลาง เปนพระวิปสสนาจารยประจำสำนักปฏิบัติธรรม
วัดบานกลาง จัดใหมกี ารอบรมพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนเปนประจำทุกวันธัมมัสสวนะ
ไดจัดใหมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เปนประจำทุกป อีกทัง้ ยังไดรว มกับคณะสงฆและหนวยงานราชการ
โดยไดจดั โครงการปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนม พรรษาขององคพระบาท
สมเด็จพระเจาอยหู วั และสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เปนประจำทุกป และทาน
ยังไดเปนพระวิปส สนาจารยประจำโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานของนิสติ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตัง้ แตปก ารศึกษา ๒๕๔๕ ถึงปจจุบนั เปนพระ
วิทยากรบรรยายในรายวิชาธรรมภาคปฏิบัติ เปนผูนำการเจริญสมาธิภาวนา ปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐาน ตามหลักมหาสติปฏ ฐาน ๔ ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เปนกรรมการอุปถัมภ ให
การสนับสนุนการกอสราง การวางแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานีมาอยางตอเนือ่ ง ดำเนินการกอสรางทีพ่ กั สงฆดงบัง้ ไฟ เพือ่ ใหเปนสถานที่
พำนักของพระนิสติ ตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพกิตติมนุ ี (สมเกียรติ สมกิตตฺ )ิ อดีต
ประธานสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี และยังไดใหการสนับสนุนสงเสริมกิจการงานของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา พระครูอุดมมัชฌิมนิคม (เหลื่อม อนุตฺตโร) เปนพระมหาเถระทีไ่ ดบำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาวิปส สนาภาวนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยท่ี ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูปณ
ุ ยาภิรกั ขิต (อภิรกั ษ อภิรกฺขโิ ต)
อายุ ๕๓ พรรษา ๓๓
วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก
วัดชองลม ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร

เปนพระเถระผมู คี วามรู ความสามารถ ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทานา
เลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธ
ศาสนาอยางตอเนื่อง ปจจุบันดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดชองลม เปนที่ปรึกษาชุมชน และเปน
กรรมการในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องหนวยงานตาง ๆ มีผลงานทีเ่ ดนชัดครอบคลุมทัง้ การปกครอง การ
ศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห และดานสาธารณสงเคราะห โดยเฉพาะ
ทีโ่ ดดเดน ไดแก การเผยแผพระพุทธศาสนาตอสังคม ไดรบั เกียรติบตั รจากหลายหนวยงาน เชน
ศิษยเกาดีเดน จากโรงเรียนชองลมจันทิมาประชาพิทกั ษ ศิษยเกาดีเดนโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
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เปนผมู อี ปุ การคุณโดยสงเสริมดานศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมแกนกั เรียนโรงเรียนในเขต
อำเภอสูงเมน และแกพทุ ธศาสนิกชนในเขตจังหวัดแพร เกียรติบตั รจากคณะสงฆจงั หวัดรวมกับ
สวนราชการจังหวัดแพรในฐานะเปนผใู หการสนับสนุนสงเสริมในพิธปี ระทานสัญญาบัตร พัดยศและ
ผาไตรในเขตปกครองคณะสงฆหนเหนือ ทีว่ ดั พระธาตุชอ แฮ พระอารามหลวง เกียรติบตั รผอู ปุ ถัมภ
พิธที รงตัง้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค ณ วัดพระธาตุชอ แฮ พระอารามหลวง และโลคนดีศรีพทุ ธ
ศาสน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ทานเปนพระเถระทีม่ อี ธั ยาศัย
ไมตรีดกี บั บุคคลทัว่ ไป มีอธั ยาศัยทีเ่ ปนกันเอง มีนสิ ยั โอบออมอารี ชอบชวยเหลือผอู นื่ มีความ
รับผิดชอบ เสียสละตองานคณะสงฆ สวนราชการ และประชาชนทัว่ ไป ในยามทีว่ ดั หรือประชาชน
ทัว่ ไปประสบอุทกภัยหรืออัคคีภยั ทานจะเปนภาระขวนขวายในการใหความชวยเหลือเปนอยางดี
เปนผปู ระสานงานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลกับคณะสงฆและสวนราชการอยางสม่ำเสมอ ในสวน
ทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ทานเปนเจาภาพถวายทุนการ
ศึกษานิสติ ติดกระจกสำนักงาน ซือ้ ชุดรับแขก อุปถัมภการจัดงานวันพอแหงชาติ ปรับปรุงภูมิ
ทัศนรอบอาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ สนามเปตองในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงภูมทิ ศั นหนา
อาคารเรียนวิทยาเขตแพรแหงใหมใหสวยงาม รวมกับคณะสงฆสรางศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙
ดานหนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ปรับภูมทิ ศั นหนาอาคารเรียน
อุปถัมภสรางหอคำหลวงเฉลิมพระเกียรติ ถวายสลากภัตเพือ่ การศึกษา ถวายเกาอี้ และอุปถัมภ
โครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานประจำปของวิทยาเขตแพร
นับไดวา พระครูปณ
ุ ยาภิรกั ขิต (อภิรกั ษ อภิรกฺขโิ ต) เปนพระเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การสอนพระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิปสสนาภาวนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูภาวนาวีรคุณ (องอาจ อาภากโร)

อายุ ๔๕ พรรษา ๒๕
วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก
วัดวีรโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปนพระเถระผมู คี วามรู ความสามารถ ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทานา
เลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธ
ศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดวีรโชติธรรมาราม และเจาสำนักปฏิบตั ิ
ธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๒๘ ทานไดบำเพ็ญประโยชนนานัปการ ดานการศึกษา
เปนกรรมการตรวจขอสอบธรรมสนามหลวง เปนครูสอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมสำนักเรียน
วัดวีรโชติธรรมาราม เปนคณะกรรมการกลางกำกับหองสอบและใหการอุปถัมภการสอบธรรม
สนามหลวงชัน้ ตรี โท เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา บริจาคทรัพยสนับสนุนการสอบ
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บาลีสนามหลวงของคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ซือ้ อุปกรณการศึกษาและมอบทุนการศึกษาใหแกสถาน
ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอืน่ หลายแหง เชน โรงเรียนศรีเอีย่ มอนุสรณ เขตบางนา
โรงเรียนสุวทิ ยเสรีอนุสรณ เขตประเวศ โรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา โรงเรียนวัดมวงแค
เขตบางรัก โรงเรียนบานหนองมวง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ดานการเผยแผ ไดแสดงพระธรรมเทศนาแกประชาชนในวันธรรมสวนะอยเู ปน
ประจำ ไดจัดบวชเนกขัมมจารีและจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญตางๆ เชน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบชู า วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนประจำทุกป จัดเทศน
มหาชาติ เปนวิทยากรอบรมประชาชนใหแกหนวยงานราชการและเอกชนทัว่ ไป เปนวิทยากรบรรยาย
ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น โครงการพระนวกะ และใหความรวมมือในกิจการงาน
คณะสงฆและราชการเปนประจำดวยดีเสมอมา นับตัง้ แตไดดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดวีรโชติ
ธรรมาราม เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนมา ไดกอ สรางและบูรณปฏิสงั ขรณถาวรวัตถุและเสนาสนะ
ตางๆ ภายในอาราม อาทิ สรางอุโบสถแกวกลางน้ำ สรางศาลา ๖๕ ป พระพรหมเวทีอนุสรณ
สรางอาคารหองพัก สรางบานทรงไทยประยุกต สรางอาคารทีพ่ กั ผปู ฏิบตั ิ สรางกุฏพิ ระภิกษุสงฆ
และสามเณร จำนวน ๒๒ หลัง สรางศาลาปฏิบัติธรรม ศาลาอเนกประสงค “วิหารแกว
พระราชพรหมยาน” สรางหองน้ำ จำนวน ๒๐ หอง และเปลีย่ นเตาเมรุเผาศพจากเตาถานเปน
ไฟฟาไรมลพิษ รวมมูลคาในการบูรณปฏิสงั ขรณและกอสรางทัง้ สิน้ ไมต่ำกวาหนึง่ รอยยีส่ บิ สอง
ลานบาท ดานสาธารณสงเคราะห บริจาคทรัพยสมทบทุนโครงการชวยเหลือผปู ระสบภัยน้ำทวม
เปนประธานจัดหาทุนสรางพระอุโบสถวัดศาลพันทายนรสิงห จังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินเพือ่ เปน
การสรางขวัญกำลังใจใหแกทหารที่ปฏิบัติหนาที่อยูชายแดนภาคเหนือ บริจาคพระพุทธรูป
“พระชิชติ มารโมลีไพรีพนิ าศ” ขนาด ๑๒ นิว้ จำนวน ๑๒๐ องค บังเกอรหลุมหลบภัย ๕๐ หลุม
อาหารแหง เครือ่ งอุปโภคบริโภคและเงินสดอีกจำนวนหนึง่ อีกทัง้ ไดจดั ตัง้ ศูนยประสานงานธาร
น้ำใจสชู ายแดน บริจาคขาวสารอาหารแหงใหแกมลู นิธริ ว มกตัญู เพือ่ สนับสนุนสงเสริมในการ
บำเพ็ญสาธารณกุศลเก็บศพไมมญ
ี าติและชวยเหลือผปู ระสบภัยตางๆ นับเปนมูลคาไมต่ำกวาสิบ
สามลานบาท ทานเปนกรรมการโครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหความอุปถัมภดา นทีพ่ กั แกนสิ ติ เปน
เจาภาพภัตตาหารและน้ำปานะในโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานทุกป สมทบทุนจัดตัง้ “กอง
ทุนวิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธร”จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถวน) อีกทัง้ ยังไดใหการสนับสนุน
สงเสริมกิจการงานตางๆ ของวิทยาลัยสงฆพทุ ธโสธรดวยดีเสมอมา
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นับไดวา พระครูภาวนาวีรคุณ (องอาจ อาภากโร) เปนพระเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิปส สนา
ภาวนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูประโชติบญ
ุ ญาภรณ (ประทวน อตฺตทีโป)

อายุ ๕๒ พรรษา ๒๗
วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก พุทธศาสตรบัณฑิต
วัดหนองพลวงนอย ตำบลโพธิก์ ลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เปนพระเถระผมู คี วามรู ความสามารถ ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทานา
เลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธ
ศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดหนองพลวงนอย ประธานสำนักปฏิบตั ิ
ธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แหงที่ ๙ วัดถ้ำดาวเขาแกว ประธานศูนยปฏิบตั ธิ รรมทรัพยกงั วาล
บุญญาภรณ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประธานศูนยปฏิบัติธรรมสวนปาสันติธรรม
ประโชติ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห เปน
ครูสอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม เปนกรรมการสอบธรรมและบาลีสนามหลวง ไดจดั หาและมอบ
ทุน เพือ่ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา มอบทุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนตางๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและ
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จังหวัดสระบุรี ดานสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห ไดดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีต
และศาลาอเนกประสงค หอระฆัง หองน้ำ หองสุขา ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ บูรณปฏิสงั ขรณวดั
หนองพลวงนอย วัดถ้ำดาวเขาแกว จังหวัดสระบุรี สำนักสงฆทรัพยกงั วานบุญญาภรณ จังหวัด
นครราชสีมา บริจาคเงินสมทบทุนสรางถนนเขาหมบู า น สรางหอกระจายขาวชุมชน มอบรถตใู ห
มูลนิธกิ ารกุศล ฮุก ๓๑ นครราชสีมา ซือ้ อุปกรณการแพทยมอบใหศนู ยสขุ ภาพชุมชนบานหนอง
พลวงนอย บริจาคเงินสรางหองสมุดแกชมุ ชนหนองไผ อำเภอเมืองนครราชสีมา บริจาคเงินสราง
ศาลากลางบาน บานหนองพลวงนอย ดานการเผยแผ ไดแสดงธรรมทุกวันธรรมสวนะ เปน
พระธรรมทูตฝายปฏิบตั กิ ารสายที่ ๖ ประจำอำเภอเมืองนครราชสีมา เปนวิทยากรอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกนกั เรียน เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป จัดอบรมวิปส สนากัมมัฏฐานแกพระสังฆาธิการ
พระภิกษุสามเณร และประชาชนเปนประจำทุกป จัดบวชศีลจาริณเี นือ่ งในวันสำคัญของชาติและ
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเปนประจำทุกป เปนประธานโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชน
ภาคฤดูรอ นเปนประจำทุกป ในสวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาค
เงินจัดตัง้ ทุนนิธมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา บริจาคเงินและ
ระดมทุนกอสรางอาคารเรียนมหาวิทยาลัย มอบพระพุทธรูปโบราณจำนวน ๒๒ องค แก
มหาวิทยาลัย เปนเจาภาพดานสถานที่ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานแกนิสิตระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช ๒๕๔๗ ถึงปจจุบนั เปนเจาภาพถวายภัตตาหารพระนิสติ ในโครงการ
ปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐาน ตัง้ โรงทานสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรม บริจาคปจจัย
สนับสนุนกิจกรรมสำคัญตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราช
สีมา อุปถัมภผา ไตรในงานพิธปี ระสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน
ประจำทุกป สนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยไดมอบทุนการศึกษาแกนสิ ติ ทีเ่ รียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย บริจาคปจจัยสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ นทุกป อีกทัง้ ยังไดสง เสริมสนับสนุน
กิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา พระครูประโชติบญ
ุ ญาภรณ (ประทวน อตฺตทีโป) เปนพระเถระทีไ่ ดบำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
วิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
กรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาพระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูสเุ มธีวรคุณ (สุธติ อาภรโณ)

อายุ ๔๔ พรรษา ๒๑
วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก มัธยมศึกษาปที่ ๓
วัดสามัคคีประชาราม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เปนพระเถระผมู คี วามรคู วามสามารถ ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทานา
เลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธ
ศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดสามัคคีประชาราม ทานไดใหความสนใจ
ดานพระพุทธศาสนาและสงเสริมกิจการดานพระพุทธศาสนาดวยดีเสมอมา โดยไดดำเนินการเผย
แผหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาใหแกพทุ ธศาสนิกชนทัว่ ไป และดำเนินการจัดอบรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาใหแกเยาวชนไทยในโรงเรียนตางๆ
เปนประจำ เพือ่ ตองการใหพทุ ธศาสนิกชนและเยาวชนไทยไดนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
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ใชในชีวติ ประจำวัน เพือ่ ใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ นับวาเปนการสราง
ศาสนทายาทไวในพระพุทธศาสนาอันจะทำใหพระพุทธศาสนามีความมัน่ คงถาวรตลอดไป นอกจาก
นัน้ ทานไดจดั กิจกรรมใหมกี ารแสดงธรรมในทุกวันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญ
ของชาติ พรอมสงเสริมใหพระภิกษุสามเณรภายในวัดไดศกึ ษาหลักธรรมคำสัง่ สอนของพระพุทธเจา
แลวนอมนำมาประพฤติปฏิบตั พิ รอมทัง้ สัง่ สอนพุทธศาสนิกชนและเยาวชนในโอกาสตางๆ ในฐานะ
ทีท่ า นดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดสามัคคีประชารามไดออกกฎระเบียบทีไ่ มขดั กับหลักธรรมคำสอน
ทางพระพุทธศาสนาและกฎระเบียบตางๆ ของมหาเถรสมาคม เพือ่ ใหพระภิกษุสามเณรภายใน
วัดไดประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมแกสมณภาวะ สงเสริมสนับสนุนและมอบทุนการศึกษาใหแก
พระภิกษุสามเณรใหมกี ารศึกษาในระดับทีส่ งู ยิง่ ๆ ขึน้ ไป เพือ่ นำความรคู วามสามารถมาเผยแผ
พระพุทธศาสนา ทานมีความรคู วามสามารถ ไดศกึ ษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พรอมทัง้
นำหลักธรรมดังกลาวมาเผยแผในสถานทีต่ า งๆ ตามโอกาสตามวาระ จัดกิจกรรมใหมกี ารทำบุญ
ตักบาตร รักษาศีล สวดมนตไหวพระ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินนี าถ เปนประจำทุกป โดยมีเยาวชนและประชาชนเขารวมกิจกรรมจำนวนมาก อีกทัง้ ยังให
การสนับสนุนสงเสริมกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา พระครูสเุ มธีวรคุณ (สุธติ อาภรโณ) เปนพระเถระทีไ่ ดบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชน
แกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนก
ประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธ
ศาสนา เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูอดุ มปญญาสาร (พุทธ ฐานุตฺตโร)

อายุ ๔๑ พรรษา ๒๐
วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก มัธยมศึกษาตอนตน
วัดบานหนองเรือ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
เปนพระเถระผมู คี วามรู ความสามารถ ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทานา
เลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธ
ศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดบานหนองเรือ ทานมีประสบการณและ
ผลงานมากมาย เปนเลขานุการเจาคณะตำบลหนองหลวง เจาอาวาสวัดบานหนองเรือ ดานเกีย่ ว
กับการศึกษาและสังคมสงเคราะห เปนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองสำราญ-บาน
หนองเรือ เปนครูสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมประจำอำเภอ ดานเกีย่ วกับการเผยแผ ไดรบั คัด
เลือกเปนพระธรรมวิทยากร บรรยายธรรมประจำอำเภอเสลภูมิ ดานสาธารณูปการและสาธารณะ
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สงเคราะห จัดหาทุนในการกอสรางถาวรวัตถุภายในวัดบานหนองเรือ จัดหาทุนสรางสาธารณะ
ประโยชน เปนจำนวนกวาหกแสนบาท ในสวนทีเ่ กีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ไดมอบทุนการศึกษาใหกบั นิสติ หองเรียนจังหวัดรอยเอ็ด ปละ ๑๐ ทุน ๆ ๑,๐๐๐ บาท ใหความ
อุปถัมภรบั เปนเจาภาพถวายภัตตาหารในโครงการปฏิบตั ธิ รรมประจำปของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนจังหวัดรอยเอ็ด เปนประจำทุกป เปนผจู ดั หาทุนกอสรางอาคาร
หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ลานหาแสนบาท) อีกทัง้ ยังได
สงเสริมและสนับสนุนกิจการงานของหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
นับไดวา พระครูอดุ มปญญาสาร (พุทธ ฐานุตตฺ โร) เปนพระเถระทีบ่ ำเพ็ญหิตานุหติ
ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร กลฺยาณธมฺโม)

อายุ ๖๕ พรรษา ๔๕
วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก
วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโนฮิลส มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
เปนพระเถระผมู คี วามรคู วามสามารถ ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทานา
เลือ่ มใส รับภารธุระงานคณะสงฆ บำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธ
ศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโนฮิลส มล
รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา เปนพระธรรมทูตสายตางประเทศ รนุ ที่ ๗ ทานไดบรู ณปฏิสงั ขรณ
กอสรางถาวรวัตถุถวายไวในพระพุทธศาสนามากมายหลายแหงทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เปน
พระเถระทีต่ ระหนักและใหความสำคัญดานการศึกษาและการเผยแผมาโดยตลอด ในดานการศึกษา
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นัน้ ทานเปนครูสอนปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนประธานทีป่ รึกษากองทุนการ
ศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี แผนกธรรม และแผนกสามัญศึกษา จัดตัง้ กองทุน จัด
ซือ้ จัดหาอุปกรณการศึกษา จัดถวายภัตตาหาร ถวายนิตยภัต สำนักศาสนศึกษาวัดศรีบญ
ุ เรือง รวม
กอตัง้ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยวดั ศรีบญ
ุ เรืองและวัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโนฮิลส ใน
ดานการเผยแผทงั้ ภายในประเทศและตางประเทศ ไดรบั มอบหมายใหดแู ลเรือ่ งการเผยแผทงั้ ภาย
ในวัดและนอกวัด ไดใหความรวมมือกับคณะสงฆ เอกชนและสวนราชการจัดใหมกี ารสอนศีลธรรม
จริยธรรมอบรมธรรมะในโรงเรียน บริษทั หางรานและสวนราชการตางๆ ดวยดีเสมอมา จัดใหมี
กิจกรรมเนือ่ งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญตางๆ เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน เปนประจำทุกป เปนพระธรรมทูตสายตางประ
เทศปฏิบตั ศิ าสนกิจ ณ วัดไทยลอสแองเจลีส และวัดพระธาตุดอยสุเทพ รับผิดชอบดูแลเรือ่ งการ
ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน จัดใหมีการแสดงธรรม (Dhamma Talk) แกพุทธ
ศาสนิกชนชาวไทยและชาวตางชาติทมี่ คี วามสนใจในหลักธรรมคำสัง่ สอนทางพระพุทธศาสนาในสวน
สาธารณะและตามสถานทีต่ า งๆ ตามโอกาสและตามวาระ เปนหัวหนาแผนกสงเสริมพระพุทธ
ศาสนาประจำวัดไทยลอสแองเจลีส เปนประธานดำเนินการจัดตัง้ กองทุนชวยเหลือพระสงฆไทย
ในสหรัฐอเมริกา ไดมอบถวายปจจัยแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนจำนวนเงิน
หาหมืน่ บาท อีกทัง้ ยังไดใหการสนับสนุนสงเสริมกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยดวยดีเสมอมา จากการบำเพ็ญคุณงามความดีและการเผยแผพระพุทธศาสนาดังกลาวทำให
ไดรับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ เมื่อปพุทธศักราช
๒๕๕๗
นับไดวา พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร กลฺยาณธมฺโม) เปนพระเถระที่บำเพ็ญ
หิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแกการยกยองประกาศเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาธรรมนิเทศ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายวรวิทย บุรณศิริ

สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ ทำคุณประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา มีประสบการณและผลงานมากมาย โดยไดสนับ
สนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนตลอดถึงพระภิกษุสามเณรในจังหวัดพะเยาอยางทัว่ ถึง เชน มอบ
ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน สือ่ อุปกรณการศึกษา อุปกรณกฬี า กอสรางแหลงการเรียน
รตู า งๆ เปนตน ทานดำรงตำแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไดมคี วามตระหนัก
และเอาใจใสตอ การปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนอยางดี เชน การออกเยีย่ มเยือนประชาชนโดยสม่ำเสมอ และ
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ไดสง เสริมสนับสนุนใหประชาชนไดดำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึง่ เปนพระราชดำริ
ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานพระพุทธศาสนานั้นก็ไมไดละเลย รับเปนเจาภาพ
อุปถัมภการจัดกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดวย
ดีเสมอมา เชน โครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานประจำป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น
โครงการเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ โครงการงานประเพณีแปดเปงไหวสาพระเจาตนหลวง
โครงการเนือ่ งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติ ไดใหความอนุเคราะหดา น
เครื่องจักรกลเพื่อปรับภูมิทัศนและพื้นที่กอสรางอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา อีกทัง้ ยังไดสง เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา จากคุณปู การดังกลาวจึงไดรบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณชนั้ ตริ
ตราภรณชา งเผือก
นับไดวา นายวรวิทย บุรณศิริ เปนผทู บี่ ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแกการ
ยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหมอบ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายเรืองชัย จิตรสกุล

สำเร็จการศึกษา อนุปริญญา (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงใหม
กรรมการผจู ดั การบริษทั โตโยตา เชียงราย จำกัด
เปนผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิ ทำคุณประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงกรรมการผจู ดั การบริษทั โตโยตาเชียงราย จำกัด มีความเชียวชาญดานการวางแผนการ
ตลาดดานรถยนต มีประสบการณและผลงานมากมาย ในอดีตเคยไดดำรงตำแหนงสำคัญๆ อาทิ
ผจู ดั การบริษทั โตโยตาริช จำกัด ผจู ดั การบริษทั โตโยตาพะเยา (๑๙๙๔) จำกัด) รองประธาน
ฝายบรรเทาสาธารณภัยกุศลสงเคราะหเชียงราย กรรมการบอรดบริหารโรงเรียนพาณิชยการ
เชียงราย กรรมการจัดงานดอกไมงามอาเซียน ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ดานสังคมและการศึกษา เปน
ประธานกอสรางอาคารเรียนชัว่ คราวมอบใหแกโรงเรียนธารทอง ซึง่ ไดความความเสียหายจากภัย
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แผนดินไหว เปนเจาภาพสรางหองน้ำจำนวน ๒๐ หองใหแกโรงเรียนรองธารวิทยา โดยรวมกับ
พระธรรมราชานุวตั ร เจาคณะภาค ๖ เปนประธานศูนยกลางในการรวบรวมหนังสือมือสอง เพือ่
บริจาคใหแกโรงเรียนในถิน่ ธุระกันดาร เปนกรรมการกองทุนชวยเหลือผปู ระสบภัยแผนดินไหว ใน
เขตจังหวัดเชียงราย รับเปนเจาภาพสรางบาน จำนวน ๓ หลัง ใหแกชาวบานผปู ระสบภัยแผนดิน
ไหว เปนประธานในการบริจาคผาหมกันหนาวทุกปๆ ละ ๑,๐๐๐ ผืน ใหแกนกั เรียนและประชาชน
ทีป่ ระสบภัยหนาวทุกป ไดถวายเงินแกวดั ทีป่ ระสบภัยแผนดินไหวในเขตอำเภอเชียงของ จำนวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ลานบาท) ใหการสนับสนุนและอุปถัมภมลู นิธสิ าธารณกุศลสงเคราะห
เชียงราย มูลนิธสิ งเคราะหผสู งู อายุภาคเหนือ มูลนิธสิ งเคราะหเด็กยากจน C.C.F บริจาคทุนการ
ศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาสดอยวาวี และเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ดานสาธารณ
ประโยชนและสาธารณกุศล สมทบทุนสรางหองพักผปู ว ย(พิเศษ) จำนวน ๒ หองมอบแกโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห ใหการสนับสนุนปายจราจร กรวยยาง เสือ้ จราจรมอบแกสถานีตำรวจ
ภูธร จังหวัดเชียงราย สนับสนุนปายรณรงคความปลอดภัยแกชมุ ชน และอำเภอตางๆ ถวายทุน
การกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนอุปถัมภมลู นิธโิ รงพยาบาล
ตำรวจ ในพระบรมราชินปู ถัมภ สนับสนุนมูลนิธชิ ว ยคนปญญาออน แหงประเทศไทย ถวายทุนการ
กุศลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ชวยเหลือผปู ระสบอุทกภัย บริจาค
เงินแกมลู นิธปิ อ งกันและปราบปรามยาเสพติด ดานพระพุทธศาสนา สรางศาลา ประเสริฐ อุบล
จิตรสกุล มอบถวายแกวัดเจ็ดยอดเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕๐ ป จังหวัดเชียงราย จำนวน
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานหาแสนบาท) สมทบทุนสรางอาคารศาลาการเปรียญวัดพระแกว สนับ
สนุนการจัดงานธรรมยาตราของคณะสงฆเชียงรายเปนประจำทุกป สนับสนุนการกอสรางอุโบสถ
วัดดอนเรือง อำเภอเชียงคำ สนับสนุนการกอสรางวิหารวัดศรีมงคล ตำบลปาออดอนชัย อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย สนับสนุนการสรางอาคารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม วัดทงุ พราว อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย สนับสนุนการบูรณปฏิสงั ขรณเสนาสนะตางๆ ในวัดสบสม อำเภอเชียงของ สนับ
สนุนการสรางถนนคอนกรีตเขาวัดหนองครก อำเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย สนับสนุนการสราง
อาคารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมอำเภอเวียงชัย วัดพนาลัยเกษม สนับสนุนกองทุนมูลนิธิพทุ ธิวงศ
วิวฒ
ั น รวมมูลคาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชนและสาธารณกุศลไมนอ ยกวาสีส่ บิ ลานบาท เปน
ทีป่ รึกษาผอู ำนวยการวิทยาลัยสงฆเชียงราย สนับสนุนงานโครงการปฏิบตั ธิ รรมของนิสติ วิทยาลัย
สงฆเชียงรายทุกป เปนกรรมการอุปถัมภการพัฒนาของวิทยาลัยสงฆเชียงราย สนับสนุนใหพระ
ภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยสงฆเชียงรายประจำทุกป
บริจาคทุนทรัพยสรางหองสุขา จำนวน ๑๐ หอง มอบถวายแกวทิ ยาลัยสงฆเชียงราย อีกทัง้ ยังได
สงเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา
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นับไดวา นายเรืองชัย จิตรสกุล เปนผทู บี่ ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพือ่ ประกาศเกียรติ
คุณใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายมนัฐศิวัช กูลศิริวัฒน

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผอู ำนวยการศูนยขยายงานภาคเหนือ บริษทั เอเชีย สุพรีม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
เปนบุคคลผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบตั ิ ทำคุณประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั
ดำรงตำแหนงผอู ำนวยการศูนยขยายงานภาคเหนือ บริษทั เอเชีย สุพรีม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
เปนวิทยากรรับเชิญบรรยายดานจิตวิทยาความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑใหแกหนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน มีความสามารถพิเศษในการบรรยายในหัวขอตางๆ เชน หลักการบริหารเพือ่ ลดความ
เครียด เทคนิคการสรางทีมเวิรค หลักการสรางขวัญและกำลังใจใหแกพนักงาน เทคนิคการสราง
โอกาสใหผใู ตบงั คับบัญชา ใหอสิ ระผใู ตบงั คับบัญชาในการทำงาน เทคนิคการสรางบรรยากาศใน
องคกร การรักษาสมดุลชีวติ และงานของพนักงาน ดวยผลงานดังกลาวจึงไดรบั คัดเลือกใหเปนพนัก
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งานยอดยอดเยีย่ มแหงป พุทธศักราช ๒๕๕๗ เคยเปนประธานจัดโครงการนำนองนอยตามรอย
พระบาทพระศาสดา โดยมีนกั เรียนโรงเรียนบานหนองผือโนนรัง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน
๑๘๐ คน เขารวมโครงการ ประธานจัดหาสิง่ ของชวยเหลือโครงการของคณะสงฆอำเภอเพ็ญเพือ่
ชวยเหลือวัดทีป่ ระสบภัย ประธานจัดซือ้ อุปกรณสำนักงาน ถวยรางวัล และอุปกรณกฬี ามอบให
โรงเรียนบานหนองผือโนนรัง ประธานโครงการหนูนอ ยออมทรัพยวนั นีส้ บายวันหนา โดยจัดซือ้
กระปุกออมสินแจกเด็กนักเรียนกอนเกณฑ ณ ศูนยเด็กเล็กกอนเกณฑ และนักเรียนชั้นอนุบาล
โรงเรียนบานหนองผือโนนรัง จำนวน ๓๙๐ ชุด เปนกรรมการระดมทุนเพือ่ หารายไดเขากองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย มอบถวายทุนการศึกษา
แกนิสิตในปการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท บริจาคเงินเพื่อพัฒนาหอง
ประชุมศูนยบณ
ั ฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จำนวน
๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมืน่ บาท) เปนประธานกอสรางหอพุทธศิลป มอบถวายแกวทิ ยาเขตหนองคาย
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาท) มอบถวายอุปกรณการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร
โปรเจคเตอร เปนตน เปนกรรมการอุปถัมภโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เปน
กรรมการอุปถัมภมหาวิทยาลัย เปนทีป่ รึกษารองอธิการบดี ไดมอบถวายกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ลานบาท) และ
ยังไดใหการสงเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดี
เสมอมา
นับไดวา นายมนัฐศิวชั กูลศิรวิ ฒ
ั น เปนผทู บี่ ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เพือ่ ประกาศเกียรติ
คุณใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทีป่ ระชุมมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศวา

นายเอกพัน บรรลือฤทธิ์

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หัวหนาอาสาสมัครมูลนิธริ ว มกตัญู กรรมการกลางอาสาสมัครมูลนิธริ ว มกตัญู
เปนบุคคลผมู คี วามรู ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมัน่ ในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบตั ิ ทำคุณประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั
ดำรงตำแหนงหัวหนาอาสาสมัครมูลนิธริ ว มกตัญู กรรมการกลางอาสาสมัครมูลนิธริ ว มกตัญู
เปนดารานักแสดงและพิธกี รผมู ชี อื่ เสียง โดยไดดำรงชีวติ อยใู นคุณธรรมจริยธรรมและแนวทางที่
ถูกตองชอบธรรม ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและ
ประเพณีอนั ดีงามของบานเมือง มีศรัทธาและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เปนผปู ระกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีจติ
สาธารณะ มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ และมีความสัมพันธอนั ดีกบั ผอู นื่
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ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมทัง้ ในดานชีวติ สวนตัวและชีวติ การทำงาน มีประสบการณ
การทำงานเปนอาสากภู ยั ในเหตุการณตา งๆ มากมาย อาทิ รถกาซระเบิดบนถนนเพชรบุรตี ดั ใหม
กรุงเทพมหานคร เครือ่ งบินของสายการบินเลาดาแอรตก จังหวัดสุพรรณบุรี โรงแรมรอยัลพลา
ซาถลม จังหวัดนครราชสีมา ไฟไหมโรงงานตุกตาเคเดอร จังหวัดนครปฐม ไฟไหมซานติกาผับ
กรุงเทพมหานคร โคลนถลมน้ำกอ จังหวัดเพชรบูรณ โคลนถลมอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
สึนามิถลม ๗ จังหวัดภาคใต ตลอดถึงมหาอุทกภัยทัง้ ภาคกลางและภาคใต อีกทัง้ ยังไดรว มกับ
มูลนิธริ ว มกตัญูสรางอาคารเรียนพรอมมอบอุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณกฬี า ใหแกโรงเรียน
ทีข่ าดแคลนในถิน่ ทุรกันดาร ไดมอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคเพือ่ ชวยเหลือผปู ระสบภัยตางๆ ทัง้ อุทกภัย
วาตภัย อัคคีภยั และภัยพิบตั อิ นื่ ๆ ดวยดีเสมอมา อีกทัง้ ยังไดสง เสริมสนับสนุนกิจการงานของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยดีเสมอมา เชน รวมกับมูลนิธิรวมกตัญูบริการ
อาหารและน้ำดืม่ แกพทุ ธศาสนิกชนรวมไปถึงประชาชนทัว่ ไปในงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และในกิจกรรมตางๆ ทีม่ หาวิทยาลัยไดจดั ขึน้ ตลอดจนไดใหความชวยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และผปู ระสบอุทกภัยในคราวน้ำทวมใหญป พ.ศ.๒๕๕๔ ดวยผลงานทีเ่ ปนคุณปู การแกสงั คม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนาดังกลาว จึงไดรบั รางวัลลูกดีเดน และบุคคลดีเดนแหงชาติ เปนตน
นับไดวา นายเอกพัน บรรลือฤทธิ์ เปนผทู บี่ ำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนแกสงั คม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนอเนกประการ ควรแก
การยกยองเชิดชูเกียรติคณ
ุ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันท
ใหมอบปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร เพือ่ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหปรากฏไพศาล เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนสืบไป
ใหไว ณ วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(พระธรรมสุธ)ี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ผไู ดรบั เข็มเกียรติคณ
ุ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำป ๒๕๕๘
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