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คำาปรารภ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 ในฐานะองค์

เอกอัครศาสนูปถัมภก	 ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงทำานุบำารุงพระปริยัติศาสนาให้วัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นกว่า 
ที่เป ็นอยู ่ในขณะนั้น	 พ.ศ.	 ๒๔๓๐	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ย ้ายการบอกพระปริยัติธรรมจากเก๋งหน้าวัด 
พระศรีรัตนศาสดาราม	ไปที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ	ให้เรียกว่า	“มหาธาตุวิทยาลัย”	
นับเป็นครั้งแรก	ที่มีการใช้คำาว่า	“วิทยาลัย”	ในประเทศไทย	เมื่อวันที่	๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๓๒	เพื่อเป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย	ต่อมา	วันที่	๑๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๓๙	
ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 โดยมีพระราชปณิธานให้เป็นสถานศึกษา 
พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

การจัดการศึกษาพระไตรปิฎก	และวิชาชั้นสูงระดับอุดมศึกษา	ได้เริ่มขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๐	จนกระทั่ง	
เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ขึ้น	 โดยมีสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ	 ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม		
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มีพันธกิจหลัก	๔	ด้าน	คือ	ผลิตบัณฑิต	วิจัยและพัฒนา	ส่งเสริม
พระพทุธศาสนาและบรกิารวชิาการแก่สงัคม	ทำานุบำารงุศลิปะและวัฒนธรรม	นอกจากดำาเนนิงานตามพนัธกจิ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายแล้ว

มหาวทิยาลัยยงัมีนโยบายส่งเสริม	สนบัสนนุ	และยกย่องประกาศเกยีรตคิณุพระมหาเถรานเุถระ	ภกิษุณ	ี
และอุบาสกอุบาสกิา	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศผู้บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม	ประเทศชาต	ิพระพุทธ
ศาสนา	 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 โดยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 ปริญญา 
มหาบณัฑติกติตมิศกัดิ	์ปรญิญาพทุธศาสตรบณัฑติกิตตมิศกัดิ	์และเขม็เกียรตคิณุ	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	เป็นต้น
มาจนถึงปัจจบุนั	เพือ่เป็นการประกาศสดดุเีกยีรติคุณยกย่องเชดิชใูนงานพธิปีระสาทปรญิญาของมหาวทิยาลยั	
เป็นประจำาทุกปี

หนังสือประกาศเกียรติคุณ	 ของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์	 และเข็มเกียรติคุณเล่มน้ี	 จัดพิมพ์ขึ้น	 
เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา	ประจำาปี	๒๕๖๔	ซึ่งในปีนี้	มีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จำานวน	
๕๔	รูป/คน	โดยมีภิกษุที่เป็นพระมหาเถระ	พระเถระ	พระเถรี	และคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศ	ที่ได้รับปริญญา
ดังกล่าว	จำานวน	๑๑	ประเทศ	คือ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	กัมพูชา	เมียนมา	เวียดนาม	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	 
ศรีลังกา	 ยูกันดา	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สิงคโปร์	 นอรเวย์	 ผู้ที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์	จำานวน	๖	รูป/คน	และผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ	จำานวน	๕๔	คน	รวมทั้งสิ้น	๑๑๔	รูป/คน	ในหนังสือ
เล่มนี	้มเีนือ้หากล่าวประกาศสดดุปีระวัตโิดยย่อ	และผลงานเด่น	พร้อมรปูภาพของผูท้ีไ่ด้รบัปรญิญากติตมิศกัดิ ์
ทั้ง	๒	ระดับ	และเข็มเกียรติคุณ

ขอแสดงมุทิตาจิตแก่พระมหาเถรานุเถระ	 ภิกษุณี	 และอุบาสก	 อุบาสิกาผู้มุ่งมั่นประกอบกรณียกิจ 
อันเป็นหิตานุหิตสุขเกื้อกูลต่อสังคม	 ประเทศชาติ	 พระพุทธศาสนา	 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยัเป็นอเนกนานัปการ	ขอให้ทกุท่านจงนริาศทกุข์	ประสบสขุ	มปีีตสิขุโสมนสั	บรรลอุตัถานอุตัถประโยชน์	 
สมดังเจตนาที่ปรารภทุกประการ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,	ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



(4)

สรุปจำานวนผู้ได้รับ 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำาปี  พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางที่ ๑

ที่ รายการ
ไทย ต่างประเทศ รวม

จำานวนภิกษุ คฤหัสถ์ ภิกษุ/ภิกษุณี คฤหัสถ์

๑. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๙ ๒๙ ๙ ๗ ๕๔

๒. มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๕ ๑ - - ๖

๓. เข็มเกียรติคุณ - ๔๗ - ๗ ๕๔

รวมทั้งสิ้น ๑๔ ๗๗ ๙ ๑๔ ๑๑๔

ตารางที่ ๒ 

ที่ รายการ
ไทย ต่างประเทศ รวม

จำานวนชาย หญิง ชาย หญิง

๑. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๗ ๑๑ ๑๔ ๒ ๕๔

๒. มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๕ ๑ - - ๖

๓. เข็มเกียรติคุณ ๒๕ ๒๓ ๓ ๓ ๕๔

รวมทั้งสิ้น ๕๗ ๓๕ ๑๗ ๕ ๑๑๔



(5)

สรุปสถิติประเภทผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ 

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้

ระดับ ประเภท
ไทย ต่างประเทศ รวม

จำานวนชาย หญิง ชาย หญิง

ปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์	

นักวิชาการ ๕ ๒ ๒ - ๙

ผู้อุปถัมภ์	ผู้ทำาคุณประโยชน์
ต่อสังคม	ประเทศชาติ	พุทธ
ศาสนาและมหาวิทยาลัย

๒๒ ๙ ๑๒ ๒ ๔๕

ปริญญามหา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์

นักวิชาการ - - - - -

ผู้อุปถัมภ์	ผู้ทำาคุณประโยชน์
ต่อสังคม	ประเทศชาติ	พุทธ
ศาสนาและมหาวิทยาลัย

๕ ๑ - - ๖

เข็มเกียรติคุณ นักวิชาการ ๕ ๔ - - ๙

ผู้อุปถัมภ์	ผู้ทำาคุณประโยชน์
ต่อสังคม	ประเทศชาติ	พุทธ
ศาสนาและมหาวิทยาลัย	

๒๐ ๑๙ ๓ ๓ ๔๕

รวมทั้งสิ้น ๕๗ ๓๕ ๑๗ ๕ ๑๑๔

                   



สารบัญ
เรื่อง  หน้า

คำาปรารภ	 (๓)

ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จำานวน	๕๔	รูป/คน	

ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	 ๑

	 -	พระภิกษุภายในประเทศ	 ๑

	 -	คฤหัสถ์ภายในประเทศ	 ๒๘

	 -	พระภิกษุต่างประเทศ	 ๑๐๗

	 -	คฤหัสถ์ต่างประเทศ			 ๑๒๕

ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จำานวน	๖	รูป/คน	

ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	 ๑๔๑

	 -	พระภิกษุภายในประเทศ	 ๑๔๓

	 -	คฤหัสถ์ภายในประเทศ	 ๑๕๕

ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ	จำานวน	๕๔	คน	ประจำาปี	๒๕๖๔		 ๑๕๙

	 -	คฤหัสถ์ภายในประเทศ	 ๑๖๐

	 -	คฤหัสถ์ต่างประเทศ		 ๒๖๕

ภาคผนวก	:	รายพระนาม	รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง	๓	ระดับ	

และเข็มเกียรติคุณ	 ๒๘๑

	 -	ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(พธ.ด.)	

	 	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	–	๒๕๖๔	 ๒๘๒

	 -	ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(พธ.ม.)	

	 	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	–	๒๕๖๔	 ๓๐๑

	 -	ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(พธ.บ.)	

	 	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	–	๒๕๕๕	 ๓๑๒

	 -	ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ		ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	–	๒๕๖๔	 ๓๑๖

รายชื่อเจ้าภาพอาหารโรงทานและผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา	ประจำาปี	๒๕๖๔	 ๓๔๐



ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔



(8)

จำานวนผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จำานวน ๔๔ รูป/คน

ประจำาปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ แยกตามสาขาที่เสนอขอ ดังนี้

ที่ ชื่อปริญญา สาขาวิชา จำานวน

๑ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระพุทธศาสนา		 	๑๓

๒ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 ๑๑

๓ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการเชิงพุทธ ๔

๔ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การพัฒนาสังคม		 ๔

๕ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์	 ๓

๖ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิปัสสนาภาวนา		 ๓

๗ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธจิตวิทยา			 ๓

๘ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธบริหารการศึกษา	 ๓

๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ธรรมนิเทศ ๒

๑๐ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ภาษาบาลี	 ๒

๑๑ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐศาสตร์	 ๑

๑๒ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จริยศึกษา ๑

๑๓ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เศรษฐศาสตร์ ๑

๑๔ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมศึกษา ๑

๑๕ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิติศาสตร์ ๑

๑๖ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธศิลปกรรม ๑

รวมทั้งสิ้น ๕๔
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต)
อายุ  ๗๓ พรรษา ๕๓

วิทยฐานะ น.ธ.เอก
เจ้าคณะภาค ๑๕

เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ
ณ วัดคลองวาฬ ต�าบลคลองวาฬ อ�าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน 
คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ ท�าหน้าที่ส�าคัญในการให้การ
อบรมแก่พระสงัฆาธกิาร พระสงฆ์ และประชาชนทัว่ไป  มปีระสบการณ์และผลงานมาก สรปุได้ดงันี้ 
ด้านการปกครอง พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นรองเจ้าอาวาสวดัคลองวาฬ (ขณะนัน้วดัยงัไม่เป็นพระอารามหลวง) 
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พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัคลองวาฬพระอารามหลวง 
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นผู้รักษาแทนเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นเจ้าอาวาส
วดัคลองวาฬ พระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระอปัุชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นรองเจ้าคณะจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปัจจุบันเป็นเจ้าคณะภาค ๑๕ เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ท่านเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม 
ประจ�าส�านกัเรยีนวดัคลองวาฬ เป็นเจ้าส�านกัเรียนวดัคลองวาฬ โดยได้ด�าเนนิการบริหารการศกึษา
ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ส่งเสริมการเรียนการสอนพระภิกษุ
สามเณรท่ีศึกษาจนส�านักเรียนวัดคลองวาฬจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการส่งพระภิกษุสามเณร 
เข้าสอบนักธรรมและบาลีอย่างต่อเนื่อง และมีพระภิกษุสามเณรสอบได้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที ่
กล่าวขานว่าส�านักเรียนบาลีวัดคลองวาฬมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน 
พระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและบาลีอย่างจริงจัง เมื่อพระภิกษุสามเณรสอบได้ก็สนับสนุน 
ด้านอปุกรณ์การเล่าเรยีนอย่างดีเสมอมา ด้านการเผยแผ่ ท่านปฏบิติัหน้าทีเ่ผยแผ่หลกัธรรมค�าสอน
แก่ข้าราชการ พ่อค้า อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนทั่วไป ในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น  
วันขึ้นปีใหม่  ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห ์ท่านได้แจกข้าวสารผู้ยากไร้กว่า ๖ ตัน 
“ขอคนรวยช่วยคนขาดแคลน” ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง 
ร.๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ได้ตั้งใจขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้มีใจบุญ มีใจเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่แก่ผู้ที่ยากไร้คนยากคนจนมาในหลายโอกาสนานแล้ว และด�าเนินการแจกข้าวสารในโอกาส
ต่าง ๆ ในพิธีกิจกรรมวันส�าคัญ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ ได้รับการบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธา
จ�านวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม โดยแจกให้กับชาวบ้านคนไทย จ�านวน ๓๐๐ ครัวเรือน และชาวเมียนมา 
ที่มาประกอบอาชีพเป็นแรงงานในพื้นที่ จ�านวน ๑๐๐ ครัวเรือน ทั้งนี้ การแจกข้าวสารในโครงการ
ขอคนรวยช่วยคนจน ก็เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ 
แห่งชาต ิ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และถวายเป็นพระราชกศุล แด่พระบรมราชจกัรวีงศ์ เกยีรตคิณุทีไ่ด้รบั 
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นพระสมุห์ ฐานานุกรม ใน พระสุเมธีวรคุณ (หวล สุขิโต) พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นพระครู
สังฆรักษ์ ฐานานุกรม ใน พระราชธรรมาภรณ์ (หวล สุขิโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นพระครูปลัด ฐานานุกรม ใน พระราชธรรมาภรณ์ 
(หวล สุขิโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น 
พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ที่ พระครูปริยัติวรานุยุต พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ปรบัพดัยศเป็นพระครสูญัญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชัน้ตร ีในราชทนินามเดิม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามเดิม ๕ ธันวาคม พ.ศ. 



3

๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะชัน้สามัญ ที ่พระปริยตัวิรากร ๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นพระราชาคณะ
ชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิคุณ สุนทรปริยัติกิจ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ 
ที่ พระเทพสิทธิวิมล และได้รับได้รับถวายเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อยกย่องในฐานะเป็นบุคคลผู้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม คนดีศรีสังคม ได้รับพระราชทานรางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
ประเภทส่งเสรมิการศกึษาพระปรยิตัธิรรม จากสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
การพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด  
สุทนฺโต) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต) เป็นพระมหาเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา  
การจัดการเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวณฺโณ)
อายุ ๖๗ พรรษา ๔๗

วิทยฐานะ ป.ธ ๙ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) 

เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์    

  วัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน 

คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ 
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เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ท�าหน้าท่ีส�าคัญในการให้การอบรมแก่พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ พระนิสิต
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ท่านมีประสบการณ์
และผลงานมาก สรปุได้ดงันี ้ ด้านการปกครอง เป็นเจ้าอาวาสวดัราชคฤห์ แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบรีุ 
กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา และการศึกษาสงเคราะห ์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุ
และสามเณรในเขตการปกครองได้ศกึษาระดับชัน้อดุมศกึษา เข้าเรยีนมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวทิยาลยั มอบทุนการศกึษาและอุปถัมภ์โครงการปฏบิตัวิปัิสสนากมัมฎัฐานแก่นสิติมหาวทิยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เป็นประจ�าทกุปี ด้านการเผยแผ่ ปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นพระวปัิสสนาจารย์ 
ประจ�าโครงการปฏบิตัวิปัิสสนากมัมฎัฐาน มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๔๗-๒๕๖๒ (ปัจจุบัน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ วิชาวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เป็นพระวิปัสสนาจารย์ 
ประจ�าสถาบันวปัิสสนาธรุะ มจร โดยรบัผดิชอบในการเป็นประธานพระวปัิสสนาจารย์ประจ�าบณัฑติ
วิทยาลัย, เป็นวิทยากรสอนพิเศษหลักสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาโท สาขาวิปัสสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพุทธโฆษ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้การอบรมแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นิสิตนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ได้รวมทุนก่อสร้างภายในวัดและนอกวัด รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น จ�านวน ๓๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) และบริจาคทุน
สาธารณสงเคราะห์ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร เป็นประจ�าทุกปี และบริจาคทุนช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย และพยาธิภัยใน
ประเทศร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมจ�านวนทั้งสิ้น จ�านวน ๒๔๓,๗๗๔ บาท 
(สองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทถ้วน) เกียรติคุณท่ีได้รับ ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้รักษาการ
แทนเจ้าคณะภาค ๒ และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมแก่คณะสงฆ์ พระนิสิตทุกระดับ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา  
เตชวณฺโณ) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ วิชาวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, เป็นพระวปัิสสนาจารย์ เป็นวทิยากรสอนพิเศษหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรและปรญิญาโท สาขาวปัิสสนา  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขต
พุทธโฆษ  อ�าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม, ประจ�าสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร โดยรับผิดชอบ 
ในการเป็นประธานพระวิปัสสนาจารย์ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพุทธโฆษ ณ ส�านักปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ท่านได้สนับสนุนให้พระภิกษุ

และสามเณรในเขตการปกครองได้ศกึษาระดับชัน้อดุมศกึษา เข้าเรยีนมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
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ราชวิทยาลยัและมอบทนุการศกึษาและอปุถมัภ์โครงการปฏบิตัวิิปัสสนากมัมฎัฐานนิสติมหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�าทุกปี 

นับได้ว่า พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวณฺโณ) เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต

ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวาย ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

วิปัสสนาภาวนา  เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 
๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร)
อายุ ๕๖ พรรษา ๓๕

วิทยฐานะ ป.ธ. ๙ ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาครูมัธยม (พ.ม.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน�้า รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
เลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูต  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
วัดปากน�้า  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเล่ือมใส รับภารธุระงาน 
คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน�้า รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง 
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เลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูต  และเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มีผลงานมากสรุปได้
ดังนี้ ดา้นการปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ เปน็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัปากน�้า  พระอารามหลวง, พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นรองเจ้าคณะภาค ๗, พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ด้านการศึกษา พ.ศ.
๒๕๑๘ ส�าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดจ�าปาอ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบได้ น.ธ.เอก วัดสองพี่น้อง อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๓๐  
สอบได้ ป.ธ.๙ วัดปากน�้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ ส�าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรพเิศษวชิาครมูธัยม (พ.ม.), พ.ศ. ๒๕๓๓ ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้านการเผยแผ ่พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๘ เป็นเลขานุการ
หัวหน้าพระธรรมทตูสายที ่๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเลขานกุารรองแม่กองงานพระธรรมทตู  พ.ศ. ๒๕๒๔ 
- ๒๕๓๐ เป็นครสูอนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี ส�านกัศาสนศกึษา วดัสองพ่ีน้อง  อ�าเภอสองพ่ีน้อง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ.๒๕๓๐ - ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ส�านักเรียนวัด
ปากน�้า พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง, พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นกรรมการตรวจบาลี
สนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน เป็นครูสอนวิชาศาสนพิธีแก่พระบวชใหม่วัดปากน�้า ในเทศกาล
เข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๕๗ เป็นผู้น�าข้อสอบบาลีไปเปิดสอบ  ณ สนามสอบในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๗ (เชียงใหม่, ล�าพูน, แม่ฮ่องสอน)  พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการยกร่างเฉลย
ข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง วิชาสัมพันธ์ไทย ชั้นประโยค ป.ธ. ๓  พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน 
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลาง 
ของคณะสงฆ์ วดัสามพระยา และ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ เปน็ผูน้�าข้อสอบบาลไีปเปิดสอบทีป่ระเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้านสาธารณูปการ บริจาคปัจจัยสร้างกุฏิสงฆ์ และเสนาสนะอื่น ๆ วัดจ�าปา ต�าบล
บ้านโข้ง อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  บริจาคสร้าง
พระพุทธรูปแกะสลัก ที่เขาท�าเทียม อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) และบริจาคปัจจัยในการอบรมบาลีภาค ๗ มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณรที่สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๗ เป็นประจ�าทุกปี,  
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่พระนิสิต และนิสิต ตลอดถึงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาเป็นประจ�าทุกปี, อุปถัมภ์และส่งเสริม
สนับสนุนในการด�าเนินกิจการงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยาด้วยดีตลอดมา เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชา
คณะชั้นสามัญ  ในราชทินนามที่ “พระปิฎกโกศล” พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชวิสุทธิเวที”

นับได้ว่า พระราชวิสุทธิเวที (นิกร  มโนกโร) เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
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ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาธรรมนิเทศ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธท่ี 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระมงคลรัตนวิเทศ (ปรีชา ธมฺมจารี)
อายุ ๗๑  พรรษา ๔๙

วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รองเจ้าคณะรัฐภาคตะวันออก รูปที่ ๓ เขต ๒

กรรมการแผนกเผยแผ่สมัชชชาสงฆ์ไทย สหรัฐอเมริกา

5306 PALM  RIVER RD., TAMPA, FL 33619-3746 U.S.A.

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน 

คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
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ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวดัมงคลรตันาราม สหรฐัอเมรกิา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัสทัุศนเทพ
วราราม รองเจ้าคณะรัฐภาคตะวันออก รูปท่ี ๓ เขต ๒ กรรมการแผนกเผยแผ่สมัชชชาสงฆ์ไทย 
สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร เป็นรองเจ้าคณะรัฐภาคตะวันออก รูปที่ ๓ เขต ๒ ด้านการ
ศึกษา เกี่ยวกับพระปริยัติธรรม เป็นผู้จัดให้มีการเรียนธรรมศึกษา ได้เปิดสอนธรรมศึกษาชั้น ตรี โท 
และเอก แก่ผู้สนใจท่ัวไป เปิดสนามสอบธรรมศึกษาประจ�ารัฐฟลอริดา เป็นประจ�าทุกปี จัดท�า
โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดโรงเรียนภาคฤดูร้อน ท�าการเรียนภาษาไทย 
วัฒนธรรมไทย และดนตรีนาฏศิลป์แก่เด็กนักเรียนชาวไทยและต่างชาติ เป็นประจ�าทุกปี เป็นผู้ให้
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนไฮสคูลที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นประจ�าทุกเดือน  
ด้านการเผยแผ ่เป็นกรรมการแผนกเผยแผ่สมัชชาสงฆ์ไทย สหรัฐอเมริกา ท�ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การจัดให้มีการท�าวัตรเย็นแปล  อบรมสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานและสาธุชนทั่วไปทุกอาทิตย์ตลอดปี  
จัดอบรมสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ชาวต่างชาติภาคภาษาอังกฤษทุกเทศกาลส�าคัญ จัดบวช 
เนกขัมมะ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ (แทนวันอุโบสถศีล) และจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาทุกวัน
อาทิตย์ตลอดสามเดือน จัดพิมพ์วารสารแจ้งข่าวกิจกรรมแก่สมาชิกของวัดเจ้าอาวาสวัดมงคล
รัตนาราม สหรัฐอเมริกา ทุกเทศกาล จัดแจกหนังสือธรรมะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตลอด
ทั้งปี จัดให้มีพิธีท�าบุญตักบาตร เวียนเทียน แสดงธรรม บวชเนกขัมมะในวันส�าคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ในแต่ละวันส�าคัญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่ต�่าว่า ๗๐๐ คน ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห ์ร่วมกับสถานทูตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
เปิดโครงการกงสุลสัญจร ให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางและเอกสารทางราชการอื่น ๆ ให้ความ
อนุเคราะห์สถานที่แก่สมาคมไทยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไทย  
ในสหรัฐอเมริกา ให้ความอนุเคราะห์ที่พักแก่คณะบุคคลที่มาศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เป็นผู้ถวาย 
ทุนการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกปี เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เป็น พระครูสญัญาบตัร เทยีบผูช่้วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้พเิศษ ทีพ่ระครวูเิทศสตุคณุ พ.ศ.
๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระมงคลรัตนวิเทศ  

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมงคลรัตนวิเทศ (ปรีชา  
ธมฺมจารี) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมาเช่นร่วมบริจาคปัจจัย
บ�ารงุมหาวทิยาลัยทุกปี บรจิาคปัจจยัถวายภตัตาหารพระนสิติมหาวทิยาลยัทกุปี  ถวายความอปุถัมภ์
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั ในคราวไปประชมุสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรฐัอเมรกิา เป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีอ่�านวย
ความสะดวก ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยและคณะสงฆ์เดินทางร่วมประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก และ
ประชมุสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรฐัอเมรกิา เป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีอ่�านวยความสะดวก ผูบ้รหิาร มหาวิทยาลยั

และพุทธศาสนิกชนจากประเทศไทย เดินทางไปร่วมพิธีผูกพุทธสีมาและปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถ 
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วัดนวมินทรราชูทิิศ สหรัฐอเมริกา และบริจาคปัจจัยบ�ารุงพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลััย เป็นประจ�าปีทุกปี 

นบัได้ว่า พระมงคลรตันวเิทศ (ปรีชา ธมมฺจาร)ี เป็นพระเถระทีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์

แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก

ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ 

เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส)
อายุ ๖๓ พรรษา ๔๓

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔ 

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช รองเจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร  

วัดแจ้งวรวิหาร ต�าบลท่าวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน 
คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญคุณูปการแก่สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา 
อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร พระอารามหลวง ด�ารง
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ต�าแหน่งเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ท่านเป็นพระมหาเถระผู้มีประสบการณ์การท�างาน
มาก สรุปได้ดังนี้ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี  เป็นผู้ทรงจ�าพระปาฏิโมกข์  มีความ
รอบรู้ด้านโหราศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้พิเศษด้านการเขียนภาษาขอมและพม่า มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านพระธรรมวินัย ด้านนวกรรมการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณและไทยประยุกต์ มี
ประสบการณ์การท�างานในต�าแหน่งเลขานกุารเจ้าคณะภาค ๑๖, ด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะอ�าเภอเมอืง
นครศรีธรรมราช, ประธานโครงการฝึกอาชีพงานย่านลิเภา ภายใต้โครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ   
เป็นพระอุปัชฌาย์ ประธานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจ�าปีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้รับเกียรติคุณรางวัลบุคคลท�าความดีตามโครงการ “นครศรีธรรมราช เมืองมงคล คนท�าดี” ได้รับ
รางวลัผูส้นบัสนนุกจิกรรมส่งเสรมิพระพทุธศาสนา ศลิปวฒันธรรม ในงานสปัดาห์ส่งเสรมิพระพทุธ
ศาสนาแห่งชาติ

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตน
โอภาโส) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ประสาน
จดัหาทีด่นิบ้านจงัหนูจ�านวน ๑๑๐ ไร่ มอบถวายให้กบัมหาวทิยาลยั  เป็นประธานด�าเนนิการก่อสร้าง
วดัมหาจฬุาพทุธาราม เป็นประธานระดมทนุจัดซ้ือท่ีดินมอบให้กบัมหาวทิยาลัย ฯ เป็นเจ้าภาพถวาย
โต๊ะหมู่มุข ตู้มุข ชุดรับแขกมุขแก่มหาวิทยาลัย เป็นจ�านวน ๒๐๐,๐๐๐.บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
มอบทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  ในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๔ เปน็ต้นมา 
ปีละ ๑๐๐,๐๐๐. บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน�้า ๑๐ ห้อง เป็นจ�านวนเงิน 
๔๐๐,๐๐๐.บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน) เป็นประธานทอดผ้าป่าประจ�าปี ๒๕๕๖ มียอดเงินบริจาค 
๖๖๐,๘๗๐  บาท (หกแสนหกหมืน่แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นคณะกรรมการระดมทนุในการจัด
ตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ, เป็นผู้ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์  
โปรเจค็เตอร์ ให้กบัมหาวทิยาลยั  เป็นเจ้าภาพจัดต้ังสถานวิีทยกุระจายเสียงเพ่ือการศกึษาและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (คลื่นเสียงมหาจุฬา), เป็นเจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมหอพักพระนิสิต เป็นเงินจ�านวน  
๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพปรับปรุงอาคารเรียนและห้องประชุม 
เป็นเงินจ�านวน  ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่นิสิต
ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นประจ�าทุกปี (เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา) เป็น
อาจารย์พเิศษหลกัสตูรประกาศนยีบัตรการบรหิารกจิการคณะสงฆ์, เป็นวทิยากรบรรยายในโครงการ
อบรมศาสนพธิกีรแกนน�า, เป็นวทิยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธกิาร, เป็นวทิยากร
อบรมในโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง 

นับได้ว่า พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส) เป็นพระมหาเถระผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
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ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย 
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คร้ังที่๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ 

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระภาวนาวชิรปราการ วิ. (ปารมี สุรยุทฺโธ)
อายุ ๖๓ พรรษา ๓๔

วิทยฐานะ น.ธ.เอก

เจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้ว ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ 

วัดผาซ่อนแก้ว ต�าบลแคมป์สน อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเล่ือมใส รับภารธุระงาน 

คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวดัผาซ่อนแก้ว ต�าบลแคมป์สน อ�าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบรูณ์  

ท่านมีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ด้านการปกครอง ด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส 
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วัดผาซ่อนแก้ว ต�าบลแคมป์สน อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการศึกษาและการ

ศึกษาสงเคราะห์ เป็นผู้อุปถัมภ์ในการจัดการศึกษาทุกระดับ การจัดหาอุปกรณ์การศึกษา และ 

มกีารบรจิาคทรพัย์ในการจดัการศกึษาแก่ชมุชนและบรเิวณใกล้เคยีง ทัง้ทางด้านสงัคมและทางด้าน

พระพุทธศาสนามากมาย ด้านการเผยแผ ่เป็นเจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้ว  ได้ปฏิบัติหน้าที่นักเผยแผ่

วปัิสสนากรรมฐาน บรรยายธรรม ให้ความสนบัสนนุและร่วมมอืกบัคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พระพทุธ

ศาสนาทั้งในอ�าเภอและจังหวัดเป็นประจ�าทุกปี ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์  

ได้ด�าเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา รวมผลงานค่าก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์

ถาวรวัตถุภายในวัด ทุกรายการ ทั้งสิ้นเป็นเงินจ�านวน ๑,๐๔๗,๖๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบเจ็ด

ล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระภาวนาวชิรปราการ วิ.  

(ปารมี สุรยุทฺโธ) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็น 

คณะกรรมการระดมทนุยกฐานะจากห้องเรยีนจังหวดัเพชรบรูณ์ จนก่อต้ังวทิยาลยัสงฆ์พ่อขนุผาเมอืง 

เพชรบูรณ์ ส�าเร็จโดยบริจาคเป็นทุนจ�านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และ

เป็นผู้มอบทนุการศึกษาแก่นสิติประจ�าวทิยาลยัสงฆ์พ่อขนุผาเมอืง เพชรบรูณ์ จ�านวน ๑๐๐ ทนุ ทนุ

ละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพนับาทถ้วน) เป็นประจ�าทกุปี และนอกจากนีย้งัคอยให้การสนบัสนนุวทิยาลัยสงฆ์

พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ทุกครั้งเมื่อมีการขอร้องให้การช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา 

นับได้ว่า พระภาวนาวชิรปราการ วิ. (ปารมี สุรยุทฺโธ) เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต

ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา

วิปัสสนาภาวนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธท่ี 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)
อายุ ๔๘ พรรษา ๒๙

วิทยฐานะ ป.ธ.๙

ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย

ผู้อ�านวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

ผู้ก่อตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่สันป่าเหียง ต�าบลห้วยสัก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ถนนสิงหไคล ต�าบลเวียง อ�าเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย
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เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน 
คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบนั ด�ารงต�าแหน่งเป็นผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัพระสงิห์ (พระอารามหลวง) จงัหวดัเชยีงราย ผูอ้�านวย
การศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ผู้ก่อตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ท่านมีประสบการณ์
และผลงานมาก พอสรปุได้ดงันี ้พระเมธวีชโิรดม หรือพระมหาวุฒชิยั วชริเมธ ี เป็นทีรู้่จักอย่างกว้าง
ขวางในฐานะพระนักคิด นักเขียน นักเทศน์  นักพัฒนาสังคม  ผู้มีนามปากกาว่า “ว.วชิรเมธี” ท่าน
มีผลงานการประพันธ์หนังสือเชิงวิชาการ ต�ารา ธรรมประยุกต์ และธรรมบรรยายมากกว่า ๒๐๐ 
เล่ม หลายเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอิตาลี ภาษา
สเปน ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาดัช ภาษาฝรั่งเศสเป็นต้นแต่เล่มที่สร้างชื่อและก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในวงการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีนัยส�าคัญก็คือ ผลงานชุด “ธรรมะ 
ติดปีก” ซ่ึงประกอบด้วยผลงานธรรมประยุกต์ ๔ เล่ม คือ ธรรมะติดปีก ธรรมะดับร้อน ธรรมะ
สบายใจ และธรรมะบันดาล นอกจากผลงานทางวิชาการแล้ว ท่านยังมีผลงานด้านการบริหารใน
ฐานะทีเ่ป็นผูก่้อตัง้“ศนูย์วปัิสสนาสากลไร่เชญิตะวนั” รมณยีสถานส�าหรบัการเผยแผ่พระพทุธศาสนา
สู่ประชาคมโลก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ สถาบันวิมุตตยาลัย เพื่อการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาสูป่ระชาคมโลก พ.ศ. ๒๕๕๑  มลูนธิวิิมตุตยาลยั เพือ่การศกึษา เผยแผ่ พฒันาสงัคม 
และสันติภาพโลก พ.ศ. ๒๕๕๕ “มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์” สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อ
การพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์) อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้
สังกัดมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์  สุชาดาสิกขาลัย (ธรรมสถานส�าหรับสตรีบนวิถีแห่งธรรม) บนพื้นที่ 
๑๐๐ ไร่ คลอง ๑๔ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประธานมูลนิธิ Peace & Compassion  
Foundation กรงุอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอแลนด์  พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูจ้ดัการโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม
วดัครึง่ใต้วทิยา ต�าบลครึง่ อ�าเภอเชยีงของ จงัหวัดเชยีงราย พ.ศ. ๒๖๐ - ปัจจบุนั และเป็นพระธรรม
ทูตพิเศษท่ีได้รับอาราธนาให้เดินทางไปปาฐกถาธรรมและน�าภาวนาทั้งในภูมิภาคเอเชียยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา  มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  จนถึงปัจจุบันอีกทั้งเป็นผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตา
ธรรมของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ/UNHCR ด้วยผลงานเป็นที่ปรากฏ และ
คุณความดีเป็นท่ีประจักษ์ ได้ท�าให้รับเกียรติคุณและรางวัลที่องค์กรต่าง ๆ มีฉันทามติถวายแก่ 
พระเมธีวชิโรดม ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน พ.ศ.๒๕๔๗ มาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้ 
ได้รบัรางวัลจากต่างประเทศ (๑) รางวลัผูอ้ปุถมัภ์สนัตภิาพและเมตตาธรรม/UNHCR PATRON จาก
ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ  (๒) รางวัลพระธรรมทตูผู้มผีลงานดีเด่นระดับโลก 
จากประธานาธิบดีศรีลังกา (๓) รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จาก มูลนิธิ Gusi Peace Prize 
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลพระราชทาน (๑) รางวัลพระราชทานผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อเยาวชน 
เนือ่งในวนัเยาวชนแห่งชาต ิจากพระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั (๒) รางวัลพระราชทานเสา
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เสมาธรรมจักรทองค�าจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี  (๓) รางวัลพระราชทานศาสตรเมธี จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  (๔) รางวัลพระราชทานเสาอโศกผู้น�าศีลธรรม จากพระเจ้าวรวง
ศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีกรมหม่ืนสทุธนารนีาถและได้รบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติกิตติมศกัด์ิ (๑) พ.ศ. 
๒๕๕๒ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศษ.ด.) จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  (๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ปรชัญาดษุฎบัีณฑิตกติตมิศกัดิ ์(ปร.ด.) สาขาวชิาภาษาไทย จากมหาวทิยาลยั แม่ฟ้าหลวง  (๓) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมศกัดิ ์(ปร.ด.) สาขาวชิาภาษาไทย จากมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี  
(๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์(ปร.ด.) สาขาการประชาสัมพันธ์ จากมหาวทิยาลัย
ศรีปทุม (๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาเศรษฐศาสตร์จาก 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (๖) พ.ศ.๒๕๖๒ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศษ.ด.) สาขาการสื่อสาร
สากล จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (๗) พ.ศ.๒๕๖๓ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย  
วชริเมธ)ี ได้ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา เช่น  เป็นอาจารย์พิเศษ 
รายวิชาพุทธศาสนากับสันติภาพส�าหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
หลกัสตูรสันตศิกึษาของมหาวทิยาลยั เป็นอาจารย์พเิศษ บัณฑติวทิยาลยัและได้บรจิาคทนุการศึกษา
แด่พระนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย และคณะพุทธศาสตร์ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

นับได้ว่า พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



21

ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาจริยศึกษา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูมงคลจันทโชติ (จันทร์  โชติโก)
อายุ ๙๒ พรรษา ๓๗
วิทยฐานะ น.ธ.ตรี, ป.๔

เจ้าอาวาสวัดน�้าแป้งวนาราม

วัดน�้าแป้งวนาราม  ต�าบลขุนควร  อ�าเภอปง  จังหวัดพะเยา

เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน

คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดน�้าแป้งวนารามและมีผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ด้านการ

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ รกัษาการเจ้าอาวาสวดัน�า้แป้งวนาราม พ.ศ. ๒๕๓๑ ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส

วัดน�้าแป้งวนาราม  ด้านการศึกษาและศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นคณะกรรมการสอบธรรม
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สนามหลวง คณะสงฆ์อ�าเภอปง สนามสอบวัดนาปรัง  ต�าบลนาปรัง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดหาทุนทรัพย์
สร้างก�าแพงโรงเรียนบ้านนาอ้อม ต�าบลขุนควร อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา มอบปัจจัยค่ากระเบื้อง 
และอุปกรณ์การก่อสร้างห้องน�า้ห้องส้วม โรงเรยีนบ้านน�า้ปกุ ต�าบลขนุควร อ�าเภอปง จงัหวัดพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จดัหาทนุทรพัย์ปรบัภมูทิศัน์ในโรงเรียนบ้านนาอ้อม ต�าบลขนุควร อ�าเภอปง จังหวดั
พะเยา ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและของรางวัลแก่โรงเรียนบ้านนาอ้อม วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 
๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้จดัหาทุนอาหารกลางวนั ศนูย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย์ วดัป่าคาใหม่ 
ต�าบลควร อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับ
โรงเรียนบ้านน�า้ปุก พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มอบทนุการศึกษาและอุปกรณ์การเรยีนให้กบัโรงเรยีนบ้านน�า้ปกุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์อ�าเภอปง จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านนาอ้อม จ�านวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร
และเยาวชน ในจังหวัดพะเยา จ�านวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้มอบทุน
การศึกษาให้แก่โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จ�านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ได้บริจาคเงิน
เพือ่ปรบัปรงุห้องคอมพวิเตอร์ ให้กบัโรงเรยีนนาอ้อม  จ�านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
มอบทุนการศึกษาให้กบันกัเรยีนโรงเรยีนนาปรงัวทิยา  จ�านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท (สามหมืน่บาทถ้วน) 
มอบปัจจัยบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนนาอ้อม จ�านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
(สามหมืน่บาทถ้วน) มอบทนุการศกึษาให้กบัพระภกิษสุามเณรวดัน�า้แป้งวนารามทีส่อบนกัธรรมได้
เป็นประจ�าทุกปี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนาปรังวิทยาต�าบลนาปรัง อ�าเภอปง 
จังหวัดพะเยาเป็นประจ�าทุกปี ด้านการเผยแผ่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาประจ�าวัน
ธรรมสวนะแก่พุทธศาสนิกชนวัดน�้าแป้งวนาราม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นกรรมการโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนคณะสงฆ์อ�าเภอปง พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการคณะสงฆ์อ�าเภอปง
ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ด้านสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก่อสร้างก�าแพง
วดัด้านทศิตะวนัออกและทศิใต้ของวดัน�า้แป้งวนาราม จังหวดัพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก่อสร้างก�าแพง
วดัด้านทศิตะวนัออกและทศิใต้ของวดัน�า้แป้งวนาราม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ปรับปรุงภมูทิศัน์บรเิวณหน้า
วัดน�้าแป้งวนาราม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดและภายในวัดน�้าแป้งวนาราม   
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ก่อสร้างกุฏิสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก่อสร้างสร้างหอระฆัง จ�านวน ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้ก่อสร้างสร้างอุโบสถ จ�านวน ๑ หลัง ได้ก่อสร้างศาลาประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาจันทร์ 
จ�านวน ๑ หลัง ได้ด�าเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดน�้าแป้งวนารามก่ออิฐถือปูนสถาปัตยกรรมล้านนา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด�าเนนิการก่อสร้างศาลาปฏบิติัธรรม “จนัทโชตกิศาลาศรทัธาสามคัค”ี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ด�าเนินการจัดสร้างพระเจดีย์วัดน�้าแป้งวนาราม พ.ศ. ๒๕๖๑ มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์ 

วัดธรรมิการาม ต�าบลขุนควร อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา จ�านวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 



23

มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเชียงทอง ต�าบลท่าวังทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ�านวน 

๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดดอกบัว ต�าบลท่าวังทอง 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดซ้ือทีดิ่น

เพื่อเป็นที่ธรณีสงฆ์ จ�านวน ๒ ไร่  มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดธรรมิการาม   จังหวัดพะเยา 

จ�านวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเชียงทอง 

จังหวัดพะเยา จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัด

ดอกบัว ต�าบลท่าวังทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ�านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดน�้าแป้งวนาราม จ�านวน ๔๐ ไร่ มอบปัจจัยในการ

บรูณปฏิสงัขรณ์วดัธรรมกิาราม จงัหวดัพะเยา จ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน)  มอบ

ปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดดอกบัว จังหวัดพะเยา จ�านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)  

มอบปัจจัยในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเชียงทอง จังหวัดพะเยา จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน

บาทถ้วน) ด้านสาธารณประโยชน ์พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องครัว ให้กับกลุ่มแม่บ้าน บ้าน

น�า้แป้ง ต�าบลขนุควร อ�าเภอปง จงัหวดัพะเยา  ได้ด�าเนนิการก่อสร้างศาลาป่าสสุาน ณ ฌาปนสถาน

บ้านน�้าแป้ง, พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มอบเครื่องกันหนาวให้กับผู้สูงอายุบ้านน�้าแป้ง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 

๒๕๕๘ ได้จดัตัง้ผ้าป่าสมทบกองทนุผูส้งูอายบุ้านน�า้แป้ง ต�าบลขุนควร พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบถวายปัจจัย

กองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธของคณะสงฆ์ จังหวัดพะเยา จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท

ถ้วน) มอบเงินให้กับอ�าเภอปงและกาชาดอ�าเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นเงินจ�านวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

บาท (สองล้านสีแ่สนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบถวายปัจจัยกองทนุสงเคราะห์สงฆ์อาพาธของคณะ

สงฆ์อ�าเภอปง จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) มอบทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องช่วย

หายใจให้กับโรงพยาบาลปง อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นจ�านวนเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสน

เก้าหมื่นบาทถ้วน) เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญา

บัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ “พระครูมงคลจันทโชติ”

 ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครมูงคลจันทโชติ (จันทร์  

โชตโิก) ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น บริจาคเงิน จ�านวน 

๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตพะเยา มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

พะเยาเป็นประจ�าทุกปี อุปถัมภ์และส่งเสริมสนับสนุนในการด�าเนินกิจการงานต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

นบัได้ว่า พระครมูงคลจนัทโชต ิ(จนัทร์  โชติโก) เป็นพระเถระท่ีได้บ�าเพ็ญหิตานุหติประโยชน์

แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
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ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจริยศึกษา เพื่อ

ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูสถิตจันทโชติ (หัสดี จนฺทโชโต)
อายุ ๗๐ พรรษา ๕๑

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เจ้าคณะต�าบลค่ายบกหวาน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภาร ต�าบลค่ายบกหวาน เขต ๑

เลขที่ ๒๐๘ วัดโพธิสมภาร ต�าบลค่ายบกหวาน เขต ๑ อ�าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน
คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
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ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น เจ้าคณะต�าบลค่ายบกหวาน เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภาร ต�าบลค่าย
บกหวาน เขต ๑  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  สอนหนังสือ บรรยายธรรม และมีผลงานมากสรุปได้
ดงันี ้ด้านการปกครอง เป็นเจ้าคณะต�าบลค่ายบกหวาน เขต ๑  เป็นเจ้าอาวาสวดัโพธิสมภาร ต�าบล
ค่ายบกหวาน เขต ๑ พระอุปัชฌาย์ ด้านการศึกษาและศึกษาสงเคราะห ์ประธานกรรมการบริหาร
โรงเรยีนพระปรยิตั ิแผนกสามัญศกึษาวดัโพธสิมภาร พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นครสูอนพระปรยิตัธิรรม แผนก
ธรรม ส�านักศาสนศึกษาวัดพระประดิษฐ์  พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๑ เป็นเจ้าส�านักศาสนศึกษาวัดพนา
สณฑ์ ต�าบลหนองสองห้อง (ต�าบลโพนสว่าง)  พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๑ เป็นครูใหญ่ประจ�าศาสนศึกษา
วัดพระประดิษฐ์ ต�าบลค่ายบกหวาน เขต ๑  พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๔๘ เป็นประธานหน่วยสอบธรรม
สนามหลวง วัดศิลาเขตอุดม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นเจ้าส�านักศาสนศึกษา วัดโพธิสมภาร ต�าบลค่าย 
บกหวาน เขต ๑  พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๖๒ เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน จังหวัดหนองคาย 
กลุ่มการศึกษาที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ เป็นเลขานุการกลุ่มการศึกษาที่ ๘  พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ 
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต้นสังกัด กลุ่มการศึกษาที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ เป็น 
ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจ�าหน่วยสอบ วัดศิลาเขตอุดม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นผู้อ�านวยการ
ศูนย์การศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพธิสมภาร พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ เป็นคณะกรรมการกลุ่ม 
เครือข่ายค่ายบกหวาน พ.ศ. ๒๕๕๓เป็นครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนค่ายบกหวานโพนตาลวทิยา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นประธานกรรมการบรหิารจงัหวดับงึกาฬ กลุม่ที ่๘ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกรรมการผูท้รง
คุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ด้านการเผยแผ ่ 
เป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ประจ�าอ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น
พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการประจ�าอ�าเภอเมืองหนองคาย พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นประธานหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�าต�าบลค่ายบกหวาน เขต ๑ วัดโพธิสมภาร เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับ
รางวัลบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในด้านการส่งเสริมการศึกษา แผนกสามัญศึกษา  
เสาเสมาธรรมจักรทองค�า เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ จากสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในส่วนที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูสถิตจันทโชติ (หัสดี 
จนฺทโชโต) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุ ิณ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตหนองคาย ถวายทนุการศกึษา
นิสิต วิทยาเขตหนองคาย จ�านวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นประจ�าทุกปี ได้ถวายที่ดิน 
โคกหนองพังร่วมกับชาวบ้านโพนตาล หมู่ที่ ๓ ต�าบลค่ายบกหวาน อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย จ�านวน ๑๐๐ ไร่ เพือ่ก่อตัง้และสร้างมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขต
หนองคาย พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ให้ความอุปถัมภ์ผ้าไตรจีวรบริจาคปัจจัยร่วมงานฉลองปริญญา และ 
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ส่งเสริมสนับสนุน อุปถัมภ์กิจการงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นประธาน
กรรมการอปุถัมภ์ภัตตาหาร และน�า้ดืม่แก่นสิติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขต
หนองคาย ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทุกปี พ.ศ. ๒๕๔๖ บริจาคเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) สร้างศาลาลานปฏิบัติธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ๒๕๔๗ บริจาคเงิน ๔๐๐,๐๐๐บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้าง 
อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ๒๕๕๘  
บริจาคเงิน ๑๙๙,๙๙๙ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เพ่ือก่อสร้าง
อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

นบัได้ว่า พระครูสถติจันทโชต ิ(หสัด ีจนทฺโชโต) เป็นพระเถระท่ีได้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธบริหาร 
การศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคณุให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

แม่ชี ดร.ระเบียบ ถิรญาณี
อายุ ๕๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  คหกรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 

ปริญญาเอก พุทธบริหารการศึกษา

ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ/โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

๕๔/๑ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลดูน  อ�าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งเป็น ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ/โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 
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มีประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษาแนวพุทธและมีผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ด้านประสบการณ์

ท�างาน (๑) เป็นครูผู้สอน (๒) เป็นผู้บริหารสถานศึกษา (๓) เป็นผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา  

ด้านสังคมและการศึกษา (๑) เป็นวิทยากรให้ความรู้อบรมครูผู้สอนด้านทักษะอาชีพ (๒) เป็น

วิทยากรอบรมประชาชนตามโครงการในพระราชด�าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓) เป็น

วิทยากรพิเศษให้ความรู้ผู ้น�าชุมชน (ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ด้านเก่ียวกับประเทศชาติ (๑) ท�า 

คุณประโยชน์งานพระพทุธศาสนา (๒) ท�าคณุประโยชน์ด้านจติอาสา ด้านเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา

และสาธารณปูการ (๑) เป็นวทิยากรอบรมคณุธรรมจริยธรรมโรงเรียนสังกดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒) เป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการอาชวีศกึษา (๓) เป็นวทิยากรอบรมปฏิบตัธิรรม ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�าให้ได้รับการประกาศ

เกียรติคุณ (๑) โล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการท�าคุณประโยชน์ต่อสังคมและการศึกษามูลนิธิ 

เพ่ือแผ่นดิน ๒ ปี (๒) โล่รางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๓) โล่รางวัลเสาอโศก จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (๔) โล่รางวัลบุคคลดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรม

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แม่ชี ดร.ระเบียบ ถิรญาณี ได้

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นคณะกรรมการงาน

มหกรรมโรงเรยีนวถิพีทุธ เป็นคณะกรรมการงานมาฆบชูา สมชัชา เป็นผูอ้ปุถมัภ์ในการสร้างโรงทาน

ในงานประสาทปริญญาพระนิสิต/นิสิต เป็นผู้น�าจิตอาสาด้านสาธารณประโยชน์ในงานพิธีของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น งานวิสาขบูชา เป็นต้น

นับได้ว่า แม่ชี ดร.ระเบียบ ถิรญาณ ีเป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ

ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น

อเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกยีรติคณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้มอบปรญิญาพุทธศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 

เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
อายุ ๗๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษา วท.บ.(สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พธ.ด.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิท�าคณุประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง มคีวามเชีย่วชาญ
พเิศษด้านระเบียบวธิกีารวจิยั การวดัและประเมนิผล และสถติศิาสตร์ประยกุต์ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง
เป็นข้าราชการบ�านาญ ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ได้เป็นผู้บ�าเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่ง
แก่สังคม ประเทศชาติ ประสบความส�าเร็จในการท�างาน เป็นแบบอย่างของคนที่เป็นนักวิชาการ 

ด�ารงชีวิตที่ดีงาม เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  
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เก่ียวกับบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสอน
ทั้งคนในองค์กรและคนนอกองค์กร โดยเฉพาะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได ้
ปลูกฝังการประยุกต์ใช้หลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิจัยและ 
ผู้ที่สนใจ ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา ท่านเป็นนักวิชาการท่ีเป็นแบบอย่างโดยยึดหลักธรรม 
ของพระพุทธเจ้าไปใช้ในการปฏิบัติงานและการด�าเนินชีวิต ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
น้อมน�ามาปฏิบัติ มีความรู้และความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์มาใช้
เพื่อการด�าเนินชวีติ บ�าเพ็ญบญุกิรยิาวตัถ ุคอื ทาน ศลี ภาวนาอยา่งตอ่เนือ่ง อปุถัมภ์บ�ารงุพระภกิษุ
สามเณรตามโอกาสต่าง ๆ  พัฒนาตนด้วยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มีกายกรรม วจีกรรม 
และมโนกรรม ประกอบด้วยเมตตาเป็นท่ีปรากฏเป็นทีป่ระจกัษ์ เอือ้เฟ้ือแบ่งปันแก่ผูอ้ืน่ ด�าเนนิชวีติ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง ที่มีวิริยะอุตสาหะ สร้างสรรค์งานวิชาการเกี่ยวกับต�ารา หนังสือ
และบทความวิชาการ เป็นจ�านวนมาก เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน, คู่มืออาจารย์, คู่มือ 
การวิจัย : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS,  ปทานุกรมการวิจัย, รวมบทความ : การวิจัย 
การวัดและประเมินผล, เทคนิคการสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัย, คู่มือการวิจัย : 
การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์, สถิติวิเคราะห์เพ่ือการวิจัย, ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์, ชุดการเรียน ชีวสถิติเพื่อการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข, นานาสาระ ฉบับที่ ๒, 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร, การท�าวิจัย : 
แนวคิด หลักการเชิงปฏิบัติ, และเป็นบรรณาธิการ ในรายงานบทความวิจัย : เสริมสร้างคุณภาพ
บริการโรงพยาบาลสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๖ ปี โรงพยาบาลพิจิตร ด้านผลงาน
วิจัยและงานวิจัย ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เฉพาะที่เป็นหัวหน้าโครงการมีประมาณ ๑๐๐ เรื่อง หลังปี 
๒๕๕๕ มีผลงานที่พิมพ์เผยแพร่ และเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่องโดย
ท�าเป็นคณะ เช่น การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัทางสร้างเสรมิสขุภาพด้านการออกก�าลงักาย
ส�าหรับพนักงานในสถานประกอบการ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพการสาธารณสุข 
ของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ และยังมีผลงานที่เผยแพร่เป็นเล่มอีกนับ ๑๐ เล่ม เช่น คุณภาพ
การบรกิารของโรงพยาบาลเกาะจนัทร์ตามมมุมองของประชาชนทีร่บับรกิารในจงัหวดัชลบรุ ี ความ
เชือ่ด้านสขุภาพทีมี่ผลต่อการป้องกนัอนัตรายจากการใช้สารเคมใีนครัวเรือนของประชาชนในอ�าเภอ
โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน
อาศรมศลิป์  เป็นประธานคณะกรรมการคุม้ครองการท�างานประจ�าสถาบนัอาศรมศิลป์ เป็นประธาน
คณะกรรมการพจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการของข้าราชการกรงุเทพมหานคร สาขาทางสังคมศาสตร์
และอื่น ๆ เป็น อ.ก.อ. วิสามัญเกี่ยวกับต�าแหน่งวิชาการของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

กรงุเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการต�าแหน่งวชิาการของสถาบนัอาศรมศิลป์ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาต�าแหน่งวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  เป็นกรรมการคณะกรรมการ
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พจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นกรรมการคณะกรรมการต�าแหน่งทางวชิาการ 
วิทยาลัยปัตตานี ด้านงานบริการวิชาการ ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ เป็นกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ในสอง
มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จ�านวน ๑๓ ครั้ง เช่น การพัฒนา
รูปแบการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคมระดับอ�าเภอของเขตสุขภาพที่ ๗ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๒ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง  ปี ๒๕๖๒ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมของเทศกาลให้ผู้สูงอายุ 
ในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และยังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
วิชาการ ต�าแหน่งศาสตราจารย์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน เป็นจ�านวน ๒๒ คร้ัง ในหลาย
มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยันครพนม  

 ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์บุญธรรม  
กิจปรดีาบรสิทุธิ ์ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา เช่น  เป็นผูท้รง
คุณวุฒิ วิทยาลัยพระธรรมทูต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นวิทยากรและผู้ทรง
คุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นอาจารย์พเิศษ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย 

นับได้ว่า ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ 
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวทิยาลยั จงึมมีติเป็นเอกฉนัท์ให้มอบปรญิญาพทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขา
วิชาพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สยมพร  ศิรินาวิน
อายุ ๗๑ ปี

ส�าเร็จการศกึษา วทิยาศาสตรบณัฑติ (มหาวทิยาลยัมหดิล) แพทยศาสตรบณัฑติ (มหาวทิยาลยัมหดิล)
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์

Certificate in Pediatric Infectious Diseases (UTHSCD, Dallas, Texas)
Master of Medical Sciences (Clinical Epidemiology) 

(Univ. Newcastle, NSW, Australia.)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง มีประสบการณ์และ 
ผลงานมาก สรปุได้ดงันี ้ เป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี(พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๕๒) 
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ผูช่้วยคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี  ประธานคณะกรรมการ
หลักสูตร MD, PhD Program in Clinical Epidemiology หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็น (๑) ประธาน 
คณะท�างาน “โครงการสุขภาพเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท” (๒) อนุกรรมาธิการ  
คณะอนุกรรมาธกิารวางแผนขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษา ในคณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปู
ประเทศด้านการศึกษา (๓) ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดล�าปาง (๔) 
ประธานคณะกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน เขตที ่๑ (๘ จังหวัด ภาคเหนอืตอนบน) ด้านเก่ียวกับ
ประเทศชาติ เป็น (๑) ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
คณะกรรมการแห่งชาตด้ิานยา (๒) กรรมการ คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ 
๒๕๕๐) (๓) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - 
ปัจจุบนั) ด้านเกีย่วกบัพระพุทธศาสนา เป็น (๑) ผูบ้รจิาคทีด่นิเพ่ือสร้างวดัให้กบัวดัสขุสวสัดิ ์ต�าบล
พระบาท อ�าเภอเมือง จงัหวดัล�าปาง (๒) เปน็ผูบ้รจิาคทรพัยใ์นการสร้างอาคารหอประชมุคณะสงฆ์
จงัหวดัล�าปาง เกยีรตคิณุทีไ่ด้รบั เช่น (๑) รางวลัดีเด่น “ผู้สนบัสนนุงานกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่น 
ปี ๒๕๔๒” จาก นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนงานกรม
ประชาสงเคราะห์ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๔๒  จัดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  (๒) รางวัล 
“นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น” ประเภทนักบริหารวิชาการส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร ประจ�าปี ๒๕๕๒ จากสมาคมนกับรหิารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย (๓) “เขม็
เกียรติคุณจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
สยมพร  ศิรินาวิน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็น
กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคณะกรรมการประจ�าวทิยาลยัสงฆ์นครล�าปาง เป็นผูถ้วายทนุการศกึษานสิิต
วทิยาลยัสงฆ์นครล�าปาง เป็นผูอ้ปุถมัภ์โครงการปฏบิติัวปัิสสนากมัมฏัฐานประจ�าปีของนสิิต วทิยาลัย
สงฆ์นครล�าปาง เป็นผู้บริจาคโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง 

 นบัได้ว่า ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ สยมพร  ศิรนิาวนิ  เป็นผู้ท่ีได้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั จงึมมีติเป็นเอกฉนัท์ให้มอบปรญิญาพทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขา
วิชาพุทธจิตวิทยา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาภาษาบาลี

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พันเอกชรินทร์ จุลคประดิษฐ์
อายุ ๖๕ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ม.ศ.๕)  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร

อนุปริญญาประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ขณะเป็นสามเณร)  

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี ๒๕๓๔ (รุ่นที่ ๓/๒๕๓๔)

อดีตอนุศาสนาจารย์ กองทัพบก อาจารย์พิเศษ มจร

อาจารย์พิเศษสอนและจัดสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปรียญธรรม ๗, ๘, ๙ ประโยค

เป็นมหาอุบาสกผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
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เป็นอาจารย์พิเศษสอนและจัดสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปรียญธรรม ๗ - ๘ - ๙ ประโยค 
มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ ด้านการท�างาน ท่านเป็นข้าราชการนายทหารสัญญา
บัตร สายวิทยาการอนุศาสนาจารย์กองทัพบก ในต�าแหน่งต่าง ๆ  ตามล�าดับ ดังนี้ เป็นพลทหารกอง
ประจ�าการ สังกัดกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ฯ เป็นอนุศาสนาจารย์
กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นอนุศาสนาจารย์กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นอนุศาสนาจารย์ 
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เป็นอนุศาสนาจารย์กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็นหัวหน้า
แผนกวิชาการ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นหัวหน้าแผนกก�าลังพล 
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียง 
กองทัพบก (จัดรายการวิทยุสยามานุสติ และรายการแก่นสารชีวิต) เป็นหัวหน้าแผนกวิชาการและ
การศึกษากองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นอนุศาสนาจารย์กองทัพภาคที่ ๒ และ
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ลาออกจากราชการก่อนเกษียณ ฯเข้าโครงการ ฯ  เกี่ยวกับผลงาน 
มีดังนี้ (๑) สอนวิชาการแต่งฉันท์ภาษาบาลี ชั้น ป.ธ. ๘ และวิชาแต่งไทย ชั้น ป.ธ. ๙ หลายส�านัก
เรียน เช่น ส�านักเรียนวัดบพิตรพิมุข, ส�านักเรียนวัดระฆัง, ส�านักเรียนวัดสร้อยทอง, ส�านักเรียน 
วัดหัวล�าโพง , วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม, วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี, วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี,  
วดัพระธรรมกาย ปทุมธาน,ี วัดปัญญานนัทาราม ปทมุธาน ีและวัดบึง (พระอารามหลวง) นครราชสมีา 
ฯลฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ – ๒๕๕๓ รวม ๒๘ ปี (๒) มีศิษย์ผู้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว ที่ยังด�ารงสมณเพศอยู่
เป็นพระสังฆาธิการ ตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ถึง เจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะภาค จ�านวนมาก 
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ จ�านวน ๗ รูป, ชั้นราช จ�านวน ๑๑ รูป, ชั้นสามัญ จ�านวน ๑๕ รูป รวม 
๓๓ รูป และผู้ที่ลาสิกขาแล้ว รับราชการเป็นทหาร ต�ารวจ พลเรือน และประกอบอาชีพส่วนตัวอีก
จ�านวนมาก เป็นศาสตราจารย์ จ�านวน ๑ ท่าน เป็นรองศาสตราจารย์ จ�านวน ๑ ท่าน เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จ�านวนมากโดยสรปุมศีษิย์ผู้ส�าเร็จการศกึษาแล้วทัง้บรรพชติและคฤหสัถ์ท�างานรับใช้
พระพทุธศาสนา และชาตบ้ิานเมอืงอยูท่ัว่ประเทศและต่างประเทศทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐัและเอกชน 
(๓) เป็นไวยาวัจกรวัดบึง (พระอารามหลวง) อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (๔)  เป็นไวยาวัจกร
วัดกุดจิก (ที่ปรึกษา) ต�าบลกุดจิก อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (๕) เป็นกรรมการสถานศึกษา
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดับึงกติตวิทิยา วดับงึ (พระอารามหลวง) อ�าเภอเมอืง จงัหวัดนครราชสมีา 
(๖) เป็นสมาชกิเปรยีญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ด้านงานบญุบ�าเพญ็กศุลสาธารณประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา   ท่านอาจารย์สร้างบ้านพักส่วนตัวให้เป็นเสมือนวัด, ส�านักเรียน
พระปรยิตัธิรรม ทัง้แผนกธรรมและบาล,ี โรงเรียน, ส�านกัปฏบิติัธรรม, ทีป่ระกอบพิธกีรรมทางศาสนา 
และมหาวทิยาลยั มสีาระส�าคญัสรปุได้ดงันี ้ด�าเนนิการสร้างอาคารสถานที ่ศาลาอเนกประสงค์ หลงั
ที่ ๑  ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร  ยาว ๑๕ เมตร  สูง ๓ ชั้น (มีห้องใต้ดิน) ชั้นที่ ๓ เป็นศาสนสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีส่วนประกอบครบทุกประการ ศาลาอเนกประสงค์ หลังที่ ๒ ขนาด
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กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ชั้นเดียว เป็นที่จัดกิจกรรมทางศาสนา, เป็นที่ประกอบเลี้ยง, เป็นที่
ประชุมสัมมนา และจัดงานพิธีต่าง ๆ  โรงครัว   ห้องน�้า – ห้องสุขา ถังเก็บน�้าฝนขนาดใหญ่  จ�านวน 
๒ ถงั  และซือ้อปุกรณ์เครือ่งมอื – เครือ่งใช้ประจ�าศนูย์ทกุประเภทมคีรบทกุประการ เช่น พระพุทธรูป
ประจ�าศาสนสถาน ขนาดหน้าตกักว้าง ๕๐ นิว้ จ�านวน ๒ องค์ สมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรงัส)ี 
ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้ว (ลงรักปิดทอง) จ�านวน ๑ องค์ โต๊ะหมู่ชา จ�านวน ๕ ชุด อาสนสงฆ์ 
พร้อมตาลปัตรด้ามมุก จ�านวน ๑๒ ชุด พรมใหญ่, พรมเล็ก, อาสนะ พานใหญ่, พานเล็ก, เครื่องมือ
ประกอบพิธี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์การศึกษาครบชุด ที่นอน หมอน มุ้ง 
(เส่ือผนื หมอนใบ) และผ้าห่มประมาณ ๒๐๐ ชดุ หนงัสอืพระไตรปิฎกพร้อมตู ้จ�านวน ๕ ชดุ หนงัสอื
แบบเรียนหลักสูตรนักธรรม บาลี ครบทุกชั้น (โดยเฉพาะ ป.ธ. ๗ – ๘ – ๙) ห้องสมุดประจ�า 
ศาสนสถาน ตลอดถึง  อุปกรณ์เครื่องมือประกอบเลี้ยงในโรงครัว เช่น ภาชนะ ถ้วย โถ โอ ชาม ช้อน 
จาน ฯลฯ (ใช้เลี้ยงแขกคนได้ประมาณ ๓๐๐ คน)   โต๊ะใหญ่ โต๊ะเล็ก และเก้าอี้ประมาณ ๒๐๐ ตัว  
กี๋มุกส�าหรับพระเถระ จ�านวน ๑๐ ชุด เครื่องท�าน�้าร้อน – น�้าเย็น เครื่องเสียง, แสตนด์พิธี, เวที – 
ฉากประกอบพิธี รวมอุปกรณ์ทุกประเภท รวมราคาประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ด�าเนินการจัด
โครงการและกิจกรรม ส�าคัญคือ (๑) โครงการอบรมพิเศษบาลีก่อนสอบ ชั้นประโยค ป.ธ. ๖ – ๗ 
– ๘ – ๙   ด�าเนินการแล้วจ�านวน ๒๒ รุ่น/ปี (รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๔๑ – รุ่นที่ ๒๒ ปี ๒๕๖๒)  ระยะเวลา
ด�าเนินการ รุ่นละ ๒ เดือน (ธ.ค. – ม.ค. ของทุกปี) มีพระสงฆ์นักเรียนจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึก
อบรม โดยเฉลี่ยรุ่นละประมาณ ๕๐ รูป (พระสงฆ์ทุกรูปมารับการฝึกอบรมเอง โดยเจ้าของบ้าน 
ไม่ต้องนิมนต์) กิจกรรมที่จัด ถวายความรู้ทุกชั้นทุกวิชา, ถวายภัตตาหารเช้า – เพลทุกวัน พร้อม 
น�า้ปานะตลอดวนั, ถวายอปุกรณ์การศึกษา พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกตามสมควรแก่สมณบรโิภค, 
ถวายเสนาสนะที่พักอาศัย ฯลฯ  ค่าใช้จ่าย รุ่นละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
มีพระสงฆ์สอบไล่ได้ชั้น ป.ธ. ๖ – ๗ – ๘ – ๙ แต่ละรุ่น/ปี เป็นจ�านวนมาก ตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน 
มีศิษยานุศิษย์ที่ส�าเร็จ ป.ธ. ๙ จากทั่วประเทศไม่ต�่ากว่า ๓๐๐ รูป สรุปยอดผู้เข้ารับการอบรมบาลี
ก่อนสอบ ช้ัน ป.ธ. ๖ – ๙ ต้ังแต่รุน่ที ่๑/๒๕๔๑ ถึง รุ่นที ่๒๒/๒๕๖๒ รวม ๒๒ รุ่น รวมทัง้ส้ิน ๘๗๐ รูป 
สอบได้ ป.ธ. ๖ จ�านวน ๒๘ รูป, ป.ธ. ๗ จ�านวน ๖๖ รูป, ป.ธ. ๘ จ�านวน ๑๔๘ รูป และ ป.ธ. ๙ 
จ�านวน ๙๐ รูป รวมทั้งสิ้น ๓๓๒ รูป (๒) โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมส�าหรับเยาวชน 
ด�าเนินการแล้วจ�านวน ๗ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน (นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจ�าทุกปี) (๓) โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม 
ด�าเนินการตลอดทั้งปี มีทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม (๔) กิจกรรม
การบริการเครื่องอุปกรณ์ประกอบพิธี บริการให้ยืมฟรี อุปกรณ์เครื่องประกอบพิธีในงานพิธีต่าง ๆ 
ทัง้งานวดั งานราชการ และงานส่วนบุคคล และแต่ละโครงการและกจิกรรมทกุอย่างเป็นการท�าบญุ 
– บริการฟรีไม่มีค่าตอบแทน ด้วยผลงานเป็นประจักษ์ และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ จึงท�าให้ได้รับ
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เกียรติคุณและรางวัลมาก เช่น (๑)ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนาคหลวง  
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑ (๒) ได้รับ
พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ “ทวตียิาภรณ์มงกุฎไทย” (๓) ได้รับพระราชทานรางวลัเสาเสมา
ธรรมจกัร ผูท้�าคณุประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา สาขาส่งเสริมกจิการคณะสงฆ์ จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๔๐ (๔) ได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญกาชาดสมนาคุณ 
ชั้นที่ ๑ (บริจาคโลหิตครบ ๑๐๐ ครั้ง) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
ปี ๒๕๕๔ (๕)  ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต (สูงสุด) ครบ ๑๐๘ ครั้ง จากสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ีปี๒๕๕๓ (๖)ได้รบัรางวลัข้าราชการผูม้ผีลการปฏบิตังิาน
ดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๖ (๗) ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ รัชตเกียรติคุณพุทธคุณูปการ  
ผูท้�าคณุประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา จากรฐัสภาและสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๕๒ (๘) ได้รับประทาน
รางวัลโล่เกียรติยศ “เปรียญธรรมดีเด่น แห่งประเทศไทย” จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปี ๒๕๔๖ (๘) ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ชาวพุทธดีเด่นแห่งชาติ” 
จากสภาชาวพุทธแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๔๙ (๙) ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ 
“คนดีสังคมไทย”  ปี ๒๕๕๓ จาก ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี (๑๐) ได้รับรางวัล 
“พระกินรี คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ปี ๒๕๕๕ (กรมประชาสัมพันธ์) จาก ฯพณฯ 
พล.อ.อ.ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี (๑๑) ได้รับรางวัล “ระฆังทอง บุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๕” 
สมัชชาผู้ส่ือข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สน.วท) จากสมเด็จพระมหา 
รชัมงัคลาจารย์ คณะผูป้ฏบิตัหิน้าทีส่มเดจ็พระสังฆราช ฯ และจาก ฯพณฯ พล.อ.พิจิตร กลุละวณชิย์ 
องคมนตรี (๑๒) ได้รับรางวัล “โล่เกียรติยศ” ประกาศเกียรติคุณ จากกองทัพบก ปี ๒๕๕๕ (๑๓)  
ได้รับรางวัล“โล่เกียรติยศ” ประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รายการ “อาสาตามหาคนดี” ปี ๒๕๕๘ (๑๔) ได้รับรางวัล “โล่เกียรติยศ” ประกาศเกียรติคุณ  
ด้านการศาสนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ปี ๒๕๕๘ (๑๕) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
“ศิษย์เก่าดีเด่น” จากโรงเรียนบ้านโคกแขวน ต�าบลพันดุง อ�าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  
ปี ๒๕๕๙ (๑๖) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” สาขาด้านการส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาและท�านุบ�ารงุศลิปวัฒนธรรม จากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ปี ๒๕๕๙ (๑๗) 
ได้รับรางวัล “โล่เกียรติยศ” ระดับนานาชาติ รางวัลบุคคลดี มีคุณธรรม ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล นครปฐม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๑๘) ได้
รบัรางวลั “โล่เกยีรตยิศ” ระดบันานาชาติ รางวลัคชจกัร ผู้ท�าคณุประโยชน์เผยแพร่พระพุทธศาสนา
ดีเด่น ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล นครปฐม เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๑๙) ได้รับรางวัล 

“เพชรสยาม” ประจ�าปี ๒๕๖๒ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พันเอกชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ 

ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ช่วยเลขาธกิารสมาคม
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ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวม ๒ สมัย (สมัยพลตรี ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์ 

เป็นนายกสมาคมฯ) เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น

อาจารย์พิเศษสอนวิชาบาลี ชั้น ม.ศ. ๔ - ๕ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๓๖ รวม ๑๑ ปี   เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการแต่ง - แปลบาลี  

ชั้นปีที่ ๑ ทุกคณะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๓๖ รวม ๑๑ 

ปี เขียนต�าราเรียนรายวิชาการแต่ง - แปลบาลี เล่ม ๑ และ เล่ม ๒ ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เป็นอนุกรรมการสรรหาบุคลากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน    

 นับได้ว่า พันเอกชรินทร์ จุลคประดิษฐ ์เป็นมหาอุบาสกผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์

แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

สาขาวิชาภาษาบาล ีเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.ส�าราญ ทองแพง
อายุ ๗๒ ปี

กศ.บ.(ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
M.Ed.(Ducational Administrative) M.S.U of Baroda, India

ร.ม.(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Ph.D.(Education)  University of Indore, India

 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 

รองผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
  มหาวิทยาลัยพะเยา

 เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น 
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รองผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีประสบการณ์และผลงาน

มากสรุปได้ดังนี้ ด้านการท�างานรับราชการ ท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ๒๕๖๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 

๒๕๔๕ - ๒๕๕๒) ทีป่รกึษาระดบั ๑๐ ด้านการบริหารงานทัว่ไป   ส�านกังานอธกิารบดี มหาวทิยาลัย

นเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูอ้�านวยการส�านกังานอธกิารบดี (ระดับ ๙) มหาวทิยาลัยนเรศวร (พ.ศ. ๒๕๓๙ 

- ๒๕๕๑) รักษาการในต�าแหน่งรองอธิการดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา  

(๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒) รักษาราชการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนม ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๐) รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส�านักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๓) รักษาการแทนผู้อ�านวย

การส�านกังานอธกิารบด ีและผูป้ระสานงานกจิการมหาวทิยาลัยนเรศวร (๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ – ๓๐ 

กนัยายน ๒๕๕๒)  รองผูอ้�านวยการมหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๑๖ กรกฎาคม 

๒๕๕๓) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ..... ของสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ประจ�ามหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารงานบุคคล และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นเรศวร (๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่

เดือน กันยายน ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารงานบุคคลประจ�า

มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้ง ดร.ส�าราญ ทองแพง ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินงาน

ในด้านต่างๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะด้านการศึกษาก็มีหลายต�าแหน่ง เช่น คณะกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต ๑)  ประธานกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพะเยา 

เขต ๑)  คณะกรรมการทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลัยในก�ากบัของรัฐ (ทอมก.) คณะท�างานระบบ

บคุลากร ทอมก.กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการตรวจเยีย่มการจดัการศึกษานอกสถานทีต้ั่ง 

(Peer Visit)  ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการก�าหนดนโยบายและติดตามการด�าเนินงานวิทยาลัยการศึกษาต่อ

เน่ือง  มหาวิทยาลัยพะเยา รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รองประธานคณะกรรมการอ�านวยการงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยกับ
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การแก้ปัญหาวิกฤตชาติ” และงานมหกรรม “ม.พะเยา รวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน  

๕ ธันวามหาราช ครั้งที่ ๒” มหาวิทยาลัยพะเยา ปี ๒๕๕๓ ประธานคณะกรรมการด�าเนินงาน 
คณะกรรมการด�าเนนิการศกึษาการจดัระบบบ�าบดัน�า้เสียและจัดการขยะภายในมหาวทิยาลัยพะเยา 
คณะกรรมการพจิารณาก�าหนดแนวทางการก�ากบัการบรหิาร สัง่การ และปฏบิติัการแทนอธกิารบดี 
คณะกรรมการอ�านวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ด้านการ
สอน  ท่านเป็นอาจารย์สอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านงานวิจัย มีหลายเร่ืองเป็นงานวิจัยร่วม เช่นเร่ือง การศึกษาค่าใช้จ่าย 
ต่อหัวนักศึกษา : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  เสนอส�านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๔๑) เรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนา
เครือ่งมอืวเิคราะห์กลยทุธ์และระบบสนบัสนนุการตัดสินใจของมหาวทิยาลัยนเรศวร วารสารศกึษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๑) เรื่อง การปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารนเรศวรพะเยา 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๑) เป็นงานวิจัย เรื่อง อนาคตภาพของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๙) วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ ๑๐ ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๐)  ผลงานแต่งต�ารา 
หรือหนังสือ หนังสือการพัฒนาองค์การ ใช้ประกอบการสอนในวิชาการพัฒนาองค์การ หลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพะเยา งานบริการทางวิชาการ เป็น
วทิยากรบรรยาย เรือ่ง การจดัท�าแผนพฒันามหาวทิยาลัยและการจัดท�าแผนการขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี การจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรภายในมหาวิทยาลัย วิทยากรบรรยาย เร่ือง 
เทคนคิการแก้ปัญหาในการบรหิารงาน ส�าหรบัคณะนสิิตปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น งานบริหารที่เคยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
สรปุได้ดงัน้ี เป็นประธานกรรมการด�าเนนิการพฒันาระบบงบประมาณ พสัด ุการเงนิและบญัชกีองทนุ 
โดยเกณฑ์พงึรบั-พงึจ่าย ลกัษณะ ๓ มิต ิ มหีน้าทีค่วามรับผิดชอบด�าเนนิการพัฒนาระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ ให้สามารถด�าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการและมีเป้าหมายในการปฏิรูประบบงบประมาณ 
การเงนิ การบญัช ีรวมถงึการให้ความส�าคญักับการตรวจสอบภายในให้แล้วเสร็จสามารถน�าไปปฏบิติั
ได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนด เป็นประธานกรรมการจัดท�าต้นทนุผลผลิตของมหาวทิยาลัยพะเยา  ด้วย
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�าให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เช่น ได้รับ
เข็มเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๘ บุคคลดีเด่นของ
มหาวิทยาลยันเรศวร ประจ�าปี ๒๕๓๙ บคุคลตวัอย่างแห่งปี ประจ�าปี ๒๕๕๐ สาขาพฒันาการศกึษา 
ของส�านักพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
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ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ดร.ส�าราญ ทองแพง ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘-จนถึงปัจจุบัน ปริญญาตรี (ค.บ.) 
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน  
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารอุดมศึกษา ส�าหรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ สถาบัน AIE  จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยาย 
เรื่อง การจัดท�าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การวิเคราะห์ความต้องการก�าลังคนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั เรือ่ง การศกึษาเพือ่พฒันาระบบงบประมาณของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
เป็นวทิยากรด้านนโยบายและแผน  จดัท�าแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
ในช่วง  แผนฯ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ร่วมจัดท�าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วังน้อย ร่วมท�าการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

นบัได้ว่า ดร.ส�าราญ ทองแพง เป็นบคุคลผู้ทีไ่ด้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพุทธบริหาร 

การศึกษา  เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายมุข โรจตระการ
อายุ ๑๐๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา กรุงเทพการบัญชี 
ประธานกลุ่ม บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

เจ้าของ บมจ.กาญจนลาภ, หจก.โรจน์ไพศาล

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น ประธานกลุ่มบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จ�ากัด(มหาชน) มีโรงงานผลิตในเครือบริษัท  
๓ โรงงาน คือ บริษัท สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี่จ�ากัด  บริษัท สยามลูบริแคนท์ อินดัสทรี่ จ�ากัด และ
บริษัทพรีเมีย ลูบริแค้นท์ จ�ากัด   เจ้าของ บมจ.กาญจนลาภ, หจก.โรจน์ไพศาล มีประสบการณ์และ
ผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จ�ากัด(มหาชน) มีประวัติการก่อตั้งมา
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ยาวนานถึง ๕๑ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๔๙๘ จัดเป็นบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภทพาหนะและ
อปุกรณ์  ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในประเทศไทย และเป็นผูบ้กุเบกิตลาดน�า้มนัเครือ่ง แบตเตอรีร่ถยนต์ 
และจาระบ ีซึง่หากเปรยีบเทียบกบัคนแล้ว กค็งเป็นวยัแห่งความงอกงามสมบูรณ์ ผ่านประสบการณ์
ชีวิตมายาวนานทุกแง่มุม และประสบความส�าเร็จ อย่างน่าภาคภูมิ ด้านสังคมและการศึกษา   
นายมุข โรจตระการ บริหารงานและดูแลเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดียิ่งแล้ว ยังได้บ�าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมไว้มากมาย เช่น ก่อตั้งมูลนิธิโรจตระการ (RKF) เพื่อบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนกิจกรรม
ด้านต่างๆ  เช่น ได้บริจาคทรพัย์ส่วนตวัมอบทนุการศึกษาปีละกว่า ๓ แสนบาท แก่นกัเรยีน โรงเรยีน
เฉลิมพระเกียรติวัดโบสถ์ อ�าเภอมหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนช่วยเหลือผู้ยากไร้
โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือทุพพลภาพ ที่บุตรหลานไม่ดูแล บริจาคส่งเงินให้รายละ ๔๐๐ บาทต่อเดือน  
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สาธารณกุศลและสาธารณูปการ (๑) สร้างสถานีอนามัยที่ ต�าบล
แก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ครอบคลุมหลายหมู่บ้าน รวมประชากรกว่าหมื่นคน มีผู้เจ็บป่วย
มารักษา ๑๐๐ คน/วัน (๒) สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านน�้าลัด อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
(๓) สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสบแปะ จังหวัดเชียงใหม่  (๔) สร้างอาคารเรียนโรงเรียนน�้าตกแม่
กาง จังหวัดเชียงใหม่ (๕)สร้างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนห้วงเปาเหนือจังหวัดเชียงใหม่ (๖) สร้าง
สถานพยาบาลผู้สูงอายุข้างโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ (๗) สร้างอาคารศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ธรรมศาลาโรจตระการ ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่  (๙) บริจาคที่ดินจ�านวน 
๒๖ ไร่เศษ พร้อมสร้างศาลาสามัคคีธรรม โรงครัว หอฉัน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อสร้างส�านัก
วปัิสสนาสตปัิฏฐาน ๔  (๑๐) ร่วมบรจิาคเงนิเป็นทนุก่อสร้างอาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย (๑๑) ร่วมบรจิาคสร้าง โรงพยาบาลมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
(๑๒) สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร กับศิริราชมูลนิธิ (๑๓) บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ
ถาวรวัตถุและบริจาคเงินท�าบุญไว้ในพระพุทธศาสนาอีกหลายวัด เช่น ร่วมสร้างอาคารโรงเรียน 
วัดสุเมธ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสร้างอุโบสถวัดพระเกิ้ด อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
ร่วมท�าบุญบูรณะซ่อมแซมหอฉัน วัดพระธาตุเขาเขียว จังหวัดเชียงราย ร่วมสร้างอาคารสัทธรรม  
กุฏิกรรมฐาน หอฉัน ท�าบุญค่าไฟฟ้า และท�าบุญกฐินพระราชทาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัด
เชยีงใหม่ นอกจากการท�าบุญบ�าเพญ็กุศล สร้างสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวแล้ว นายมขุ  โรจตระการ 
ยังระดมเงินส่วนหนึ่งซึ่งปันมาจากการประกอบสัมมาชีพ น�าไปสร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาติและพุทธศาสนา ตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมา ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณความดีเป็น
ที่ประจักษ์ และเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏ ท�าให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ คือ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 
จากกองบัญชาการต�ารวจนครบาล ซึ่งบริจาคที่ดินให้กรมต�ารวจ สร้างสถานที่ต�ารวจนครบาล
คลองตัน พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับเกียรติบัตรแด่ผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย ฯพณฯ 
ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเครื่องราช
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อิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อประเทศ
ชาติ ศาสนาและประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ พ่อดีเด่นประจ�าปี  

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายมุข โรจตระการ ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน ได้อุปถัมภ์
บริจาคปัจจัยร่วมงานฉลองงานพิธีประสาทปริญญา และส่งเสริมสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์กิจการ
งานต่าง ๆ  ของวทิยาลยัสงฆ์พจิติร ด้วยดเีสมอมา พ.ศ. ๒๕๖๒ บรจิาคการพฒันาวทิยาลยัสงฆ์พจิติร 
(สร้างถนนเข้าอาคารเรียนและรอบอาคาร จ�านวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

นับได้ว่า นายมุข โรจตระการ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้มอบปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  เพือ่
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางพรรณี โชตมั่นคงสิน
อายุ ๘๔ ปี

ช�านาญพิเศษด้านภาษาจีน ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ
ประธานกรรมการ หจก.โรงงานผลิตภัณฑ์ยางไทยโบโต

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโบโตมหาชัย จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ หจก. โรงงานผลิตภัณฑ์ยางไทยโบโต ประธานกรรมการ บริษัท  
ไทยเอ็คมี่โพลีพลาสแพค จ�ากัด, ประธานกรรมการ บี.ที. การทอ พรรณี การปัก, ประธานกรรมการ 
ลิตเติ้ลโฮม อินทนนท์ รีสอร์ท ประธานชมรมไผ่หยก มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ 
ด้านการท�างาน ท่านเป็นนักบริหารงานธุรกิจอุตหาสกรรมด้วยความพากเพียร วิริยะอุตสาหะ 
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จนเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานและเครือข่ายหลายบริษัทด้วยกัน แม้กระท่ังองค์กรการกุศลต่าง ๆ  
ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีการศึกษาหรือจบการศึกษาด้านบริหารจากสถาบันใดเลย แต่ได้ท�างานประสานงาน
และผลิตงานได้อย่างมีคุณภาพและทรงคุณธรรม จนได้น�าผลประโยชน์จากการท�างานมาบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชาติศาสนาเป็นเอนกอนันต์ นับได้ว่าเป็นผู้มีความเพียบพร้อมด้วยวิชชาคือความรู ้
ที่สั่งสมด้วยประสบการณ์ และจรณะที่เพียบพร้อมด้วยความดีมีศีลธรรมและคุณธรรม ซึ่งเสียสละ
และบ�าเพ็ญคุณประโยชน์ของตนและผู้อื่นอย่างสมบูรณ์ยิ่ง ด้านงานบุญบ�าเพ็ญกุศลสาธารณ 
ประโยชน์ต่อประเทศชาตแิละพระพุทธศาสนา ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๕๐ ท่านได้บรจิาคท�าบญุ
ในบวรพระพุทธศาสนา และบริจาคทรัพย์ สร้างสาธารณประโยชน์และสาธารณูปการเป็นจ�านวน
มาก อาทิเช่น บริจาคทรัพย์สร้างศาลเจ้า เป็นจ�านวนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท
ถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญสมาคม ไว.ดับยู.ซี.เอ แห่งกรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน ๔,๘๐๐ 
บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญมูลนิธิส่งเสริมธรรมและสารารณกุศล เป็น
จ�านวนเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญวัดหมื่นพุทธเมตตา 
คุณาราม จังหวัดเชียงราย เป็นจ�านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ให้กับ
สมาคมจีน เตี้ยอัน ในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถวัดไตรยางค์วนาราม จังหวัดพิจิตร เป็นจ�านวนเงิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ในนามประธานชมรมไผ่หยกเพื่อการกุศล ทอด
ผ้าป่าสามัคคีงานเทกระจาด ณ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นจ�านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญสถานวิปัสสนาคุณแม่สิริ  กรินชัย  ยุวพุทธิกสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจ�านวนเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) บริจาคทรัพย์ให้แก่มูลนิธิศูนย์ศึกษาธรรมรวมใจพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี เป็นจ�านวนเงิน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ในฐานะประธานชมรมไผ่หยก ร่วม
อนุโมทนาในการสร้างวัดใหม่ เมืองคยา ประเทศอินเดีย เป็นจ�านวนเงิน  ๑,๐๐๐,๒๐๐ (หนึ่งล้าน
สองร้อยบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญร่วมสร้างกุฎิสงฆ์วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี  
เป็นจ�านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญมูลนิธิราษฎร์มังกร
นเุคราะห์ กรงุเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน) บรจิาคทรพัย์ร่วม
ท�าบุญมูลนิธิราษฎร์มังกรนุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับลูกๆ เป็นจ�านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�าบุญให้สมาคมจีน เตี้ยอัน ในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เป็น
จ�านวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�าบุญกับมูลนิธิถาวรจิตฺตถา
วโร-วงศ์มาลยั วดัปทมุวนาราม กรงุเทพมหานคร เดอืนพฤษภาคม เป็นจ�านวนเงนิ ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมงานบ�าเพ็ญกุศลศพพระพุทธวรญาณ อดีตเจ้าอาวาส 
วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) บริจาค
ทรัพย์ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในงานพระราชทานครื่อง
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หมายทหารเสือ รุ่นที่  ๑๔ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ กรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  (หน่ึงแสนบาทถ้วน) บริจาคทรพัย์ให้กบัโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่  จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อโครงการระดมน�้าใจให้ตึกสงฆ์อาพาธ “สุจิตฺโต” เป็นจ�านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�าบุญโครงการอบรมพระนักเทศน์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ร่วมท�าบุญถวายภัตตาหาร
พระภิกษุสามเณรทีเ่ข้ารบัการอบรมบาลก่ีอนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วดัต้นสน จงัหวดัอ่างทอง  
เป็นจ�านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ร่วมท�าบุญโครงการปฏิบัติธรรมวัดประยุรวง 
ศาวาสวรวหิาร กรงุเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท บริจาคทรพัย์ท�าบญุโครงการอบรม
พระนักเทศน์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการอบรมบาลี
ก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง  เป็นจ�านวนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท  (สอง
หม่ืนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญโครงการปฏิบัติธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร  เป็นจ�านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท บริจาคทรัพย์ให้มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี จังหวัด
นครปฐม เป็นจ�านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) บรจิาคทรพัย์ร่วมท�าบญุมลูนธิริาษฎร์
มังกรนุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกองทุนรักษาพยาบาลและเพื่อนการศึกษา เป็นจ�านวนเงิน 
๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญวัดโพธิ์แมนคุณาราม 
กรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญร่วม
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงพระอาทิตย์ วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจ�านวนเงิน  
๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�าบุญให้สมาคมจีน เต้ียอัน ในประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕  ท่าน
ได้บริจาคทรัพย์ท�าบุญและสร้างสาธารณกุศลเป็นจ�านวนมาก อาทิเช่น  พ.ศ. ๒๕๕๑ สร้างอาคาร
ห้องสมุด “พรรณี โชตมั่นคงสิน”  โรงเรียนบ้านปงถ�้า  ต�าบลวังทอง  อ�าเภอวังเหนือ  จังหวัดล�าปาง  
ใช้ทนุทรพัย์ จ�านวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารกุฎสิงฆ์ วดับ้านปงถ�า้ ต�าบลวงัทอง อ�าเภอวงัเหนอื 
จังหวัดล�าปาง ใช้ทุนทรัพย์ จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  พ.ศ. ๒๕๕๒ บริจาคทรัพย์
ให้มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ (ช่งเต็กเซี่ยงตึ้ง) เป็นจ�านวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) บรจิาคทรพัย์ท�าบุญให้โรงพยาบาลเทียนฟ้ามลูนธิ ิกรงุเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงนิ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�าบุญโครงการอบรมพระนักเทศน์วัดประยุรวงศาวาสวร
วหิาร กรงุเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึง่หมืน่บาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบญุ
ถวายภัตตาหารพระภกิษสุามเณรทีเ่ข้ารบัการอบรมบาลก่ีอนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วดัต้นสน 
จังหวัดอ่างทอง  เป็นจ�านวนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญ
โครงการปฏิบัติธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
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(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๓ บริจาคทรัพย์ร ่วมท�าบุญมูลนิธิราษฎร์มังกรนุเคราะห์ 
กรงุเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�าบญุโครงการ
อบรมพระนักเทศน์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการอบรม
บาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง เป็นจ�านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
(สองหม่ืนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญโครงการปฏิบัติธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๔ บริจาคทรัพย์ท�าบุญวัดโพธิ์แมน
คุณาราม กรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์
ท�าบญุสร้างพระพทุธรปูวดัประยรุวงศาวาสวรวหิารกรงุเทพมหานคร ร่วมบรษิทัช่วยผูป้ระสบอทุกภัย 
ณ ศูนย์วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร โดยบริจาคเงนิและสิง่ของคดิเป็นเงนิประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ท�าบุญโครงการอบรมพระนักเทศน์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
กรงุเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึง่หมืน่บาทถ้วน) บรจิาคทรพัย์ร่วมท�าบญุถวาย
ภัตตาหารพระภกิษสุามเณรทีเ่ข้ารบัการอบรมบาลก่ีอนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดต้นสน จงัหวดั
อ่างทอง เป็นจ�านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) บริจาคทรัพย์ร่วมท�าบุญโครงการ 
ปฏิบตัธิรรมวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร กรงุเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึง่หมืน่
บาทถ้วน) บรจิาคทรพัย์ร่วมท�าบุญโครงการปฏบิตัธิรรมวดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  
เป็นจ�านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางพรรณี โชตมั่นคงสิน ได ้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา 

นับได้ว่า นางพรรณี โชตมั่นคงสิน เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑติกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข
อายุ ๕๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ ๖

ผู้อ�านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ระดับสูง

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านจิตวิทยา ด้านการเมือง 
การปกครอง และเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดี  โดยได้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธ
ศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ เป็นผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น  
ผู้อ�านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ระดับสูง ในอดีตเคยเป็นผู้อ�านวยการโครงการ 
ส่งน�า้ และบ�ารงุรกัษาเขือ่นป่าสกัชลสทิธิจ์งัหวดัลพบรุ ีผูอ้�านวยการโครงการก่อสร้าง ๑/๑๐ จงัหวดั
ลพบรุ ีผูอ้�านวยการโครงการส่งน�า้ และบ�ารงุรกัษา อ�าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ผูอ้�านวยการ
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โครงการส่งน�้า และบ�ารุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดนนทบุรี ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทาน 
ที ่๕ จงัหวดัอดุรธาน ีผูอ้�านวยการส�านกังานชลประทานที ่๑๐ จังหวดัลพบรีุ ได้ปฏิบติังานในต�าแหน่ง
จนได้รบัพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชดิชยูิง่ช้างเผอืก ชัน้ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
(ป.ช.)

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข 
ได้ให้การอุปถมัภ์การจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควชิารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มก�าลังความสามารถ

นบัได้ว่า นายศกัดิศ์ริ ิอยูส่ขุ เป็นผูท่ี้ได้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาติ และ
พระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนกประการ 
สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวชาติมา ตัณฑรัตน์
อายุ ๕๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Bachelor of Fine Art สาขา Graphic Design 

มหาวิทยาลัย St.John’s University of New York, USA
เจ้าของศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานบ้านทิพวรรณ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์บรรยายการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ 
อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น
เจ้าของศูนย์วปัิสสนากมัมฏัฐานบ้านทิพวรรณ อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และเป็นอาจารย์
บรรยายการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ ด้านการศึกษาและ
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การศึกษาสงเคราะห ์ได้ถวายชุดคอมพิวเตอร์ IMac พร้อม printer, scanner มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน) แก่วดัผาณติาราม จ.ฉะเชงิเทรา เพือ่ใช้ในงานสือ่สิง่พมิพ์เกีย่วกบัโครงการ
ปฏิบัติธรรมของวัดผาณิตาราม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นอาจารย์สอนการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานใน หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ๗ วัน ให้แก่หน่วยงานหรือ
องค์กรดังต่อไปนีค้อื (๑) นกัศกึษาแพทย์ศริิราช จัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศริิราชพยาบาล ปีละ ๒ คร้ัง 
(๒) นักศึกษาแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดโดยคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปีละ ๑ ครั้ง 
นอกจากนี้ ยังเป็นอาจารย์สอนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
และสันติสุข ๗ วัน และหลักสูตรเยาวชน ๕ วัน ให้แก่ บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี ปีละ ๓ ครั้ง  
ทั้งยังเป็นอาจารย์ในโครงการปฏิบัติธรรมส�าหรับข้าราชการ หลักสูตรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
๓ วัน ข้าราชการกระทรวงอตุสาหกรรม ณ บ้านทพิวรรณ ปีละ ๑ ครัง้ ด้านสาธารณกศุลสงเคราะห์  
(๑) เป็นเจ้าภาพระบบน�้าประปาส�าหรับพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม วัดนาหลวงอภิญญาเทสิตธรรม 
อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในนามครอบครัวตัณฑรัตน์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
(๒) ถวายทีดิ่นจ�านวน ๔๘ ไร่ ในเขตพ้ืนทีห่มู ่๕ ต�าบลหนองพลบั อ�าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ 
แด่ วัดนาหลวงอภิญญาเทสิตธรรม เพื่อสร้างเป็นวัดสาขา ปัจจุบันคือ ส�านักปฏิบัติธรรม ทิพย์อุดม
รัตน์ สาขาวัดนาหลวง (๓) เป็นเจ้าภาพกฐิน วัดนาหลวงอภิญญาเทสิตธรรม อ�าเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี ทุกปี ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (๔) เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างมหาธาตุเจดีย์ 
กบัพระราชญาณวสิทุธโิสภณ (หลวงปูท่่อน ญาณธโร) วดัศรีอภยัวนั ต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมอืง จังหวดั
เลย จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (๕) เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาอเนกประสงค์,  
โรงครัว  และกุฏิสงฆ์ ให้แก่ส�านักปฏิบัติธรรมทิพย์อุดมรัตน์ (สาขาวัดนาหลวงอภิญญาเทสิตธรรม) 
จ�านวนเงนิ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านสองแสนบาทถ้วน) (๖) เป็นเจ้าภาพสร้างกฏุสิงฆ์และอาคาร
ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิบุญญานุภาพ  ต�าบลแม่ปะ อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง จ�านวน
เงนิ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ล้านสีแ่สนบาทถ้วน) เกยีรติคณุทีไ่ด้รบัคอื ได้รบัเกียรติบตัรเชดิชเูกยีรติ 
“ผู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม” จากห้างหุ้นส่วนสามัญบ้านขนมนันทวัน อ�าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวชาติมา ตัณฑรัตน์ 
ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ 
ในรายวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ แก่นิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั และตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ -ปัจจบุนั ได้ถวายความอปุถมัภ์ด้านค่าภตัตาหารท้ังช่วงเวลา
จัดการเรียนการสอน ท้ังช่วงเวลาในการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และถวายความ
อุปถัมภ์พิธีประสาทปริญญาของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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นับได้ว่า นางสาวชาติมา ตัณฑรัตน ์ ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 
พระพทุธศาสนา และมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่อง
ประกาศเกียรตคุิณ สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จึงมมีติเป็นเอกฉันท์มอบปรญิญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏ
ไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางอิ่มพร  หิมจันทร์
อายุ ๗๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ข้าราชการบ�านาญ

บ้านเลขที่ ๔๔  หมู่ ๖  ต�าบลมะกรูด อ�าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น ข้าราชการบ�านาญ มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้ที่ประสบความ
ส�าเรจ็ในการปฏบัิตหิน้าท่ีคร้ังรบัราชการครู  โดยยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรมและแนวทางท่ีถกูต้อง
ชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และหลักกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม 
ของบ้านเมือง ศรัทธาและยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�างาน ด้านเกี่ยวกับสังคม 

เป็นผูท้ีไ่ด้ท�าคณุประโยชน์ต่อสงัคมได้อทุศิตนหลงัจากเกษยีณอายรุาชการเพือ่ช่วยเหลอืชมุชนสงัคม

ด้วยจิตอาสา ให้การสนบัสนนุทนุทรพัย์และก�าลงักายในการร่วมกนับ�าเพญ็สาธารณประโยชน์อย่าง 

ต่อเนื่อง ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการ 

ทัง้ระดบัจงัหวดัและระดับท้องถิน่อย่างต่อเนือ่ง ได้บรจิาคทีด่นิให้กบัโรงพยาบาลโคกโพธิ ์เพือ่ท�าการ

ขยายพืน้ทีใ่ช้สอยของโรงพยาบาล ด้านเกีย่วกับพระพทุธศาสนา เป็นพทุธศาสนิกชนปฏบัิติตนตาม

หลักค�าสอนอย่างเคร่งครัด อุปถัมภ์บ�ารุงพระพุทธศาสนาด้วยการร่วมบริจาคทุนทรัพย์บ�ารุง 

วัดวาอารามต่าง ๆ ด้วยการเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์องค์กฐินทอดถวายวัดต่าง ๆ และร่วมทอดผ้าป่า

เป็นประจ�า บริจาคทุนทรัพย์ซ่อมแซมอาคารเสนาสนะให้กับวัดประจ�าชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางอิ่มพร หิมจันทร์ ได้ 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา แก่

พระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ปีละ ๕ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท  เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านค่าภัตตาหาร

เป็นประจ�าทุกเดือน ๆ ละ  ๓,๐๐๐ บาท และเป็นผู้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพจัดท�าห้องประชุมพร้อม

อปุกรณ์ครบชดุ ณ อาคารเรยีนรวม ประจ�าวทิยาลยัสงฆ์ปัตตาน ีเป็นจ�านวนเงนิ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

นับได้ว่า นางอิ่มพร หิมจันทร ์ เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 

และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก

ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อ

ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



58

ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ
อายุ ๖๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.แอล.เค. พรีซิชั่น เวอร์ค (๑๙๗๖) จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอ.แอล.เค. พรีซิชัน่ เวอร์ค (๑๖๗๖) จ�ากดั กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท เอ.แอล.เค. แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี่ จ�ากัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.แอล.เค. กรุ๊ป 
(๒๐๑๕) จ�ากัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.แอล.ที. พรีซิชั่น ทูลส์ จ�ากัด  กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เอ.แอล.ที. ทูลส์ จ�ากัด มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังน้ี ได้ท�าการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือ
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ความเจริญขององค์กรและบุคลากรสู่ความส�าเร็จ ได้ท�าการฝึกอบรมทักษะการท�างานของบุคคล 
ในองค์กรให้เกดิความช�านาญได้ให้การช่วยเหลอืบคุลากรและผูท่ี้เกีย่วข้องกบัองค์กรเม่ือได้รบัความ
เดือดร้อน ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปกครอง การบริหาร การจัดการองค์กร บุคลากรควบคุม
ดูแลกิจการต่าง ๆ  ให้ถูกต้องตามครรคลองธรรม ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นประธานอุปถัมภ์การสร้าง
โรงเรียนเด็กปฐมวัย (โรงเรียนการกุศล) วัดสลักป่าเก่า จังหวัดสงขลา เป็นผู้อุปถัมภ์และบริจาค 
รถโรงเรียน ๑ คัน ให้กับโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ จังหวัดสงขลา บริจาครถตู้ ๑ คัน ถวายวัดชัยมงคล 
จงัหวดัสงขลา ด้านเกีย่วกบัประเทศชาต ิเป็นผูส้นบัสนุนการแข่งขนักอล์ฟการกศุล สภากาชาดไทย 
บริจาคทุนสงเคราะห์ทหารกล้า บริจาคโครงการ ๖๐ ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคช่วย
เหลือน�้าท่วมกับกรมสรรพาวุธ ทหารบก สนับสนุนงานวันสถาปนา ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรม
สรรพาวธุทหารบก เจ้าภาพโครงการอุปสมบทเฉลมิพระเกยีรตฯิ ด้านเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา เป็น
ประธานการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและซื้อที่ดิน สร้างโรงครัวและถวายรถตู้ ๑ คัน ถวายวัดป่าพุทธ
ชินวงศ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการสร้างหอระฆัง ๔ ภาค วัดมโนธรรมาราม จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นประธานการสร้างกฏุสิงฆ์วดัสลกัป่าเก่า จงัหวดัสงขลา ซ้ือทีด่นิและสร้างศาลาปฏบิตัธิรรมถวาย
ส�านักสงฆ์วิสุทธิญาณเมธี จังหวัดยโสธร สร้างกุฏิพระกัมมัฏฐานและโรงครัวถวายวัดธรรมามูล 
วรวิหาร จังหวัดชัยนาท เป็นเจ้าภาพสร้างห้องเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์และพระพุทธ
ปฏิมากรวัด Sri Rathnaramaya, Ratmalana, Sri Lanka สร้างศาลาปฏิบัติธรรมและพระพุทธ
ปฏมิากรถวายวดั Siri sonuththara maha viharaya, Boralesgamuwa, Sri Lanka เป็นประธาน
การสร้างอุโบสถและสร้างพระประธานถวายวดัตางหน จงัหวดัสงขลา บริจาคบ�ารงุศนูย์ปฏบิตัธิรรม
ธรรมโมลี จังหวัดนครราชสีมา ส�านักสงฆ์วิสุทธิญาณเมธี จังหวัดยโสธร มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ 
บริจาคสมทบทุนสร้างปราสาทนครหลวงจ�าลอง วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรุงเทพฯ สร้างพระ
ประธานถวายวัดห้วยทรายขาว จังหวัดพะเยา สร้างโรงครัวถวายคณะ ๔ วัดชนะสงคราม  
ราชวรมหาวิหาร กรงุเทพฯ อปุถมัภ์ปัจจยัไทยทานถวายในการประชุมพระสงัฆาธกิารคณะภาค ๑๓ 
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพฯ สร้างพระพุทธปฏิมาประดิษฐานรอบพระมหาเจดีย์ถวาย 
วัดบ้านแก่น จังหวัดล�าปาง บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย  
พทุธมณฑล นครปฐม เกยีรตคิณุทีไ่ด้รับ คอืได้รับประกาศเกยีรติคุณ เขม็เกียรติคณุ จากมหาวทิยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ท�าคุณประโยชน์ 
ต่อพระพทุธศาสนา ด้านผูป้ระกอบอาชีพท่ีมคีณุธรรมและส่งเสรมิพระพทุธศาสนา ประจ�าปี ๒๕๕๗

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา
พระนิสิต เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านโครงการปฏิบัติธรรมประจ�าปี เป็นผู้บริจาคบ�ารุงค่าภัตตาหาร ค่าน�้า 
ค่าไฟ ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตบาฬีศกึษาพทุธโฆส นครปฐม เดอืน
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ละ ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถวายรถตู้เพื่อใช้ในกิจของมูลนิธิบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๑ คัน 
ราคา ๑,๒๗๘,๑๘๓ บาท(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ร่วม
บริจาคตั้งมูลนิธิบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ�านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) บริจาค
สมทบบ�ารุงมูลนิธิบาฬีศึกษาพุทธโฆส บริจาคปัจจัยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อาคารเรียนโครงการขยาย
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จ�านวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

นับได้ว่า นางภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา 
การพัฒนาสังคม  เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสมบัติ อุไรธรากุล

อายุ ๖๕ ปี
ส�าเร็จการศึกษา ประถมศึกษาตอนปลาย

ประธานผู้จัดการใหญ่ บริษัทสมบัติกลการ นครราชสีมา จ�ากัด
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสมบัติธานี จ�ากัด 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งเป็น ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสมบัติกลการ นครราชสีมา จ�ากัด ประธาน

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทัสมบตัธิาน ีจ�ากดั ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทัสมบัติทรัพย์

ทวีจ�ากัด  ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสมบัติ โนเบิลแลนค์ จ�ากัด ประธานกรรมการผู้
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จดัการใหญ่ บรษิทั ทรายสยาม ๘๘๘ จ�ากดั มีประสบการณ์และผลงานมากสรปุได้ดงันี ้ด้านเกีย่วข้อง

กบัสังคม เป็น กรรมการโรงเรียนโคราชพทิยาคม จงัหวัดนครราชสมีา กรรมการวดัศริเิฉลยีง อ�าเภอ

ครบรีุ จังหวดันครราชสมีา กรรมการผูท้รงคณุวฒุโิรงเรยีนการศกึษาพเิศษนครราชสมีา กรรมการมลูนธิิ

สถานสงเคราะห์บ้านเมตตา กรรมการจัดตัง้มูลนธิบ้ิานนารีสวสัดิ ์สมาชิกกติตมิศกัดิ ์สภากาชาตไิทย 

สมาคมส่งเสรมิวฒันธรรมไทย-จีน กรรมการทีป่รกึษาสมาคมธุรกิจบ้านจดัสรรนครราชสมีา กรรมการ

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา อาสาสมัครดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้านเกี่ยวกับ

ประเทศชาต ิเป็น  สมาชกิสมาคมส่งเสริมเอกลกัษณ์ของชาต ิรุน่ที ่๑ ผู้ช�านาญการส�านกักรรมาธิการ 

๓ ส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร กรรมการมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๖ กรรมการ

สงเคราะห์สถานพนิจิเดก็จงัหวดันครราชสมีา พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้านเก่ียวกับพระพทุธศาสนา ท่านเป็น

ผู้ขวนขวายในการกุศลโดยร่วมบริจาคเงินบ�ารุงวัดในพระพุทธศาสนา ตลอดถึงอุปถัมภ์บ�ารุงบูรณ

ปฏิสงัขรณ์เสนาสนะแก่วดัต่างๆ เป็นประจ�า สนบัสนนุการบรรพชาอปุสมบทแก่กลุบตุรเพ่ือบวชใน

พระพุทธศาสนาการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ด้วยคุณความดีเป็นที่ประจักษ์และ

เกียรติคุณเป็นที่ปรากฏ ท�าให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เช่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็ม

กลดัเชดิชูเกยีรตโิดยเสดจ็พระราชกุศลในพระบรมราชปูถมัภ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รบัโล่ประกาศเกยีรติคุณ

จากการบรจิาคสนับสนุน โครงการจดัการแสดงของคนพกิาร เฉลมิพระเกียรตมิหาราชนิ ี๗๒ พรรษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ลูกกตัญญูดีเด่น วันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับเครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๓ ของสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๕ 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช. พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสมบัติ อุไรธรากุล ได้ 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นประจ�าทุกปีการศึกษา เป็น

ผูอุ้ปถมัภ์อาหาร น�า้ดืม่  ในการเข้าปฏบิตัวิปัิสสนากมัมฏัฐานของนสิติมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครราชสมีา ทกุปีการศกึษา สร้างอาคารเรยีนมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จ�านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริจาคเงิน 

จ�านวน ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาท) ในการถมดินสระน�้ารอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

นบัได้ว่า นายสมบตั ิอไุรธรากุล  เป็นผู้ทีไ่ด้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 

และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก

ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้มอบปรญิญาปรชัญาดษุฎบัีณฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  

เพื่อประกาศเกียรติคุณใหป้รากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายปรีชา นิพนธ์พิทยา

อายุ ๗๖ ปี
ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี College of San Diego

ข้าราชการบ�านาญ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ 
อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 
ข้าราชการบ�านาญ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นผู้มี
ประสบการณ์และผลงานสรปุได้ดงันี ้เป็นหัวหน้าหน่วยศกึษานเิทศก์ ระดบั ๙ ส�านกังานการประถม
ศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นผู้ช�านาญการ
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ประจ�าคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฏร (๒ สมัย) เป็นนายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่ง
ประเทศไทย (๒ สมัย) เป็นท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ต�าบลนครชัยศรี อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นศิษย์นิเทศดีเด่นระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นข้าราชการดีเด่น 
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ได้รับพระราชทานรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เป็นต้น ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห ์ 
ได้รเิริม่กิจกรรมเกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาและกจิกรรมทางสงัคม เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
เช่น ผู้ริเริ่มโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิกของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๓ 
สนับสนนุโดยศรพีนูทรพัย์ เป็นผูร้เิริม่โครงการเรารกัภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๓๒-๒๕๓๕ สนับสนนุโดย
มลูนธิหิลวงพ่อวัดไร่ขงิ เป็นผู้รเิริม่มติิใหม่การนเิทศการศกึษา โรงเรยีนมาตรฐานสากลบรบิทไทย ได้
ร่วมร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับของคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ผู้เสนอ
แนวคิดการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาด้วยการทดสอบความรูแ้ละการตดิตามการคงสภาพ
ความเชี่ยวชาญตามวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบด�าเนินการ เป็นผู้ริเริ่มโครงการคบคนแก่สร้างเมือง 
เพือ่น�าภมูปัิญญาท้องถิน่มาช่วยเหลอืการศกึษาของส�านกังานการประถมศกึษาจงัหวัดนครปฐม เป็น
ผู้ริเริ่มคลินิกหลักสูตรที่ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ส�าหรับช่วยเหลือผู้บริหารและ
ครูที่ประสบปัญหาในการใช้หลักสูตรและบริการทางวิชาการ ซึ่งประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี ต่อมา
ได้พฒันาเป็นศูนย์วชิาการจงัหวดัทัว่ประเทศ เป็นผูป้ระสานประโยชน์น�าสมาคมคร ูผูป้กครอง และ
ศิษย์เก่าโรงเรยีนวดัดอนหวาย-บางกระทกึ สนบัสนนุการจดัตลาดน�า้ดอนหวายให้เจรญิรุง่เรอืงแบบ
ยัง่ยนืจนถงึปัจจบัุน ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ได้บ�าเพญ็ประโยชน์ส�าหรบัท�านบุ�ารงุพระพทุธ
ศาสนาทั่วไป โดยร่วมกับวัดไร่ขิง ด�าเนินการจัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง และได้รับการแต่งตั้งเป็น
รองประธานมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการศึกษาทั่วไป เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการ
ศกึษาโรงเรยีนวดัไร่ขงิวทิยา ด�าเนนิงานโครงการเพชรหลวงพ่อวดัไร่ขงิ เป็นประธานสร้างพระอโุบสถ
หลงัใหม่ของวดักกตาล อ�าเภอนครชยัศร ีจงัหวัดนครปฐม เป็นประธานทอดกฐนิสามคัควัีดท่าต�าหนกั 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นประธานทอดผ้าป่าวัดกกตาล พ.ศ. ๒๕๔๖ รายได้สร้างศาลาอเนกประสงค์
มูลค่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เป็นวิทยากรรับเชิญของส�านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ บรรยายในหวัข้อเร่ือง “มติใิหม่ของการพฒันาคณุภาพการศกึษาสูค่ณุภาพมาตรฐานสากล
บริบทพุทธ”  เป็นวิทยากรของสถาบันพัฒนาผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง วิชาการ
บรหิารงานวชิาการ แก่ผูอ้�านวยการโรงเรยีนพระปริยตัธิรรมทัว่ประเทศ ด้านสาธารณกุศลสงเคราะห์ 
ได้บ�าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวมทัง้ด้านการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยเป็นประธานด�าเนนิงาน
เป็นกรรมการ เช่น สร้างตึกพิเศษโรงพยาบาลนครปฐม และบริจาคเงินช่วยเหลือร่วมสร้างศาลา
ประชาคมวดักกตาล สร้างอาคารเรยีนโรงเรยีนวดัดอนหวายและสาธารณกศุลทัว่ไป เป็นผู้น�าหรือผู้
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สนับสนุนจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้น�า
ปฏบิติัตนเป็นแบบอย่างในการผดงุไว้ซึง่สถาบนัชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรย์ิทีเ่ป็นรปูธรรมอย่าง
เป็นธรรมชาติ ด้วยคุณความดีเป็นที่ประจักษ์ และเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏ ท�าให้ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ คือ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง  
ชัน้สายสะพายสายที ่๓ มหาวชริมงกฎุ ม.ว.ม., ได้รับรางวลัพระราชทานอนัดับ ๑ จากสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการประกวดสื่อการสอนของ
สมาคมสตรีอุดมศึกษา เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายปรีชา นิพนธ์พิทยา ได้
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารงานวิชาการ ถวายความรู้นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวดี (ตั้งแต่ยังเป็นหน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง) ถวายทุนการศึกษานิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวาราวดี จ�านวน ๖๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เป็นประจ�าทุกปี เป็นกรรมการ
ระดมทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และร่วมบริจาคปัจจัยร่วมตั้งกองทุนสร้าง 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) และถวายความ
อุปถัมภ์พิธีประสาทปริญญาของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกปี

นับได้ว่า นายปรีชา นิพนธ์พิทยา ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 
พระพทุธศาสนา และมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือประกาศเกียรติคุณ 
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสมเกียรติ ถึกเจริญ

อายุ ๗๐ ปี
ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี College of San Diego

ประธานโครงการฝันเป็นจริงเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่เมืองไทย มูลนิธิขาเทียม

ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กรรมการอ�านวยการสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ 
อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น
เป็นประธานโครงการฝันเป็นจรงิเพือ่ช่วยเหลอืคนพกิารทีเ่มอืงไทย มลูนธิขิาเทยีม ในสมเดจ็พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี, เป็นกรรมการอ�านวยการสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ มีประสบ 
การณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห ์เป็นวิทยากรบรรยาย
ถวายความความรู้แก่นิสิต และถวายทุนการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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โดยตลอด ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมไทย แห่งซานดิเอโก้ เคาน์ตี้ และ
เป็นกรรมการอ�านวยการสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นผู้เริ่มก่อตั้งวัดพุทธจักรมงคล
รัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้ เป็นประธานทอดจัดงานสงกรานต์วัดไทยลอสแองเจลีส เมืองนอร์ท 
ฮอลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ถวายเงินจ�านวน $ 12,000 (หนึ่งหมื่นสองพันเหรียญสหรัฐ) เป็น
เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคีวนัข้ึนปีใหม่ วดัพระธาตุดอยสเุทพ USA เมอืงชโินฮลิส์ มลรฐัแคลฟิอร์เนยี 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นเงนิ จ�านวน $ 1,200 (หนึง่พนัสองร้อยเหรยีญสหรฐั) ร่วมบริจาคท�าบญุ
เนือ่งในวนัปีใหม่ วดัพระธาตดุอยสเุทพ USA เมอืงชโินฮลิส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นเงินจ�านวน $ 300 (สามร้อยเหรียญสหรัฐ)  ร่วมบริจาคท�าบุญเนื่องในงานวันมาฆบูชา วัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคท�าบุญ
เนื่องในงานวันวิสาขบูชา วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ด้านสาธารณกศุลสงเคราะห์ เป็นผู้ก่อต้ังโครงการฝันเป็นจริง และประธานโครงการ
ฝันเป็นจริง เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่เมืองไทย มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ด้วยคุณความดีเป็นที่ประจักษ์ และเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏ ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ คือ ได้รับ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 
ประจ�าปี ๒๕๖๒” 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสมเกียรติ ถึกเจริญ ได้
ส่งเสรมิสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้ถวายความอปุถมัภ์และอ�านวย
ความสะดวกแก่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระเถรานุเถระจาก
ประเทศไทย เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และเดินทางไปร่วมพิธี 
ผูกพัทธสีมา และปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถ วัดนวมินทรราชูทิศ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  
นอกจากนี้ ได้ถวายทุนการศึกษา เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร บริจาคเงินบ�ารุงมหาวิทยาลัย 
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั และถวายความอปุถมัภ์ พธิปีระสาทปรญิญาของพระนสิติมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกปี

นบัได้ว่า นายสมเกยีรต ิถึกเจรญิ เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหิุตประโยชน์แก่สงัคมประเทศชาติ 
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การ
ยกย่องประกาศเกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จงึมมีติเป็นเอกฉันท์มอบ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสุชัย  พรชัยศักดิ์อุดม

อายุ ๖๒ ปี
ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

วิทยาลัยป้องกันอาณาจักร รุ่น ๒๕๔๙
กรรมการผู้จัดการใหญ่  บจก.กรีนเพาเวอร์ปิโตเลียม

กรรมการผู้จัดการใหญ่  บจก.จี พี พี  อินเตอร์เนชั่นแนล 

 เป็นผู้เสียสละ มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา บ�าเพ็ญคุณูปการแก่สังคมและ
ประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่  บจก.กรีนเพาเวอร์
ปิโตเลียม กรรมการผู้จัดการใหญ่  บจก.จี พี พี  อินเตอร์เนชั่นแนล มีประสบการณ์และผลงานมาก 
พอสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในวิทยาเขตแพร่ เช่น โครงการ
กจิกรรม   ด้านการบรหิาร การเรยีนการสอน การประชมุสมัมนาและโครงการต่าง ๆ  เป็นผูส้นบัสนนุ
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ส่งเสริมทุนการศึกษาพระภิกษุ - สามเณร นิสิต ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  จัดหาทุนจัดชื้ออุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  ประสานงานของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร
เรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  จ�านวน ๓๐  ล้านบาท  ประสาน
งานของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จ�านวน ๓๐  ล้านบาทเป็นต้น

  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นายสุชัย  
พรชัยศักดิ์อุดม เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม และให้ทุนการศึกษาให้พระภิกษุและสามเณรได้เข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นประจ�าทุกปี 
และเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่
การยกย่องประกาศเกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติเป็นเอกฉันท์
มอบปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิารฐัศาสตร์ เพ่ือประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏ
ไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายช�านาญ ประติมากรรม

อายุ  ๕๕  ปี
ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กรรมการผู้จัดการบริษัท ช. ปฏิมากรรม อินดัสตรี จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ช. ปฏิมากรรม อินดัสตรี จ�ากัด ท่านมีประสบการณ์และผล
งาน สรุปได้ดังนี้ ด้านเกี่ยวกับอนุสาวรีย ์มีประสบการณ์และผลงานประกอบด้วย (๑) อนุสาวรีย์
สมเดจ็พระนเรศวรทรงช้าง ขนาดเท่าครึง่ของพระองค์จรงิ ประดษิฐาน ณ อ�าเภอ พนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี แล้วเสร็จปี พ.ศ.๒๕๔๔ (๒) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ ๑ 
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(พระยาลิไท) ขนาดสองเท่าของพระองค์จริงประดิษฐาน ณ บริเวณหนองช้าง ต�าบลศรีสัชนาลัย 
อ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เสร็จปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (๓) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหา
ธรรมราชาธริาชที ่๑ (พระยาลไิท)ขนาดเท่าครึง่ของพระองค์จรงิประดษิฐานในเขตจงัหวดัพษิณโุลก
แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๔๕, (๔) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) 
ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประดิษฐาน ณ กองก�ากับการต�ารวจตระวนชายแดนที่ ๔๔ 
จังหวัดยะลา แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (๕) อนุสาวรีย์ท้าวศรีสุนทร (ท่านหญิงมุก) ขนาดหนึ่งเท่า
ครึ่งขององค์จริง ติดตั้ง ณ กองก�ากับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายท่านมุก จังหวัดสงขลา  
แล้วเสร็จ ปีพ.ศ. ๒๕๔๕ (๖) อนุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ขนาดหนึ่ง
เท่าครึ่งของพระองค์จริงติดตั้ง ณ บริเวณที่ว่าการอ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 
๒๕๔๖ (๗) อนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช) เป็นรูปราษฎร ๖ คน ติดตั้ง ณ บริเวณหน้าที่
ว่าการอ�าเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูแล้วเสรจ็ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (๘) พระบรมราชานสุาวรย์ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ขนาดหนึ่งเท่าคร่ึงของพระองค์จริง
ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดก�าแพงเพชร แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (๙) พระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรพร้อมแท่นฐานขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริงประดิษฐาน ณ 
บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการทหารสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จปี พ.ศ. 
๒๕๔๗ (๑๐) พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของ
พระองค์จรงิพร้อมพานพุม่ จ�านวน ๑ คู ่ประดษิฐาน ณ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพทุธชนิราช 
จังหวัดพิษณุโลกแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  (๑๑) พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ขนาดความสูง ๑๗๕ 
เมตร หล่อด้วยเนื้อบรอนซ์นอก ประดิษฐาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์อุทยานราชภักดิ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีประสบการณ์และผลงานประกอบด้วย  
(๑) เจ้าแม่กวนอิม ภาคพนัมอื (เนือ้ทองเหลืองพ่นสทีอง) ขนาดกว้าง ๑๐๙ นิว้ สงู ๖ เมตร น�า้หนัก๘ 
ตัน ติดตั้ง ณ วัดวง ต�าบลหัวตะพาน อ�าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒) พระหลวงพ่อทวดพระนามาภิไธย สก. ขนาดความกว้างหน้าตัก ๑๐ เมตร ความสูงประมาณ 
๑๑ เมตร น�้าหนักโดยประมาณ ๔๐ ตัน (รมด�า) พร้อมแท่นประดิษฐาน ณ วัดห้วยมงคล ต�าบลทับ
ใต้อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (๓) พระพุทธนวล้านตื้อเชียงแสน
สี่แผ่นดินเฉลิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ขนาดหน้าตัก
กว้าง ๙ เมตร สูง ๑๕ เมตร ประดิษฐานอยู่บนเรือกุศลธรรมรูปแบบล้านนาโบราณ ขนาดกว้าง ๒๘ 
เมตร ยาว ๗๒ เมตร ณ สามเหลี่ยมทองค�า จังหวัดเชียงรายแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (๔) พระพุทธ
รูปขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร ๙ เซนติเมตร ณ ประเทศอินเดีย แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  
(๔) พระพุทธมหานวมินทร์ศากยะมุนี ศรีวิเศษชัยชาญ ขนาดหน้าตัก ๖ เมตร สูง ๙๕ เมตร  
หล่อด้วยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ณ บรเิวณวดัม่วง จังหวดัอ่างทอง แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (๕) สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) ขนาดสูง ๒๖ เมตร ติดตั้ง ณ วัดโบสถ์ อ�าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (๖) บุษบกประดิษฐานพระพุทธนวราชบพิตร ณ กองบัญชาการ
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ทหารสูงสุด แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (๗) พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ เมตร 
สูง ๗๙ เมตร ตั้งอยู่ที่ วัดห้วยปลากั้งต�าบลริมกก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (๘) พระพุทธโสธร 
ปูนปั้น ขนาดหน้าตักองค์พระ กว้าง ๑๖ เมตร และมีความสูง รวมฐาน โดยนับความสูงจากพื้น 
สูอ่ากาศที ่๓๗ เมตร ฐานกว้าง ๒๔ เมตร ท�าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมแท่นประดิษฐานวดัโบสถ์ 
อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (๙) พระเชียงแสนขนาดหน้าตัก ๔๕ เมตร ความสูง ๘ เมตร  
ปั้นด้วยปูนซีเมนต์เคลือบด้วยโลหะทองแดง ตั้งอยู่ ณ วัดเขาวงพระจันทร์ ต�าบลห้วยโปง อ�าเภอ
โคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี (๑๐) พระปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก ๑๙ เมตร ความสูง ๓๔ เมตร  
ปั้นด้วยปูนซีเมนต์ ตั้งอยู่ส�านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต ต�าบลโคกแย้ อ�าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี (๑๑) พระสิงห์ ๑ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒o.๙ เมตร สูง ๓๐๙ เมตร ณ พุทธมณฑลสมโภช 
๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย บ้านตันง้าว ต�าบลบัวสลี อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (๑๒) พระเก้าหน้า ขนาด
หน้าตัก ๕ เมตร ความสูง ๑๐ เมตร หล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดิษฐาน จังหวัดยโสธร  
(๑๓) พระพุทธปางมารวิชัย (สมัยสุโขทัย) ขนาดหน้าตัก ๑๘ เมตร ความสูงประมาณ ๒๗ เมตรหล่อ
ด้วยโลหะทองเหลอืงประดิษฐาน ณ พทุธอทุยานนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ด้วยคณุความดเีป็น
ที่ประจักษ์ และเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏ ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ คือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความ
ช�านาญในศาสตร์คติชนวิทยา ในสาขาวิชา การสร้างประติมากรรมและพุทธศิลป์ (โรงเรียน 
เทพนพรัตน์วิทยา) จากนายประการ ณ สงขลา ประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายช�านาญ ประติมากรรม ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาให้
กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้าน
ภัตตาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ เป็นผูบ้รจิาคปัจจัยให้กบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาเขตนครสวรรค์

นบัได้ว่า นายช�านาญ ประตมิากรรม เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหิุตประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จงึมมีติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎบีณัฑติกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาพทุธศลิปกรรม 
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางวิไลตา จันทนพิมพ์
อายุ ๖๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ม.ศ. ๕)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต ๗

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต ๗ อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น มีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐  ได้ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๘ บ้านหนองหนิ ต�าบลศลิา อ�าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น และปีพ.ศ. 
๒๕๕๐-๒๕๖๓ ได้รบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น (ส.อบจ.) เขต ๗ อ�าเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นจิตอาสาพระราชทาน ในจังหวัด
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ขอนแก่น บริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น บรจิาคเงนิร่วมสมทบมลูนธิ ิพ.อ.ส.ว. เป็นประจ�าทกุปี  บรจิาคเงนิร่วมสมทบ
ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประจ�าทุกปี และบริจาคเงินไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสท่ีองค์การยูนิเชฟ
แห่งประเทศไทย เป็นประจ�าทุกปี ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นอุบาสิกาผู้มีศรัทธายึดมั่นใน
บวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก มีอุปนิสัยชอบท�าบุญเป็นประจ�า เช่น วัดสวรรค์วนาราม  
บ้านหนองหิน ต�าบลศิลา อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, วัดป่าเทพนิมิต บ้านหนองกุง 
ต�าบลศิลา อ�าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น และชอบท�าบญุกบัทกุวดั โดยไม่เลือกนกิายศาสนา 
มีโอกาสเมื่อใดจะท�าทันทีแต่จะถือเอาวัดสวรรค์วนาราม บ้านหนองหิน ต�าบลศิลา อ�าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวัดหลักของครอบครัว เมื่อวัดนี้มีงานอะไรจะมาร่วมงานเป็นประจ�า 
เมือ่สขุภาพไม่อ�านวยกม็อบหมายให้ลกูหลานมาร่วมงานแทน ถอืว่าเป็นอบุาสิกาวดัสวรรค์วนาราม
โดยแท้จรงิ เป็นผูป้ระพฤตปิฏิบัตติามแนวพระพทุธศาสนา หลกัเบญจศลี-เบญจธรรมอย่างเคร่งครดั 
และเป็นผู้ชักชวนอุบาสกอุบาสิกาชาวต�าบลศิลา อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เข้าปฏิบัติ
ธรรมร่วมกบัคณะสงฆ์จังหวดัขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น ณ พุทธมณฑลอสีาน ต�าบลศลิา อ�าเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๓ เป็นคณะกรรมการร่วมสร้างและ
พัฒนาส่งเสริมพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เขต ๗ อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีสามีเป็นนายกเทศบาลเมืองศิลา ซึ่งเป็น
สถานที่ตั้งพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ด้วยคุณความดีเป็นที่ประจักษ์ และเกียรติคุณเป็นที่
ปรากฏ ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ เช่น (๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น จากสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่
บ้านดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ พระศาสนา (๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ในพธิแีสดงมทุติาจติ และพธิซ้ีอมรับปริญญาบตัร ประจ�าปี ๒๕๖๓ จากมหาวทิยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย นางวไิลตา จนัทนพมิพ์  ได้ส่ง
เสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัย วทิยาเขตขอนแก่น   ด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้มอบ
ถวายทุนการศึกษานิสิต เป็นจ�านวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน),  
ร่วมบรจิาคปัจจยัก่อสร้างสถานวีทิยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M. 101.75 MHz. เป็นจ�านวน
เงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมืน่บาทถ้วน), บรจิาคปัจจยัสมทบทนุก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เป็นจ�านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน), บริจาค
ปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างอาคารห้องสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) 
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เป็นจ�านวนเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน), บริจาคค่าภัตตาหารเพลโครงการอิ่มบุญ  
วันละ ๕๐ รูป เป็นจ�านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน), บริจาคปัจจัยสร้างห้องรับรอง 
พระเถระ ๑ ห้อง อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) เป็นจ�านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน), บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เป็นจ�านวนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน), บริจาคปัจจัยสมทบกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น ทุกปี ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นจ�านวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐ 
บาท (สองแสนแปดหมืน่บาทถ้วน), บรจิาคปัจจัยสมทบทนุก่อสร้างศนูย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สารสนเทศอินโดจีน เป็นจ�านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน), และบริจาคปัจจัย
สนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจ�าปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจ�านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน
เงิน ๑,๒๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 นับได้ว่า นางวิไลตา จันทนพิมพ์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิ และพระพทุธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต
อายุ ๔๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลอง ๖)
ผู้อ�านวยการภาคอาวุโส ภาคน�าทอง ๔๖๐
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพจันทรา ๑๗

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น ผู้อ�านวยการภาคอาวุโส ภาคน�าทอง ๔๖๐ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพจันทรา ๑๗  มี
ประสบการณ์และผลงานสรปุได้ดงันี ้เป็นวทิยากรพเิศษบรรยายให้ความรูแ้ก่สถาบนัการศกึษาและ
หน่วยงานต่าง ๆ  เกีย่วกบับรหิารตน บรหิารคน และบรหิารงาน โดยใช้หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา
ในการสอนทั้งคนในองค์กรและคนนอกองค์กร และได้ปลูกฝังการเป็นชาวพุทธและท�าหน้าที่ของ
ชาวพุทธเพื่อยึดอายุพระพุทธศาสนาออกไปให้ยาวนานที่สุด ตลอดระยะเวลา ๑๐ ที่ผ่านมา  
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นายสรุวฒุ ิพฒันบณัฑติ  ยงัได้ถวายปัจจยัและได้บอกบญุไปยงัมหาชนให้ได้ร่วมบญุในแดนพระพุทธ
ภมู ิประเทศอนิเดยี ซึง่ท�าให้นายสุรวฒุ ิพฒันบณัฑติ เป็นทีรู่จ้กัของมหาชนในองค์กรและนอกองค์กร
ว่าเป็นผูบ้รหิารทีย่ดึหลกัธรรมของพระสมัมาสัมพุทธเจ้าในการปฏบิติังานและการด�าเนนิชวีติ ศกึษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น้อมน�ามาปฏิบัติ ท�าหน้าที่เผยแผ่ค�าสอนของพระพุทธเจ้าและ
ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา มีความรู้และความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
ประยุกต์มาเพื่อการด�าเนินชีวิต บ�าเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ คือ ทาน ศีล ภาวนาอย่างต่อเนื่อง  บริจาค
ทรัพย์เป็นจ�านวนมาก เพื่ออุปถัมภ์บ�ารุงพระภิกษุสามเณร เช่น บริจาคเงินบ�ารุงโรงพยาบาลสงฆ์ 
ทุก ๆ เดือน นานหลายปี ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ตามวัดต่าง ๆ เป็นระยะเวลาหลายปี 
อุปัฏฐากพระสุปฏิปันโน ในการเดินทางไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศตลอดมา ได้จารกิไปแสวงบญุในประเทศอนิเดียตลอดทกุปี เป็นระยะเวลา ๙ ปีในสังเวชนยี
สถานและได้ร่วมซือ้ทีด่นิร่วมสร้างศาสนสถาน ในดนิแดนพุทธภมิู ได้มโีอกาสร่วมบญุส่งค่าเล่าเรยีน
แด่พระภิกษุสงฆ์ ในแดนพุทธภูมิ ตลอดมา  ในด้านการสร้างศาสนวัตถุและศาสนสถานในวัดต่าง ๆ  
ในประเทศไทย พัฒนาตนด้วยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มีกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม ประกอบด้วยเมตตาเป็นทีป่รากฏเป็นทีป่ระจักษ์ เอือ้เฟ้ือแบ่งปันแก่ผู้อืน่ ด�าเนนิชวีติเป็น
แบบอยา่งที่ดแีกป่ระชาชนทัว่ไป  ด้วยผลงานทีม่ีคณุูปการอยา่งยิง่แกส่งัคม ประเทศชาต ิ พระพทุธ
ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ปรากฏเป็นทีป่ระจกัษ์ดงักล่าวมา  ท�าให้ได้รบัการยกย่องเชดิชู
ประกาศเกียรติคุณ เช่น ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนพีนัปีหลวง (ในรชักาลที ่๙) ได้รบัพระราชทานเหรยีญทีร่ะลกึ ได้เข้าเฝ้ารบัเสดจ็สมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพื่อรับพระราชทานเหรียญที่ระลึก  ได้เข้าเฝ้า
รบัเสดจ็สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ีเพือ่รบัพระราชทานเหรยีญท่ีระลกึ

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต  
ได้ท�าคุณประโยชน์มากให้มหาวิทยาลัย อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย
ด้วยดีเสมอมา 

นับได้ว่า นายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายรังษีพรหม ปริยัติ
อายุ ๔๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท รังสีพรหม คอนสตรัคชั่น จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท รังสีพรหม คอนสตรัคชั่น จ�ากัด นายรังสีพรหม 
ปริยัติ มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ (๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ ร่วมเป็นจ้าภาพสร้างสถานปฏิบัติ
ธรรมและสงัเวชนยีสถาน สถานที ่พทุธสถานลพบรุศีรสีวุรรณภมู ิ๑๖๙ หมู ่๙ ต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอ
โคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี ถวายปัจจัย จ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ร่วมเป็นเจ้าภาพเสาเข็มสร้างอาคารปฏิบัติธรรม สถานที่ อาคารปราสาทพระนครหลวง (จ�าลอง) ๖ 
ชัน้ วดัพชิยญาตกิารามวรวหิาร แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  ถวายปัจจัย 
จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เจ้าภาพเครื่องไทยธรรม ถวายพระ
สงฆ์ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง และ เททองหล่อพระเจ้า ๑๙ พระองค์ จ�านวน ๑๐๙ รูป สถานที่ วัดบ้าน
แก่น ต�าบลนายาง อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง ถวายปัจจัย จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสน
บาทถ้วน) (๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี ๒๕๕๙ วัดบ้านแก่น ต�าบล
นายาง อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง ถวายปัจจัย จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
(๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ เจ้าภาพห่มผ้าพระธาตุพนม ประจ�าปี ๒๕๕๙  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถนน
ชยางกูร ต�าบลธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ถวายปัจจัย จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) (๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าภาพเปลี่ยนผ้าครองสรีระ "ครูบาขาวปี" ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต�าบล ป่าไผ่ อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน ถวายปัจจัย จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) (๗) พ.ศ. ๒๕๖๐  ร่วมเป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์โฮงหลวงกัมมัฏฐาน ๑ ชั้น วัด
บ้านแก่น ต�าบลนายาง อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง ถวายปัจจัย จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ้วน) ๘) พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธวีางศลิาฤกษ์อาคารปฏบิติัธรรม ๑ ชัน้ วดับ้านด่าน 
ต�าบลอินทขิล อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถวายปัจจัย จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) (๙) พ.ศ. ๒๕๖o ร่วมเป็นจ้าภาพสร้างบันไดทางขึ้นพระธาตุสถานที่ วัดดอยบ้านอ้อ ต�าบลแม่
กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง ถวายปัจจัย จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) (๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐ วัดดอนหญ้านาง ต�าบลดอนหญ้านาง อ�าเภอภาษี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายปัจจัย จ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  (๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล โครงการอุปสมบท ๙๙o รูป อาคารโพธิญาณมหาวิชชา
ลยั พืน้ที ่๒๒ พทุธมณฑล อ�าเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม ถวายปัจจัย จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน)  (๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษา ประจ�าปี ๒๕๖๐ วัดห้วย
ทรายขาว ต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ถวายปัจจัย จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) (๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าภาพห่มผ้าพระธาตุพนม ประจ�าปี ๒๕๖๐  วัดพระ
ธาตุพนมวรมหาวิหาร  จังหวัดนครพนม ถวายปัจจัย จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
(๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑   โรงเรียนศึกษานารี แขวง
วัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ถวายปัจจัย จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
(๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าภาพเปลี่ยนผ้ารองสรีระ "ครูบาขาวปี" ประจ�าปี ๒๕๖๑ และจัดสร้าง หอพระ
เมรุ (สร้างใหม่ ถวายครูบาขาวปี  วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน 
ถวายปัจจัย จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) (๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่วมเป็นจ้าภาพพิธี
ฉลองบนัไดพระธาตดุอยบ้านอ้อ  วดัดอยบ้านอ้อ ต�าบลแม่กวัะ อ�าเภอสบปราบ จังหวดัล�าปาง ถวาย
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ปัจจัย จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) (๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าภาพถวาย "กระเบื้องปู
พื้น" พระอุโบสถ ๓ ชั้น ส�านักปฏิบัติธรรมพุทธภาวนา อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ถวาย
ปัจจัย จ�านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายรังสีพรหม ปริยัติ  ได้
ท�าคุณประโยชน์มากให้มหาวิทยาลัย อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วย
ดเีสมอมา เช่น   ได้อุปถัมภ์บริจาคปัจจัยตดิเครือ่งปรบัอากาศห้องเรยีนวทิยาลยัสงฆ์เพชรบรุ ีจ�านวน
เงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

นบัได้ว่า นายรงัสีพรหม ปรยิตัิ เป็นบคุคลผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหิุตประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มมีตเิป็นเอกฉนัท์มอบปรญิญาปรชัญาดษุฏบีณัฑติกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายอธิชาติ  ชุมนานนท์
อายุ  ๓๙  ปี 

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทวีธาภิเศก
นักแสดง ผู้จัดรายการโทรทัศน์  ผู้จัดละคร 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เป็นนักแสดง  
ผู้จัดรายการโทรทัศน์  และผู้จัดละครท่ีมีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ ด้านเก่ียวกับ
สังคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สร้างห้องเรียนและอาคาร
อเนกประสงค์แก่ชุมชนบนดอย ต�าบลแม่ค่ะ อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการระดมทุน 
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เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจ เตียง 
ผู้ป่วย เป็นต้น ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน อาทิ.- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  
โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลอุดรธานี ได้บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
ทีข่าดแคลนทุนทรพัย์ในเขตจงัหวดันครพนมและจงัหวดัมกุดาหารตลอดมา และสร้างเครอืข่ายกลุม่
จิตอาสาโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (เคลื่อนที่) เพื่อช่วยเหลือน้องแดนไกล รวมทั้งการ
ระดมทุนเพือ่สร้างห้องสมดุโรงเรยีนตากสนิราชานสุรณ์  จงัหวดัตาก ด้านเก่ียวกับประเทศชาติ เป็น
พิธีกรรายการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ เทปพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 
๙  เป็นนักแสดงน�าละครเพื่อเทิดพระเกียรติร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง “ดุจดวงประทีป”  ได้ผลิตภาพยนตร์
เชิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่อง “เจิ้งเจา” และเป็นเจ้าภาพร่วมสมทุบการก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช “หอจดหมายเหตุฯ วัดบางเดื่อ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างแก่นักแสดงมีศรัทธามุ่งมั่นที่จะ 
ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ได้บริจาคทรัพย์บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุมรุกขนคร จังหวัดนครพนม  
ได้ระดมทุนเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดนิมิตรโพธิญาณ อ�าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
และได้จัดสร้างรูปวาดพญาพิงฆอัคคินทร์นาคราช และพญานาคินีศรีเวียงพิงค์ พญานาคที่ดูแล 
พระธาตุดอยสเุทพตามต�านาน ครบูาศรวีชิยั เพือ่น�ามาให้ผู้คนได้ร่วมบญุในการบรูณะพระธาตุดอย
สุเทพ ร่วมกับวัดโลกโมฬี เป็นผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และเป็นผู้บ�ารุงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม จาการด�าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยผลงานที่มีคุณูปการอย่างยิ่งแก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าวมา ท�าให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ
จ�านวนมาก เช่น ได้รับรางวัลครอบครัวพุทธมามกะ ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ นัก
แสดงละครโทรทศัน์ผูใ้ช้ภาษาไทยดเีด่น   ได้รบัรางวลัโทรทัศน์ทองค�า  นกัแสดงน�าชายดีเด่น  จ�านวน  
๒ ครั้ง  ได้รับรางวัลพิฆเนศวร นักแสดงชายดีเด่นแห่งปี ๑ ครั้ง และได้รับรางวัลพิฆเนศวร นักแสดง
สมทบชายดีเด่นแห่งปี ๑ ครั้ง

 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายอธิชาติ ชุมนานนท์ ได้
อุปถัมภ์และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาลัยสงฆ์นครพนมจัดข้ึน เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์
นครพนมเป็นประจ�าทุกปี เป็นเจ้าภาพสร้างห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  รวมทั้งการ
ระดมทุนสร้างรั้วรอบวิทยาลัยสงฆ์นครพนมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษามอบให้วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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 นับได้ว่า  นายอธชิาต ิ ชมุนานนท์  เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑติกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายไพศาล  คุนผลิน
อายุ ๖๘ ปี 

ส�าเร็จการศึกษา  ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ  สหรัฐอเมริกา
กรรมการผู้อ�านวยการบริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

 
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่ง กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ท่านมีประสบการณ์
และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนาและประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นนิจ ท่านได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์และได้อุปถัมภ์พระพุทธ

ศาสนาด้วยก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังสติปัญญาและก�าลังทรัพย์ของตนในการส่งเสริมและเผยแพร่
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พระพุทธศาสนา โดยการน�าคณะฆราวาสที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้ร่วมอุปสมบท
และบวชเนกขัมมะ รวมทั้งไปศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม ดังนี้ ท่านได้
อุปสมบทและน�าญาติและคณะร่วมอุปสมบทและบวชเนกขัมมะในพิธีบรรพชา-อุปสมบทและบวช
เนกขมัมะถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
และงานฉลองมหามงคลพุทธารามหาราชชยันตี ครบ ๕๐ ปี จ�านวน ๘๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๐ ณ วดัไทยพทุธคยา ประเทศอนิเดยี ท่านได้อปุสมบทเฉลมิพระเกยีรตถิวายเป็นพทุธ
บูชา และถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดป่าพุทธ
คยา ประเทศอินเดีย และเป็นศาสนูปถัมภกถวายการอุปถัมภ์และร่วมทอดกฐินเพ่ือจัดหากองทุน 
ในการก่อสร้างหอพกัพระนกัศกึษาไทย ณ มหาวทิยาลยับานาราส ฮนิด ูเมอืงพาราณส ีและจัดหาทนุ
สนบัสนนุการศกึษาและเป็นค่าใช้จ่ายในด้านภัตตาหารและคลิานเภสัช ท่านได้อปุสมบทในโครงการ
บรรพชา - อุปสมบทพระนวกโพธิรุ่น ๑ จ�านวน ๑๐๘ รูป ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเปิดโอกาส
ให้ศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมตามพุทธสถานที่ลุมพินี กบิลพัสดุ์ เทวทหะและรามคาม 
โดยพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้น�าคณะพุทธศาสนิกชนมอบ
เครื่องเล่นดนตรีให้แก่นักเรียนท่ีชนะเลิศการแข่งขันการประกวดร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า 
รวมถึงอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาแด่นักเรียนจ�านวน ๖๕๐ คนในงานสมโภชและนมัสการ
พระบรมสารีริกธาตุ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่วัดไทยพุทธคยา ด้านการศึกษาสงเคราะห ์ท่านได ้
จัดตั้งกองทุนศึกษาพระ เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์และหนังสือธรรมะเพ่ือแจกจ่ายเป็น
ธรรมทานแก่ประชาชนทัว่ไป นอกจากนี ้ได้เป็นเจ้าภาพในการถวายภตัตาหารเพล และปัจจยัส�าหรบั
พระเณรทุกรูป ในโอกาสวันเกิด และวันพิเศษต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าภาพ
กณัฑ์เทศน์มหาชาต ิรวมถงึการสร้างพระประธานในโบสถ์เพ่ือเป็นศูนย์กลางให้บรรพชติมาประกอบ
ศาสนกิจ และร่วมกิจกรรมส�าคัญทางพุทธศาสนา อาทิ เวียนเทียนในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา 
เป็นต้น ด้านการสาธารณูปการ ท่านได้เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีอุปถัมภ์การก่อสร้างและท�านุ
บ�ารุงวัดและศาสนสถานทั้งในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๐ - ๓๐ ปี อาทิ วัดพระธาต ุ
สุโทน อ�าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วัดชัยเภรีย์ อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดกกม่วง อ�าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดเลียบ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นเจ้าภาพก่อสร้างวัด
และศาสนสถานในต่างประเทศ อาท ิวดัชงิเหนอื สบิสองปันนา ประเทศจีน วดัไทยพทุธคยา วดัไทย
สารนาถและวัดไทยกุสินารา ประเทศอินเดีย และวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล นอกจากนี้ ท่านได้
มีจิตศรัทธาเดินทางไปประเทศเมียนมา เพื่อสร้างพระบัวเข็ม ชนะมาร บันดาลโชค และน�ามาถวาย
วัดเทวราชกุญชร เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยประดิษฐานถาวรไว้ที่มณฑปจัตุรมุขวัดเทวราช
กุญชรให้สาธุชนได้สักการบูชา 
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ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายไพศาล คุนผลิน ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้อุปถัมภ์อาหารและเครื่องดื่มการ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายทุนการศึกษา
พระนสิติ บรจิาคทรพัย์ร่วมงานพธิปีระสาทปริญญา ร่วมท�าบญุบริจาคอาหารและน�า้ด่ืมเข้าโรงครัว
ประจ�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นับได้ว่า นายไพศาล คุนผลิน เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางอรสา มณีรัตน์
อายุ ๕๘ ปี 

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
 ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายการขาย บริษัท AIA จ�ากัด

 
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายการขาย บริษัท AIA จ�ากัด ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุป
ได้ดงัน้ี ด้านเกีย่วกับสงัคม เป็นผูส้นบัสนนุทุนกจิกรรมการเรยีนการสอนโรงเรยีนพทุธมามกะผูเ้ยาว์ 
วัดปทุมคงคา เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนสอบธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดปทุมคงคา  
ด้านเกี่ยวกับประเทศชาต ิเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นกรรมการอุปถัมภ์พระอารามหลวงวัดปทุมคงคา 
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการอบรมยุวพุทธศาสนทายาทบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
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วดัปทมุคงคา เป็นผูบ้รจิาคทรพัย์ในการบูรณปฏสัิงขรณ์พระอารามวดัปทมุคงคา เป็นผูบ้ริจาคทรพัย์
และเป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างตึกปฏิบัติธรรมวัดปทุมคงคา เป็นประธานทอดกฐิน ณ วัดกกม่วง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้างอุโบสถ ณ วัดหนองขวาง อ�าเภอล�าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการการฝึกซ้อมอบรม และสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ณ วัด
สามพระยา เป็นผูน้�ากฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วดัปทมุคงคา กรงุเทพมหานคร เป็นผู้อญัเชญิ
พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร เป็นผู้ร่วมท�าบุญในดินแดนพุทธ
ภูมิ ๓ วัด ได้แก่ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินารา และวัดไทยลุมพินี เข้าร่วมกิจกรรมในวันส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออก
พรรษา เป็นต้น และเป็นผู้บริจาคปัจจัยในการถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรในช่วงสถานการณ์
โควดิ ๑๙ ด้วยคณุความดเีป็นทีป่ระจกัษ์ และเกยีรตคิณุเป็นทีป่รากฏ ท�าให้ได้รบัการยกย่องประกาศ
เกียรติคุณ  คือ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จากส�านักนายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” คนดีต้นแบบสังคม
แห่งปี จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ได้รับ
รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่าง “สตรีดีเด่นแห่งปี” จากโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชันฯ ได้รับ
รางวัลบุคคลตัวอย่าง “คนดีศรีสยาม” จากโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน และสมัชชานักจัด
รายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) 

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางอรสา มณีรัตน์  ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาให้กับนิสิต
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นผูอ้ปุถมัภ์ในด้านภตัตาหารและเครือ่งดืม่ในกจิกรรม
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้บริจาคปัจจัยในการปรับปรุงห้องท�างาน
คณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้บริจาคปัจจัยในการอุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้บริจาคปัจจัยในการอุปถัมภ์โครงการอบรม 
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นผู้บริจาคปัจจัย
ในการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นับได้ว่า นางอรสา มณีรัตน์ เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง
อายุ ๔๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ Chitralada School, Bangkok
บธ.ม. (การจัดการ) Bangkok University,

ECC Japanese Language School, Tokyo, Japan
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู  ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้
ดงันี ้ด้านสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ ท่านมคีวามรู้และความเข้าใจด้านการประชาสมัพนัธ์  
และการกู้ภัยเป็นอย่างดี ได้ท�างานกู้ภัยในเหตุการณ์ส�าคัญมากมาย  เช่น  เครื่องบินสายการบินเลา
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ด้าแอร์ตก  ที่จังหวัดสุพรรณบุรี,  โรงแรมรอยัล  พลาซ่าถล่ม  จังหวัดนครราชสีมา,  สึนามิในเขต 
๗ จังหวัดภาคใต้  และภัยพิบัติมหาอุทกภัยทั้งภาคเหนือ  ภาคกลางและภาคใต้ ล่าสุด ปี ๒๕๖๒ 
อทุกภัยครัง้ใหญ่ ๖ จงัหวดัในภาคอสีาน  ร่วมงานกับมลูนธิร่ิวมกตัญญอูอกแจกสิง่ของเพือ่ช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัย  ทั้งวาตภัย  อัคคีภัย  อุทกภัย  และภัยพิบัติอื่นๆ  ร่วมสร้างและปฏิสังขรณ์วัด  อุโบสถ
และศาลา  สร้างอาคารเรียน  พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้สถานที่ที่ยังขาดแคลนและ
สถานทีห่่างไกลความเจรญิ อกีทัง้เป็นผูแ้ทนมลูนธิร่ิวมกตญัญชู่วยเหลอืประเทศเพือ่นบ้านทีป่ระสบ
ภัยอีกเช่น มอบเงนิบรจิาคเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแด่ประเทศอนิโดนเิซีย จ�านวนเงนิ ๓,๐๐,๐๐๐ 
บาท (สามล้านบาทถ้วน)  ด้าน Certificate of Training (1) First Aid Training Course at 
Narenthorn EMS Center, Rajavithi Hospital,   Bangkok, THAILAND by The Service 
d'Aide Me'dicale Urgente <SAMU>, France (2) Basic Disaster Life Support <BDLS> at 
Rajavithi Hospital, Bangkok, THAILAND by American Medical Association <AMA> and 
National Disaster Life Support Foundation <NDLSF> (3) Disaster and Incident Response 
Management, The Emergency Care Safety Instutute <ECSI>, STANDARD FIRST AID, 
CPR & AED, Chiang-Khong, Chiangrai Province, THAILAND by SIERRA International 
Medical Training Solutions <SINGAPORE & THAILAND> (4)  ICS Master Trainer Course 
Under DDPM-US Forest Service Cooperation on ICS by USAID, USA (5) The EOC 
Operations Course, DDPM Chai-Nat, Thailand by FEMA, USA (6)  OSOCC Awareness 
Course, UNITED NATIONS, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Geneva 
(7) BSAFE Course, UNDSS, UNITED NATIONS Department of Safety and Security (8) 
The Building a Better Response Course <BRR>, Humanitarian Academy at Harvard 
by USAID, USA   นอกจากนี้ นางสาวสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรืองยังได้เข้าร่วมประชุม, เสวนา หรือ
เข้าร่วมในการฝึกร่วมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตัง้แต่ม ีค.ศ.2008-ค.ศ.2020 มมีากกว่า ๓๑ 
ครั้ง   มีชื่อย่อของงานต่างๆ สรุปโดยสังเขปอาทิเช่น  Participation Exercises / Conferences 
(1) AMBEX 2008 Exhibition and Conference, London-Harrogate, The Harrogate 
International Centre, Yorkshire, UNITED KINGDOM by The Embassy of United Kingdom 
and the Recently-formed Ambulance Service Network <ASN> with the NHS 
Confederation, United Kingdom. 22-27 June 2008 (2) The 6th Asian Conference 
for Emergency Medicine 2011 <ACEM 2011>   Emergency Medicine in Global Crisis: 
Lean, Safe & Seamless, Ministry of Public Health, in Bangkok, THAILAND. 4-6 July 
2011 (3) FTX Cobra Gold 2019, Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise 
by The Royal Thai Armed Forces <RTARF> - U.S. Pacific Command <USPACOM> at 
Disaster Relief Training Center, Chacheongsao, THAILAND. 15-20 February 2019 (4) 
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ASEAN Humanitarian Civil-Military Coordination Workshop 2019 in Humanitarian 
Assistance and Disaster Relief by Ministry of Defence, Kingdom of Thailand at Rama 
Garden Hotel, Bangkok, THAILAND. 27-31 May 2019 (5) Integrated Disaster 
Management Exercise 2019 <IDMEx 2019>: TSUNAMI by Ministry of Interior, DDPM 
at Phuket, THAILAND. 1-7 July 2019 (6) The 2nd DMS ASEAN Medical Conference 
2019 by Department of Medical Services, Ministry of Public Health at Chatrium 
Hotel, Bangkok, THAILAND. 7-9 August 2019 (7) TTX Cobra Gold 2020, Humanitarian 
Assistance and Disaster Relief Exercise by The Royal Thai Armed Forces <RTARF> - 
U.S. Pacific Command <USPACOM> at Grand Riverside Hotel, Phitsanulok, THAILAND. 
22-28 February 2020 (8) FTX Cobra Gold 2020, Humanitarian Assistance and 
Disaster Relief Exercise by The Royal Thai Armed Forces <RTARF> - U.S. Pacific 
Command <USPACOM> at Disaster Relief Training Center, Chacheongsao, THAILAND. 
1-4 March 2020 (9) ASEAN Humanitarian Civil-Military Coordination Webinar 2020 
in Humanitarian Assistance and Disaster Relief by Ministry of Defence, Bangkok, 
THAILAND. 29 September 2020 

 ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวสกาวรัตน์ สมสกุล
รุง่เรอืงได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น   เป็นเจ้าภาพตัง้โรง
ทานในนามมลูนธิร่ิวมกตญัญ ู ในงานพธิปีระสาทปริญญา มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
และงานวันวิสาขบูชาโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�าทุกปี และเป็น 
ผูบ้ริจาคปัจจยัในการสร้างอาคารสถานพยาบาล มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน�้าดื่มพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา

 นบัได้ว่า นางสาวสกาวรตัน์ สมสกลุรุ่งเรือง  เป็นผู้ท่ีได้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายศิลา เยี่ย
อายุ  ๕๑  ปี 

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟูเจี้ยน มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
ประธานกรรมการบริษัท ทีพีไอ เลเธอร์ จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัททีพีไอ มาร์เก็ตเพลส จ�ากัด
กรรมการบริหารทีพีไอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็นประธานกรมการบริษัท ทีพีไอ เลเธอร์ จ�ากัด ประธานกรรมการ บริษัททีพีไอ มาร์เก็ต
เพลส จ�ากัด ประธานบริษัทเจแฟร์ บีทูบี จ�ากัด  และประธานบริษัท ไทย - ไชนิส กรุ๊ป เทคโนโลยี 
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จ�ากัด กรรมการบริหารทีพีไอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จ�ากัด ท่านมีประสบการณ์และ
ผลงาน สรปุได้ดงันี ้นายศลิา เยีย่  เป็นผูบ้รหิารงานภายในองค์กรทีดี่เยีย่ม  จงึเป็นทีรู่จ้กัของมหาชน
ในองค์กรและนอกองค์กรว่าเป็นผูบ้รหิารทีย่ดึหลกัธรรมของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในการปฏบิตังิาน
และการด�าเนนิชวีติ ศกึษาหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา น้อมน�ามาปฏบิตั ิท�าหน้าทีเ่ผยแผ่ค�าสอน
ของพระพุทธเจ้าและสนับสนุนบ�ารุงพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา มีความรู้และความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น�ามาประยุกต์เพื่อการด�าเนินชีวิต บ�าเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ คือ ทาน 
ศีล ภาวนาอย่างต่อเนื่อง  บริจาคทรัพย์เป็นจ�านวนมาก ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ตามวัด
ต่าง ๆ  เป็นระยะเวลาหลายปี อุปัฏฐากพระสุปฏิปันโน ในการเดินทางไปปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนา  
ในสถานท่ีต่าง ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานด้านการทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนามาอย่าง 
ต่อเนื่อง เช่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม บ้านเพชรบ�าเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี ของ 
แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม เป็นจ�านวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- ๒๕๖๐ รวม ๔ ปี เป็นเจ้าภาพงานกฐิน ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
ปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมทั้ง ๔ ปี เป็นจ�านวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สี่
ล้านบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๑ สร้างร้านน�้าดื่ม เช่น กาแฟ ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร งบประมาณการสร้าง เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน)  พ.ศ. ๒๕๖๒ สร้างกุฏิเจ้าอาวาสถวาย ณ วัดห้วยทรายขาว จังหวัดพะเยา งบประมาณ
การสร้าง เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  พ.ศ.๒๕๖๓ สร้างพระจิต
การธาร ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เป็น
จ�านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ถวายทองค�า จ�านวน ๑ กิโลกรัม มูลค่า 
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ล้านหกแสนบาทถ้วน) เพ่ือสร้างเหรียญหลวงปูท่วด ณ วดัพิชยญาติการาม 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพกฐิน ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม บ้านเพชรบ�าเพ็ญ จังหวัด
เพชรบุรี  ของแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม เป็นจ�านวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
เป็นเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน ภัตตาหาร แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์จาก จังหวัดภูเก็ต 
ถึงจังหวัดนครปฐม เป็นเวลา ๔๕ วัน เป็นจ�านวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวงสรวงเขา ม่อน ก�าพร้า ของมูลนิธิพุทธสุวรรณภูมิ เพื่อจะสร้างเป็นสถานที่
ปฏบิตัธิรรม จงัหวดัพะเยา เป็นจ�านวนเงนิทัง้ส้ิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) สร้างพระพุทธ
ศิลาลาด ณ อุทยานธรรมดงยาง จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณการสร้าง เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายศิลา เย่ีย ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอ เช่น บริจาคเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้าน
บาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนซื้อท่ีดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ต�าบล 
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หนองน�า้แดง  อ�าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา บรจิาคเงนิ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
เพื่อซื้อต้นไม้ใหญ่ถวายศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ต�าบลหนองน�้าแดง อ�าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  
และพระนักศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ ทกุปีการศกึษา ปีการศึกษา 
ละ ๑๐ วัน เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่นิสิตหลักสูตรปริญญาโท ในโครงการปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  
ทกุรุน่   เป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารเช้า-เพล  แด่นสิติหลกัสตูรปริญญาตร ีและพระนกัศกึษาหลกัสตูร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทุกปีการศึกษา ปีการศึกษาละ ๑๐ วัน 

นับได้ว่า นายศิลา เยี่ย เป็นผู้ท่ีได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และ
พระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนกประการ 
ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายอุดม  โปร่งฟ้า
อายุ ๕๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานที่ปรึกษาบริษัทศักยภาพไทยอินเตอร์กฎหมายและธุรกิจ จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งประธานที่ปรึกษาบริษัทศักยภาพไทยอินเตอร์กฎหมายและธุรกิจ จ�ากัด ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านการท�างาน เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ�า
ของ พล.ต.อ.วิรุฬห์ ฟื้นแสน อดีตสมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้เชี่ยวชาญของพล.ต.อ.วิรุฬห์ ฟื้นแสน  
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ส.ส. ระบบบัญชรีายชือ่ อดตีท่ีปรกึษาประธานรฐัสภากิตติมศกัด์ิ (นายยงยทุธ ติยะไพรชั) ด้านสงัคม
และการศกึษา ประธานอาสาสมคัรร่วมพลเรือน สถานตี�ารวจภธูรเมอืงยโสธร  อดีตกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดยโสธร อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบการบริหารงานต�ารวจ
ภูธรจังหวัดยโสธร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน จังหวัดยโสธร ด้าน
งานพระพทุธศาสนาและสาธารณปูการ เป็นกรรมการกติติมศกัด์ิ วดัชายทุ่ง ต�าบลท่าระหดั อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ วัดท่าโขลง ต�าบลท่าระหัด อ�าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นผู้ด�าเนินการโครงการสร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน (คุณทิ้งเราเก็บ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณ โดยมุ่งม่ันพัฒนาเมืองสุพรรณให้มี
ความเจรญิก้าวหน้าด้วยความวริยิะอุตสาหะ จนเมอืงสุพรรณเร่ิมสะอาด มรีะเบยีบวนิยัมากขึน้ตาม
ล�าดับ ด้วยผลงานเป็นที่ปรากฏและคุณความดีเป็นที่ประจักษ์  จึงได้รับการประกาศเกียรติคุณ เช่น 
เกียรตคิณุจากกรมการแพทย์ทหารอากาศ ประจ�าปีพุทธศกัราช ๒๕๖๒ ว่าเป็นผู้ทีส่ร้างคุณประโยชน์
ให้กับกรมการแพทย์ทหารอากาศ เกยีรตคิณุจากสมาคมต�ารวจ ว่าเป็นผูส้นบัสนนุกจิกรรมการกศุล
ของสมาคมต�ารวจ พทุธศกัราช ๒๕๖๓ เกยีรตคิณุจากกรมการทหารราบที ่๑๑ เพือ่เป็นการสนบัสนนุ
เงินทุนก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของกรมทหารราบที่ ๑๖

 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  นายอดุม  โปร่งฟ้า ได้ส่งเสรมิ
และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอ เช่น เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีวาง
ศิลาฤกษ์มณฑปจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถระ) และพิธีท�าบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ ๙๒ ปี นายแพทย์รัศมี – คุณหญิง
สมปอง วรรณสิสร  ณ อาคารวปัิสสนาธรุะ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ต�าบลล�าไทร 
อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 นับได้ว่า นายอุดม โปร่งฟ้า เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้
ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางผ่องอ�าไพ  สังวรลิ
อายุ ๖๕ ปี

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓
พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี ๒๕๕๕

อุบาสิกาบ�ารุงพระพุทธศาสนา

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั ิท�าคุณประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนั ท่านเป็น
อุบาสิกาบ�ารุงพระพุทธศาสนา มีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านงานพระพุทธศาสนา 
การศึกษาและสาธารณูปการ ท่านมีใจบุญสุนทรทาน ได้อุปถัมภ์บ�ารุงพระพุทธศาสนา และมีใจ
เกื้อกูลช่วยเหลือสังคม บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์หลายอย่าง เช่น ร่วมสร้างโรงเรียนวัดสายล�าโพง
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ใต้  ร่วมสร้างโบสถ์วัดสายล�าโพงใต้ ต�าบลสายล�าโพงใต้ อ�าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ สร้าง
ศาลาการเปรียญ ร่วมสร้างเมรุ ร่วมสร้างซุ้มประตูวัดสายล�าโพงใต้  ต�าบลวังใหญ่ อ�าเภอท่าตะโก  
จงัหวดันครสวรรค์ บ�ารงุซ่อมแซมโรงเรียนบ้านหนองสระละมาน  สร้างสนามกฬีาโรงเรยีนบ้านหนอง
สระละมาน สร้างเสาธงโรงเรยีนบ้านหนองสระละมาน สร้างเสาธงชาตโิรงเรยีนวัดสายล�าโพงใต้ สร้าง
ห้องน�้าให้แก่นักเรียนวัดสายล�าโพงใต้ จ�านวน ๔ ห้อง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสายล�าโพงใต้  
และวัดย่านมัทรี ทุกปี เป็นประจ�าไม่เคยขาด ด�าเนินการให้มีการต้ังโรงทานเพื่อผู้บวชเนกขัมมะ
ปฏิบัติธรรม ดูแลบ�ารุงซ่อมแซมอนุสาวรีย์สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) สร้างโรงครัววัดหนอง
ปล้องโพช  ต�าบลสายล�าโพง อ�าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ร่วมสร้างเมรวุดัหนองละมาน  ต�าบล
วังใหญ่ อ�าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ร่วมสร้างกฏุวิดัสายล�าโพงใต้  ต�าบลสายล�าโพงใต้ อ�าเภอ
ท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน ๓ ห้อง เป็นเจ้าภาพซ่อมแซมศาลา ๑๐๐ ปี วัดสายล�าโพงใต้  
ต�าบลวังใหญ่ อ�าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ ด้านสังคมสงเคราะห์ ท่านประกอบเมตตากรุณา
ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือสังคม แจกข้าวสาร อาหารแห้ง แก่คนชราที่ไม่มีลูกหลานดูแลเป็นเจ้าภาพ
ให้แก่กุลบุตรซึ่งมีศรัทธาจะอุปสมบท แต่ไม่มีทุนทรัพย์ ได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ร่วมบริจาค
อุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กที่ยากจนตามชนบทห่างไกล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุและ 
เด็กก�าพร้า ณ สถานสงเคราะห์นิคมเขาบ่อแก้ว ต�าบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์  ด้วยผลงานเป็นทีป่รากฏและคณุความดีเป็นท่ีประจักษ์  จึงได้รับการประกาศเกยีรติคุณ 
เช่น พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี ๒๕๕๕

ในส่วนท่ีเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั นางผ่องอ�าไพ สังวรล ิได้ส่งเสรมิ
และสนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอ เข่น เป็นผูอ้ปุถมัภ์งานพธีิประสาทปริญญา 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยดีตลอดมา

นบัได้ว่า นางผ่องอ�าไพ  สงัวรล ิเป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาติ 
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑติกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ 

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางพิมพ์วรัชญ์ คล้ายคลึง
อายุ  ๕๔  ปี 

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการผู้จัดการบริษัทคล้ายคลึง จ�ากัด

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ 
อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น 
กรรมการผู้จัดการบริษัทคล้ายคลึง จ�ากัด  เป็นกรรมการบริหาร The Thai  Buddhist  Trust  of 
Christchurch  (The Thai  Buddhist  Trust  of Christchurch คือ องค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้น
โดยไม่แสวงหาผลก�าไรเพือ่รองรบัวดัพทุธสามคัคอีย่างถกูต้องตามกฎหมายของประเทศนวิซแีลนด์)  
กรรมการอ�านวยการจดักิจกรรมทุกประเภทของวดัพทุธสามคัค ี คณะกรรมการตรวจสอบเหรญัญกิ 
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วัดพุทธสามัคคี  กรรมการอ�านวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ผู้จัดการภาคอาวุโส  
บริษัทเอไอเอ จ�ากัด  ท่านมีประสบการณ์และผลงาน พอสรุปได้ดังนี้  นางพิมพ์วรัชญ์ คล้ายคลึง  
ได้ท�าสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์มาก เช่น พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน เป็นกรรมการบริหาร The Thai  
Buddhist  Trust  of Christchurch  เป็นกรรมการจัดงานผูกพัทธสีมาและฝังลูกนิมิตฉลองอุโบสถ 
พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจบัุน กรรมการฝ่ายศาสนพธิ ีกรรมการฝ่ายอาคารสถานที ่กรรมการจดังานทอดกฐนิ
พระราชทาน  กรรมการจัดงานวันสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย  พ.ศ. ๒๕๕๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดสร้างสวนพุทธพรน�าชัยประดิษฐานหลวงพ่อพุทธพรน�าชัย สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นเงิน 
๓๒๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมืน่ห้าพนับาทถ้วน) โดยใช้เงินบริจาคจากผูม้จีติศรทัธา พ.ศ. ๒๕๕๒  
เป็นประธานคณะกรรมการด�าเนินงานจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ให้กับข้าราชการต�ารวจตาม
โอกาส  ด้วยการฝึกอบรมตามหลักสติปัฏฐาน ๔ สมาทานศีล ๘ บวชเนกขัมมะ เป็นผู้บรรยายธรรม
มอบความรูใ้นเรือ่งการปฏบิตัใินโอกาสต่าง ๆ  เป็นคณะท�างานจัดสัมมนาปฏบิติัการเชงิรุก พระธรรม
ทูตสายต่างประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเจ้าภาพจัดสร้างศาลาสมเด็จโต   
ประดษิฐานรปูหล่อหลวงพ่อโต ทรงสีเ่หลีย่มจตัรุสั จตัรุมขุ สิน้การก่อสร้างเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) เป็นกรรมการจดังานฉลองครบรอบ ๑๐ ปี วดัพทุธสามคัค ีท�าหน้าทีป่ระสานงาน
กบัคณะกรรมการจากประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นผูช่้วยประสานงานกบัสถานเอกอคัรราชทูตไทย 
ณ กรุงเวลลิงตัน ในการค้นหาพยาบาลไทย ๖ คน ที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในนคร 
ไครสต์เชิร์ช เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผู้จัดงานบ�าเพ็ญกุศลศพพยาบาลไทย  
ที่เสียชีวิต รวมถึงช่วยเหลือคนไทยที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเจ้าภาพ 
ท�าแผ่นพับประชาสมัพนัธ์ จดัท�าสือ่โสตทศัน์ในรปูแบบ CD  ธรรมะและเอกสารธรรมะแจกผูท้ีส่นใจ 
เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันส�าคัญทางศาสนาและกิจกรรมของวัดพุทธสามัคคี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติทุกวันอาทิตย์ ตลอดพรรษา  เป็นเวลา ๑๔ สัปดาห์  หาเงิน
เข้าวัดได้เป็นจ�านวนเงนิท้ังสิน้ ๕๗๑,๙๗๕ บาท (ห้าแสนเจด็หมืน่หน่ึงพนัเก้าร้อยเจด็สบิห้าบาทถ้วน) 
เป็นเจ้าภาพท�าร้ัวหน้าวัดเป็นรั้วตาข่ายสูง สิ้นค่าด�าเนินการเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสน 
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นผู้ประสานงานกับ Earthquake Commission (EQC) เพื่อซ่อมแซม 
อาคารทีพั่กสงฆ์ ห้องเรยีนดนตรไีทยและนาฏศลิป์ไทย โรงครัว กฏุกิรรมฐาน ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหว ใช้การทาสีใหม่ สิ้นค่าด�าเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๕,๐๐๐ บาท (หกแสน
สองหมืน่ห้าพนับาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเจ้าภาพจัดท�าสวนเกษตร ปลูกพืชสวนครัวและสมนุไพร
ไทย โดยไม่ใช้สารเคม ีแล้วน�าผลติน�ามาประกอบอาหารภายในวดั เพือ่ลดการใช้จ่ายในการท�าอาหาร 
เป็นเจ้าภาพจดักจิกรรมในวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา เช่น วนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา และวันเข้าพรรษา 
เป็นต้น พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นประธานสร้างสวนกุหลาบ และท�าทางเดินเข้าสวนกุหลาบ ปลูกไม้ดัด 
เป็นตัวอักษรชื่อวัดพุทธสามัคคี  สิ้นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
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สองหมื่นห้าพ้นบาทถ้วน) โดยใช้เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นกรรมการอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ 
จ�านวน ๔ องค์ จากประเทศไทย เพื่อมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพุทธสามัคคี นครไครสต์เชิร์ช ประเทศ
นิวซีแลนด์ แล้วก่อสร้างท่ีประดิษฐาน พร้อมติดต้ังที่บริเวณหน้าอุโบสถ สิ้นค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกรรมการ
อุปถัมภ์ด�าเนินการก่อสร้างโรงอุโบสถ สถาปัตยกรรมจีน เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนพิธีทางศาสนา 
สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นเงิน ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น
กรรมการสร้างโรงเก็บรถแทรกเตอร์ สิ้นค่าใช้จ ่ายเป็นเงิน ๔๘,๒๐๗.๗๕ บาท (สี่หม่ืน 
แปดพันสองร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นคณะกรรมการจัดสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน เพิ่มจาก 
ที่มีอยู่เดิม เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรม เป็นเงินท้ิงสิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นคณะกรรมการประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อน�าดินมาถมบริเวณ
พื้นที่ของวัดพุทธสามัคคี  เพื่อป้องกันปัญหาน�้าท่วมขัง  มีการประเมินจากผู้รับเหมา ประมาณการ
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยทางวัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกรรมการจัดสร้างเสาหงส์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าบริเวณพุทธสามัคคี  จ�านวน ๒๕ ต้น 
และรับเป็นเจ้าภาพบริจาคเสาไฟฟ้ามีตัวหงส์อยู่ด้านบน จ�านวน ๑ ต้น เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เป็นคณะกรรมการจัดสร้างห้องน�้าเพิ่มเติมอีก จ�านวน ๔ ห้อง  
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ เหรียญนิวซีแลนด์ (คิดเป็นเงินไทย ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท)  เพื่อ
รอบรับการเข้ามาศึกษาอบรมของชาวพุทธ ผู้ตั้งใจอบรมตนเพื่อเป็นสถานรองรับสุขาภิรมย์ต่อไป  
ด้วยผลงานเป็นที่ปรากฏและคุณความดีเป็นที่ประจักษ์  จึงได้รับการประกาศเกียรติคุณ เช่น พ.ศ.
๒๕๖๐ ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ประกอบอาชีพมีคุณธรรมและ 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางพิมพ์วรัชญ์  คล้ายคลึง  
ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา   

นับได้ว่า นางพิมพ์วรัชญ์ คล้ายคลึง ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 
พระพทุธศาสนา และมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่อง
ประกาศเกียรตคุิณ สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จึงมมีติเป็นเอกฉันท์มอบปรญิญา
พทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการจดัการเชงิพุทธ เพือ่ประกาศเกยีรตคุิณให้ปรากฏ
ไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ
อายุ ๕๘ ปี 

ส�าเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๑๕
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๖๖

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่น ๒
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ส�านักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๑๒

ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง ส�านักงานชลประทานที่ ๖
ผู้อ�านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ระดับต้น

 
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ 

อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น 
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ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง ส�านักงานชลประทานที่ ๖ ผู้อ�านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม
ชลประทาน) ระดบัต้น มคีวามเชีย่วชาญทางด้านการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ มปีระสบการณ์
และผลงานดังนี้ ในอดีตเคยเป็นผู้อ�านวยการโครงการชลประทานเลย ส�านักงานชลประทานท่ี ๕  
(บรหิารจัดการน�า้ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัเลย)  ผูอ้�านวยการโครงการ ส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาเรงิร่าง (จงัหวดั
สระบุรี) ส�านักงานชลประทานที่ ๑๐ (บริหารจัดการน�้าเขตพื้นที่บางส่วนของลุ่มน�้าป่าสัก และลุ่ม
น�า้เจ้าพระยา)  ผูอ้�านวยการโครงการก่อสร้าง ส�านกังานชลประทานที ่๖  จงัหวดัขอนแก่น  (บรหิาร
งานก่อสร้างในเขตจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และจังหวัดชัยภูมิ) ด้วยผลงาน
เปน็ที่ปรากฏและคุณความดีเป็นทีป่ระจักษ์  ปฏิบตังิานในต�าแหน่งจนได้รับการประกาศเกยีรตคิุณ 
ได้รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกฎุไทย ชัน้ ๑ ประถมาภรณ์มงกฎุไทย 
(ป.ช.)

ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั นายจักรนิ ประเสรฐิสุวรรณ 
ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้ให้การอุปถัมภ์การจัด 
การเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน อย่างเต็มก�าลังความสามารถ

นับได้ว่า นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 
พระพทุธศาสนา และมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่อง
ประกาศเกียรตคุิณ สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จึงมมีติเป็นเอกฉันท์มอบปรญิญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏ
ไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายเสมา สมบูรณ์ (ไชยา มิตรชัย)
อายุ ๔๖ ปี 

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี College of San Diego
ดารานักแสดง และพิธีกรรายการโทรทัศน์

 
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ 

อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น
ดารานักแสดง เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ มีประสบการณ์และผลงาน ดังนี้ เป็นนักแสดงลิเก 
ชาวไทย ที่มีชื่อเสียง  ซึ่งต่อมา ได้เป็นนักร้องและนักแสดง และเพลงที่ท�าให้เป็นที่รู้จัก คือเพลงชุด
กระทงหลงทาง ไม่ธรรมดา มีผลงานละครมากกว่า ๒๐ เรื่อง เช่น นายฮ้อยทมิฬ สะใภ้ไฮโซ เลือด
สามสี จันทร์กระจ่างที่กลางทุ่ง  สะใภ้ ไร้ศักดินา และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง คือ
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รายการมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด  ช่อง ๓ และรายการ ไมค์หมดหนี้  ช่องเวิร์คพอยท์  เป็นพิธีกร
หลายรายการ เช่น  รายการครัวลั่นทุ่ง ช่อง ๘  รายการตลาดสดพระราม ๔ ช่อง ๓  ร่วมด้วยพิธีกร 
รถเมล์-คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ และ เหมี่ยว-ปวันรัตน์ นาคสุริยะ และมีผลงานแสดงภาพยนตร์  
เช่น พนัท้ายนรสงิห์ ด้วยผลงานเป็นทีป่รากฏและคณุความดีเป็นทีป่ระจักษ์  ท�าให้ได้รับการยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ คือ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นประเภทส่งเสริม
พระพุทธศาสนา จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้รับรางวัล
พระราชทาน เสาอโศกผู้น�าศีลธรรม ได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง คร้ังที่ ๒๐ ด้านนักวิทยุ
โทรทัศน์ดีเด่น จากพิธีกรรายการ เกมต่อชีวิต ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองค�า จากเพลงคอยนาง 
ที่อ่างทอง ได้รับรางวัลเมขลาทองค�า จากละครลูกที่ถูกลืม ได้รับรางวัลเมขลาทองค�า จากละคร 
แก้วหน้าม้า  ได้รบัรางวลัศลิปินต้านยาเสพตดิ ได้รับรางวลัศลิปินไทยใส่ใจ ภาษาองักฤษ จากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั นายเสมา สมบรูณ์ ได้ส่งเสริม
สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา โดยพิธีกรออกรายการโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ 
กิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั ผูท้รงสถาปนามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๓ ตุลาคม ตลอดมา เป็นพธิกีร
ออกรายการโทรทัศน์ ช่วยประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น  
ผู้ประสบอุทกภัยน�า้ท่วมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ถวายความอุปถัมภ์การจัด
กิจกรรมพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้น�าศีลธรรม ถวายความอุปถัมภ์การจัดงานวิสาขบูชา วันส�าคัญ
ของโลก ถวายภตัตาหารเพลผูบ้รหิาร เจ้าหน้าที ่และนสิติ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
และถวายความอุปถัมภ์พธิปีระสาทปรญิญาของพระนสิติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
ทุกปี

นับได้ว่า นายเสมา สมบูรณ ์ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธ
ศาสนา และมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องประกาศ
เกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุให้ปรากฏไพศาล 
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Doctorate Degree
On Most Venerable Dr. Samdech Preah Maha Ariyavamsa 

(Dr. Khy Sovanratana)
Acting Rector and Professor, Preah Sihanoukrāja Buddhist University, 

Cambodia

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday 
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidya 
laya University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February, B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

Most Venerable Dr. Samdech Preah Maha Ariyavamsa (Dr. Khy Sovanratana),  
forty-five year of age, was born on 16th June, 1976 at Koksnay Village, Samproch Commune, 
Stung District, Kampong Thom Province, Cambodia. He became a novice when he was at 
young age and studied tradition, culture and basic knowledge of Buddhism. After receiving 
higher ordination, he continued to study Pariyatti in scriptures and Pali not only in Cambodia 
but also in Sri Lanka, India, and other countries. In 1994, he graduated from Buddhist 
Secondary School at Suramrith Buddhist College in Phnom Penh; in 1996, he earned a GCE 
A-Level Certificate from the Ministry of Education in Sri Lanka; in 1996, he obtained  
a Diploma in Buddhism from Buddhist and Pali University in Sri Lanka; in 1998, he obtained 
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a Diploma in Pali from Buddhist and Pali University in Sri Lanka; in 1999, he obtained  
a Diploma in Pali and Buddhist Studies from University of Kelaniya in Sri Lanka; in 2001, 
he obtained a Bachelor of Arts degree from University of Kelaniya in Sri Lanka; in 2003, 
he obtained a Master of Arts degree from the Post Graduate Institute of Pali and Buddhist 
Studies, University of Kelaniya in Sri Lanka; in 2010, he obtained a Master of Public Law 
(LL.M) from the Royal University of Law and Economics (RULE) in Phnom Penh; and in 
2016, he obtained a Doctor of  Philosophy in Buddhist Studies from the University of Delhi, 
India. He is fluent in many languages: Khmer, English, French, Pali, Sinhalese, and Thai 
and so on. 

Currently, he serves many positions: Executive Council Member of International 
Association of Theravāda Buddhist Universities; Executive Council Member of the 
International Buddhist Confederation-IBC; Deputy Secretary General of Asian Buddhist 
Conference for Peace-ABCP; Abbot of Mongkolvan Temple, Phnom Penh, Cambodia; 
Sangha Governor of Region 4, North Cambodia; Secretariat of Supreme Sangha Council of 
Cambodia; Deputy Secretary General, Sangha Judicial Council of Cambodia; and Senior 
Advisor to His Holiness Samdech Tep Vong, the Great Supreme Patriarch of Cambodia.  
He has been awarded religious title as His Eminence Samdech Preah Mahā Ariyavaṃsa, the 
Highest Royal Title in Cambodian Buddhist Sangha.

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he has been appointed as Abbot of Mongkolvan Temple, Phnom Penh, Cambodia and Acting 
Rector and Professor of Preah Sihanoukrāja Buddhist University, Cambodia.

 Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Venerable Khruba Kham Thin (Yan. Hanman)
Vice-Secretary of Buddhist Association of China;

Vice President of Yunnan Buddhist Association of China

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Vipassanabhavana, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday 
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564 on 
24th February, B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

Venerable Khruba Kham Thin (Yan. Hanman), fifty-three year of age, was born on 
April, 1968 in Yunnan. Since he was a young novice, he studied Pali grammar, the 
Abhidhamma Compendium, Vinaya text, and other Buddhist texts under the guidance of 
various Buddhist monks. He stayed in Myanmar for many years after studying Buddhist 
scripture to practice meditation at the Mahasi meditation center in Yangon. He was appointed 
to various posts when he returned to Yunnan, including Vice President of the Yunnan Buddhist 
Association in China, President of the Theravada Sangha in China, and President of Vipassana 
Meditation in Yunnan. He has advocated Vipassana meditation in a number of countries. 

On some occasions, he is invited to preach Dhamma talks and give instruction on 
Vipassana meditation in Myanmar, Sri Lanka, India, Thailand, and so on. Ven. Khuba Kham 
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Thin is a well-respected monk who holds the highest Vipassana Meditation Master 
qualification and has extensive experience instructing Vipassana meditation practitioners. 
He has also organized various Buddhist activities such as Dhamma talks, Yogi training 
courses, the celebration of Buddhist festivals and meditation retreats in Yunnan and other 
parts of China. He has been invited to preach Dhamma lectures and give Vipassana meditation 
training in Myanmar, Sri Lanka, India, Thailand, and other countries. Ven. Khuba Kham 
Thin is a well-respected monk who is a Vipassana Meditation Master and has vast experience 
teaching Vipassana meditation. In Yunnan and other parts of China, he has also organized 
Buddhist activities such as Dhamma discourses, Yogi training courses, Buddhist festivals, 
and meditation retreats. 

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he has been appointed as the Vice-Secretary of Buddhist Association of China and Vice 
President of Yunnan Buddhist Association of China.

Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Vipassanabhavana.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Most Venerable Ashin Kumara Thera

Rector, State Pariyatti Sasana University, Yangon

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday 
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February, B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

Most Venerable Ashin Kumara Thera, seventy-six year of age, was born on March 
16, 1945, in Thone Khwa Township, Yangon Region. In Thone Khwa Township, Yangon 
Region, he became a novice in 1954 and gained higher ordination in 1965. He continued to 
study the scriptures and Pali at several institutes in Myanmar after gaining higher ordination. 
He completed level3 studies in Abhidhamma, Visuddhimagga, and Buddhist scriptures. He 
was also awarded the “Sasanadhaja Dhammacariya” degree by the Myanmar government, 
which is the country’s third highest honor. He has served on other boards, including the 
Central Educational Board, the University Educational Board, the Vice-Chairperson of the 
Educational University Association Board, and the Chairman of the State Pariyatti University 
Administrative Board. He is the author of a number of works, including “A History of State 
Pariyatti Sasana University”, “Vimuttimagga”, and other historical record books. The 
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Myanmar government has also awarded him titles such as Aggamaha Gandhavacka Pantida, 
Aggamaha Pandita, and other titles. 

He has served as the abbot of Maha Theindawgyi Pariyatti Teaching Monastery and 
other institutes. He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, 
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world.  
For the time being, he is appointed as the Rector of State Pariyatti Sasana University in 
Yangon, Myanmar.

Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council



113

The Honorary Doctorate Degree
On Most Venerable Padhanajjoto Thach On

Sangha Governor, Tra Vinh Province, Vietnam

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday 
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidya 
laya University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

Most Venerable Thach On, seventy-six year of age, was born in Phong Phu, Cau Ke, 
Tra Vinh, on October 15, 1945. In 1962, he was ordained as a novice, and in 1966, he was 
ordained as a higher ordination. He continued to study the scriptures and Pali as Pariyatti 
literature in several learning institutes in Thailand, Cambodia, and Vietnam after receiving 
higher ordination. In Tra Vinh, he also completed Dhammavinaya High School and Advanced 
Pali and Buddhist Studies. In Tra Vinh, he constructed a Buddhist learning monastery and 
looked after many novices and monks. He is also a Buddhist instructor who teaches local 
and international students on how to meditate and how to teach Buddhism. He has also held 
other positions in Vietnam, including the Abbot of Thep Odyanarama monastery in Tra Vinh, 
Director of Tra Vinh Buddhist Studies, and Vice Chairman of Tra Vinh Sangha Patriotic 
Association. Aside from that, he has also organized many Buddhist activities and seminars. 
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He is a prominent Theravada monk in Vietnam who has worked to conserve Theravada 
Buddhist tradition and culture, and he has sent many young monks to MCU to further their 
education.

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he is appointed as the Chancellor of Tra Vinh Buddhist Provincial Council and Sangha 
Governor, Tra Vinh Province, Vietnam.

 Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree 
On Most Venerable Master Chuan Yin 

 President Buddhist Association of Philippine, Narra St, Tondo, Manila

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday 
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidya 
laya University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

Most Venerable Master Chuan Yin, sixty-nine year of age, was born in 1952. When 
he was seventeen years old, he acquired monastic robes and began his novice training under 
Ven. Master Guang Chun (廣純上人, 1922 – 2011) to study Buddhist teachings and practices. 
Most Ven. Master Chuan Yin was then under Most Ven. Master Bai Sheng (白聖上人) for the 
Bhikṣu training and one of the most influential disciples of Ven. Master Yuan Ying 圓瑛大師) 
at Yuan Shan Lin Ji Monastery 圓山臨濟寺 in Taiwan R.O.C. In 1976, he travelled to Manila, 
Philippines to help Ven. Master Guang Chun build Pu Ji Temple. Meanwhile, Ven. Master 
assumed a position of leadership at Seng Guan Temple in Manila. In 2005, he was elected 
to the board of trustees of Philippine Academy of Sakya in Manila. In 2007, he became the 
abbot of Seng Guan Temple. In August 2017, Most Ven. Chuan Yin accepted the position of 
abbot and president of Hua Shia Buddhist Association in Los Angeles. Moreover, the 
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International Center of Chinese Buddhist Culture and Education (ICCBCE) in the United 
States has appointed Most Ven. Chuan Yin as a senior advisor. 

On the some occasion, Most Ven. Chuan Yin was invited to preach Dhamma talks 
in  Australia, Singapore, Malaysia, Mainland China, and Taiwan R.O.C and among other 
places. Most Ven. Chuan Yin has also led Chinese Buddhist delegations to Indonesia, the 
Philippines, Hong Kong, and Japan on religious tour. Most Ven. Chuan Yin is a Buddhist 
meditation master who teaches in both the Philippines and the United States. He is also 
involved in social welfare work both locally and internationally. He has recently held positions 
as President of the Philippine Association and advisor to other organizations.

Most Ven. Chuan Yin keeps his strict discipline and upright conduct. He practices 
kindness, compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the 
world. For the time being, Most Ven. Chuan Yin is appointed as President Buddhist  
Association of Philippine, Narra St, Tondo, Manila, Philippines. 

Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Venerable Prof. Dr. Gallelle Sumanasiri Thero

Vice Chancellor, Buddhist and Pali University of Sri Lanka

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Pali, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown 
Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidya laya University, 
Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

Venerable Prof. Dr. Gallelle Sumanasiri Thero, sixty-five year of age, was born  
on 30th December 1956. In February 1969, he was ordained as a novice, and in May 1976, 
he received higher ordination. After that, he continued to study the scriptures and Pali at 
numerous Sri Lankan institutes.

He holds a Bachelor of Arts from the University of Kelaniya in Sri Lanka, a Master 
of Arts from the University of Kelaniya in Sri Lanka, a Master of Philosophy from the 
University of Delhi in India, a Doctor of Philosophy from the University of Delhi in India, 
and a Doctor of Philosophy from the University of Delhi in India. In addition, in 1996, he 
received his Higher Diploma in Chinese from the University of Peking, People's Republic 
of China, and passed the Japanese Language Proficiency Test Level III from the Japan 
Foundation, Association of International Education. He has held numerous positions, including 
Chief Organizer for the 5th International Conference of the International Association of 
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Theravada Buddhist Universities (IATBU) in 2018, Chief Organizer for the International 
Conference on Religious Tolerance and Harmony in 2015, Panelist for the Global Economic 
Crisis in 2009 at Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) in Thailand, Panelist 
for the Hindu and Buddhist Summit organized by the World Peace Initiative of Woman in 
2009 in Cambodia, Speaker for the International Association of Buddhist Universities’ 
Conference and Symposium on Buddhism and Ethics at  MCU in Thailand in 2009, and 
many others.   

He has also been appointed as a member of the editorial board of Sri Sambuddhatwa 
Jayanti 2600, a Consultant editor for the Journal of Religious Studies at the Buddhist and 
Pali University of Sri Lanka, an Editor for the Journal of Buddhist Studies at the Buddhist 
and Pali University of Sri Lanka, and an editor for Thelakatahagata at the Buddhist and Pali 
University of Sri Lanka.

Ven. Prof. Dr. Gallelle Sumanasiri Thero keeps his strict discipline and upright 
conduct. He practices kindness, compassion, generosity and righteousness toward all sentient 
beings all over the world. For the time being, he is appointed as Vice Chancellor, Buddhist 
and Pali University of Sri Lanka.

 Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Pali.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Venerable Bhikkhu Buddharakkhita (Steven Jemba Kaboggoza)

President and Abbot of Uganda Buddhist Centre 
Uganda

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday 
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidya 
laya University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

Venerable Bhikkhu Buddharakkhita (Steven Jemba Kaboggoza), fifty-five year of 
age, was born on 10th October 1966, in Uganda. He was South Africa's first monk to receive 
higher ordination. After receiving higher ordination, he continued to study the scriptures and 
Pali as Pariyatti literature in the United States, Sri Lanka, India, Myanmar, and Thailand and 
among other places. He graduated from Sri Lanka International Buddhist Academy with a 
diploma in Buddhist Counseling Psychology in 2012 and a Bachelor of Art (Honors) in 
Buddhist Leadership in 2014. In addition, from 2015 to 2018, he earned a Master of Philosophy 
in Buddhist Studies from the University of Peradeniya in Sri Lanka. He is currently a PhD 
candidate at the University of Peradeniya in Sri Lanka (in Buddhist Studies).

He also taught the following courses as an instructor: “Importance of Meditation in 
Overcoming Mental Defilements Such as Anger” at the Solano County Jail in Fairfield, CA, 
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USA in July 2014; “Relaxation Program” at Digana Rehabilitation Hospital in Sri Lanka 
from January 1 to December 31, 2013; “Introduction to Meditation: Inner and Outer Prison” 
at the D.B. City Jail in Washington, USA in July 2012; “Walk to Feed the Hungry” which 
was organized by Buddhist Global Relief with support from Oxfam, New York City in 
September 2011.

Since 2018, Ven. Bhikkhu Buddharakkhita has served many posts, especially for the 
Water Project (borehole) where he stands as its Director. The project aims at providing clean 
and drinkable water to a community in various places in Uganda such as Entebbe, in Rwanjaba 
Fishing Village, Nalugala Village, and Kiwuule Fishing Village, etc. 

Apart from this, he was also the organizer of the International Buddhist Day 
Celebrations and The Tenth Anniversary of the Uganda Buddhist Centre, Entebbe, Uganda, 
in April 2015, and the International Buddhist Day Celebrations at the Uganda Buddhist 
Centre, Entebbe, Uganda in April 2016. He has received many awards such as “The World 
Buddhist Outstanding Leader Award” from the World Buddhist Fellowship Youth, Thailand, 
in March 2015; “Ambassador for Peace Award” from the Interreligious and International 
Federation for World Peace and Interreligious and International Peace Council, Kampala, 
Ugand, in 2009; and “Supreme Buddhist Leader Honor” from the World Buddhist Summit 
and World Supreme Buddhist Conference, Japan, in 2008.

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he is appointed as the President and Abbot of the Uganda Buddhist Centre, Uganda.

Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Venerable Phra Phongsavanh Santachitto

Abbot of Phutthasathan Thammatheva Santachitto Bupphavanaram Temple,
Executive Committee of the Central Lao Buddhist Fellowship

Lao People’s Democratic Republic

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Social Work, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of 
the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February, B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

Venerable Phra Phongsavanh Santachitto, forty-nine year of age, was born on 2st July 
1972. He obtained his Bachelor of Arts in English from the Faculty of Artts, National 
University of Laos (NUOL) in 1996. He received his higher ordination and became a monk 
in July 2009 at Nongduang Temple in in Vientiane. Currently, he holds the following positions: 
the executive committee of the Central Lao Buddhist Fellowship organization, an abbot of 
Phutthasathan Thammatheva Santachitto Bupphavanaram Temple, the committee of Public 
Contribution, the head of the Social Welfare Division, a council member on social and 
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religious affairs of Lao Front for National Development, and head of the foundation for 
assisting poor people of Lao (Vientiane branch). 

He has received the 1st – 2nd – 3rd class labor medal from Lao government for his 
contribution on assisting the needy people in rural areas, building schools, and assisting the 
victims from dam collapse in Attapeu Province, etc. He also earned labor honor badges in 
the 60th and 70th anniversary memorials of the Lao Front for National Development. He 
received a commendation certificate from Rotary International Club in 2017 and 2018 for 
his contribution of a prosthetic arm to disabled people in Laos.

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he has been appointed as the Executive Committee of the Central Lao Buddhist Fellowship 
organization and Abbot of Phutthasathan Thammatheva Santachitto Bupphavanaram Temple.

Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Social Work.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Venerable Bhikkhuni Shi Rui Zhen (YIOH AI NA)

Vice-Abbot of Beeh Low See Temple;
President of Social Service Center in Singapore

 

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Social Development, at the convocation ceremony held at the 48th 
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalong 
kornrajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564 on 
24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

Venerable Bhikkhuni Shi Rui Zhen (YEOH AI NA), sixty-six year of age, was born 
on 27th Oct, 1955.  She has promoted the women’s status in Singapore at the national level, 
as well as the advancement of women's health and social status. She is the co-chairwoman 
of a number of organizations in Singapore and Indonesia. She has also made a financial and 
physical contribution to the establishment of the social service center and other organizations. 
She has done social welfare and social work, such as donating and assisting with goods for 
those who have been affected by natural disasters.

 She keeps her strict discipline and upright conduct. She practices kindness, 
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For 
the time being, she serves as the Vice-Abbot of Beeh Low See Temple and President of 
Social Service Center in Singapore.
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Through her meritorious deeds and academic excellence mentioned above, she is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to her country 
and the entire world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on her an Honorary Doctorate Degree in Social Development.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council



125

The Honorary Doctorate Degree
On H.E. Somsavat Lengsavad 

Deputy Prime Minister of the Lao People’s Democratic Republic

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Buddhist Management at the convocation ceremony held at the 48th 
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn 
rajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564 on 
24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

 H.E. Somsavat Lengsavad, seventy-six year of age, was born on 15th June 1945, 
Luangprabang, Lao PDR. He holds a number of honorary doctorate degrees, including one 
in political science from Ramkhamhaeng University, one in regional development strategy 
from Loei University, one in national economic management from the Socialist Republic of 
Vietnam, one in public administration from Isaarn University, and one in public administration 
(public policy) from Naresuan University in Thailand.

He was also a member of the People's Revolutionary Movement in 1961, a combatant 
in Northern Laos from 1961 to 1964, an officer in the Cabinet of the Lao People's Revolutionary 
Party Central Committee from 1964 to 1975, the Head of the Secretariat in the Cabinet of 
the LPRP CC from 1975 to 1982, a Deputy Chief of the Cabinet of the LPRP CC and the 
Council of Ministers from 1982 to 1988, an Ambassador of the Lao People's Democratic 
Republic; a member of the LPRP CC's Fifth Party Congress in 1991, Chief of Cabinet of 
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the Council of Ministers and the LPRP CC's Cabinet, Minister to the President's Office in 
1991-1993, Minister of Foreign Affairs and Chairman of the LPRP CC's Commission for 
External Relations, President of the National Commission for Mothers and Children (NCMC) 
in February 1993, a Re-elected Member of LPRP CC at the Sixth Party Congress in 1996, 
a Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, Chairman of the LPRP CC's Commission 
for External Relations, President of the NCMC, Vice-Chairman of the Committee of 
Investment and Cooperation in February 1998, a Re-elected Member of the LPRP CC at the 
Seventh Party Congress, and  relinquishing the post of Vice-Chairman of the Committee of 
Investment and Cooperation in March 2001.

He was also named as Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, Chairman 
of the LPRP CC's Commission for External Relations, President of the NCMC, and President 
of the National Commission for the Advancement of Women (NCAW) in 2002. At the Eight 
Party Congress in March 2006, he was re-elected as a member of the LPRP Central Committee 
and the Politburo. In June 2006, he resigned from the positions of Foreign Minister and 
Chairman of the LPRP CC's Commission for External Relations, Standing Deputy Prime 
Minister, Chairman of Joint Commissions for Bilateral Cooperation between Lao PDR and 
the Socialist Republic of Vietnam as well as Lao PDR and the People's Republic of China, 
Head Supervisor for Rural Development and Poverty Eradication, President of the Poverty 
Reduction Fund, President of the National Commission for Mothers and Children, and 
President of the National Commission for Women's Advancement (resigned in January 2011). 
President of the Central Bank's Executive Board, Chairman of the Steering Committee on 
National Education Reform, Honorary Chairman of the Fund for Promoting Education, and 
President of the National Commission on Education for All.

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he is appointed as Deputy Prime Minister of the Lao People’s Democratic Republic.

Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Management.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree 
On Mr. Teo Choo Guan

Founder and Chairman of WAKi International Group

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Social Work at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of 
the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidya laya 
University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564 on 
24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

 Mr. Teo Choo Guan, fifty-eight year of age, was born on 22th April 1963 in Johor, 
Malaysia. He has studied in schools and universities, both local and in foreign countries. He 
is the primary supporter of religious structures, schools, and religious activities in both local 
and foreign countries: International TARA Gold Cave & Ten thousand Tara Pagoda and 
Mindfulness Hospital at Sathira Dhammasathan in Bangkok; Segamat Buddhist Association 
Dharma hall in Segamat in Johor; Dharma Hall, WAT Kok Muang in Supanburi; Buddhist 
Temple Vihara Ekayanaarama in Jakarta; Buddhist temple Vihara Ekayana Serpong in 
Tangerang; Dharma School in Supanburi; 100 Buddha images in Wat Khao Taphao Thong 
in Supanburi; Big Buddha (30Meters) in Wat Kok Kiang in Pathumthani; Renovation Pagoda 
in Wat Kok Kiang in Pathumthani; SEGAMAT Basketball Team; Old Folk Homes Rumah 
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Amal Al-Firdaus in Selangor; Mahasi Meditation Centre in Yangon; Thane Daung Tajthit 
Monastery in Myanmar; the Meditation building & Pagoda in the Monastery Ariyamagg in 
Yetha, Myanmar.

He has also contributed for the South East Asian Mahasayama Chanting Tour in 
England, the Catholic churches in Philippines, Organized Iftar and Teraweeh prayers program 
with pupils from Tahfiz school in Malaysia and Indonesia,  the Lions Club International 
Charity Event in China, the Southeast Asia Buddhist Chanting Tour 2019, food and education 
funds for nuns in Samieddhadaya Saukhitarama Dawnyanacari Muanaung Nunnery in 
Myanmar, as well as many Buddhist temples and charity events all around the world, especially 
in Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, China, Cambodia, and Myanmar.

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he is the Founder and Chairman of WAKi International Group in Malaysia.

 Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Social Work.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Mr. Egil Lothe 

President, Buddhist Federation of Norway
Executive Committee, International Council for Day of Vesak

Common Buddhist Text (CBT) Compiling Committee

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday 
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalong kornrajavidyalaya 
University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

 Mr. Egil Lothe, sixty-seven year of age, was born on 23rd May 1954 in Norway. In 
1983, he graduated from the University of Oslo with a Bachelor of Arts degree. In 1985, he 
was a "Special Research Student" at Singapore's National University and a PhD candidate 
at the University of Oslo, Norway. He has published many books e.g., “Å formidle østlig 
etikk i et vestlig samfunn” (Promoting Eastern Ethics in a Western Society), Buddhismen 
og menneskerettighetene" (Buddhism and Human Rights), “Veien og hjulet” (The Wheel 
and the Path), “Buddhismen” (Buddhism), and “Sammen på veien” (Together on the Path). 
He is also the coauthor of a number of books, including “Common Buddhist Text - Guidance 
and Insight from the Buddha” published by Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
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Press, Bangkok in 2017, and “Lidelse og mening i buddhisme” (Suffering and Meaning in 
Buddhism) published by «Lidelse, mening og livssyn», Fagbokforlaget, Oslo, 2020.

 He has also held the following positions: Co-chair of government-sponsored project 
called “A National Dialogue on Faith and Belief” from 1999 to 2000, leader of a Buddhist 
Federation of Norway project (government-sponsored) on Buddhist Dialogue on Peace in 
Sri Lanka from 2002 to 2005, member of the working group on Minorities’ Rights of the 
Governmental Sino-Norwegian Round Table on Human Rights from 2007 to 2010, leader 
of the Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief (OC) project on freedom of religion 
with the People’s Republic of China from 2001 to 2013, leader of multiple OC trips to China, 
leader of Buddhist Federation of Norway project on Religious Minorities in Buddhist Majority 
States (supported by NORAD) from 2013 to 2015. From 2005 until 2011, he was the leader 
of the Norwegian National Forum for Municipal Professionals on Refugees. From 2011 to 
2014, he was elected as the Vice-president of European Buddhist Union. He had been the 
president of the Buddhist Federation of Norway from 1987 to 2018. From 2017 to present, 
he has been the leader of University of Oslo project on Buddhism & Human Rights in 
Myanmar. Moreover, from 2018 to present, he has also been a member of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University committee on “Common Buddhist Text”, a 
member of Executive Committee of International Council for the United Nations Day of 
Vesak, Thailand. In 2017, he was awarded with “Sao Sema Dhammacakka Award” in Bangkok, 
Thailand. 

 He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he serves as the President of Buddhist Federation of Norway.

Through him meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
Agga Maha Siri Sudhamma Singi Daw Nan Mouk Laung Saing

Managing Director of Shwe F.M. Co., Ltd and
Managing Director of Shwe Than Lwin Co., Ltd.

Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Dhamma Communication, at the convocation ceremony held at the 48th 
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn 
rajavidyalaya University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February, B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

Ms. Nan Mouk Laung Saing, fifty-five year of age, was born on 16th March 1965, 
in Kyauk Me, Shan States, Republic of the Union of Myanmar. She has been a director of 
Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd. since its establishment in 1993 and continues to this day. 
Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd. operates in the areas of trading, construction, production, 
manufacturing, and agriculture. She has also served as a director of Shwe Than Lwin Highway 
Co., Ltd. since 2008 till present. Shwe Than Lwin Highway Co., Ltd. involves the construction 
of highways and toll-gates. Aside from this, she fills the following roles: CEO at Golden 
Wave Co., Ltd., the operator of Shwe FM Radio Station since 2009, a director of Shwe Than 
Lwin Media Co., Ltd., (SkyNet Media) from 2011, a director of Shwe Rural and Urban 
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Development Bank Co., Ltd. and Shwe Microfinance Co., Ltd. since 2013, a managing 
director of Myanmar News Network Co., which publishes Democracy Today Newspaper 
since, a managing director of Free To Air Myanmar National TV Channel, a managing 
director of movie production company called Moon Myanmar, a managing director of Dream 
Vision Co., Ltd. 

 The idea of establishing Shwe FM radio was born after Nargis, a tropical storm that 
killed hundreds of thousands of people in Myanmar due to the inability to broadcast weather 
warnings as a lack of radio. The radio station now informs the public on not just weather 
forecasts but also many elements of life, such as health, sports, cuisine, and so on, and has 
become indispensable and valuable to the general public. While SkyNet Media offers a 
number of channels that broadcast a variety of programs that are valuable to people from all 
walks of life, including religion, sports, health, information, entertainment, and leisure.

 Ms. Nan Mouk Laung Saing, on behalf of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd., 
donated to the 5th All Sanghas Association Conference in Yangon in 2015, which was an 
all-Myanmar Sanghas conference attended by all high-ranking sayadaws. She also donated 
to the New Year Dhamma Talk by Sayadaws in Mandalay and the ordination of 5000 novices 
in Buu Kaing Village in 2017.

She has been one of the principal donors at the Shwedagon Pagoda's annual New 
Year donation event, donating to 18,000 sanghas for Buddhist propagation. She also supported 
the ordination of 1000 novices in Kyauk Me in northern Shan State, as well as the walkway 
at Kyaikkhami Pagoda in Mon State and the Holy Umbrella project at Bagan Pagoda.

 She has donated for the following Buddhist monasteries: Shwe Min Wun Monastery, 
Maha Myaing Monastery, Shwe Hnin Si Pariyatti Monastery in Yagon, Shwe Paw Kyun 
Pariyatti Monastery in Ywar Ngan of Southern Shan States, the construction of 4-story female 
yogi building at Shwe Oo Min Dhamma Thukha Tawya Yeiktha and Pariyatti Monastery, 
the construction of Shwe Than Lwin Home for the Aged in South Dagon Township, the Myit 
Thar Home for the Aged in Mandalay Region, the Shwe Ze Ti Home for the Aged in Kyauk 
Se. All of these contributions to the construction of homes have provided a place for the 
elderly who do not have any family to care for them or whose relatives are unable to care 
for them.

 She is the founder of the Shwe Lay Hlaing Foundation, which performs a variety of 
social welfare activities such as providing cash and supplies to victims of natural disasters 
such as floods and storms. She donated a school for the children in Buu Gaing Model Village 
in Myaing Township, Sagaing Region, as well as stationery and other educational necessities.

She has donated to the Ministry of Health for the protection, control, and cure of 
COVID-19, a global pandemic as defined by the World Health Organization (WHO). 
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Such outstanding contributions to social welfare and religious activities in 
collaboration with Myanmar's Ministry of Religious Affairs have earned her the religious 
titles of "Siri Sudhamma Singi" in 2011 and "Agga Maha Siri Sudhamma Singi," the highest 
religious title conferred by the Myanmar government, in 2012. She was also conferred with 
the Honorary Insignia by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand in 2019.

She keeps her strict discipline and upright conduct. She practices kindness, 
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For 
the time being, she has been appointed as Managing Director of Shwe F.M. Co., Ltd and 
Shwe Than Lwin Co., Ltd., Republic of the Union of Myanmar.

 Through her meritorious deeds and academic excellence mentioned above, she is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Dhamma Communication.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On U Moe Kyaw Thu

Managing Director of Shwe Nay Min Gyi Co., Ltd
Managing Director of Rain Forest Co., Ltd

Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Social Development, at the convocation ceremony held at the 48th 
Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkorn 
rajavidya laya University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564 on 
24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

U Moe Kyaw Thu, fifty-one year of age, was born on 17th May 1968 in Yangon, 
Republic of the Union of Myanmar.  He was the founder of Shwe Nay Min Gyi Co., Ltd. 
and from 2008 till the present, he has worked as its managing director. He also founded Rain 
Forest Co., Ltd. in 2014 and has served as its managing director, with involvement in trading, 
hotel and business complex construction, housing and highway construction, agriculture, 
machinery, and engineering.

 He donated property and oversaw the construction of the Aung Thukha Meditation 
Centre in Yangon's Htauk Kyant neighborhood, the Aung Thukha Meditation Centre in 
Bagon, and the Aung Thukha Monastery's walkway. He also gave the monks at Aung Thukha 
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Monastery's Yangon and Bago branches necessities and swun. He is one of the donors of the 
new 4-storey hospital donated by Bago Aung Thukha Dhamma Yeikthar Sayardaw and other 
donors. 

 He donated Shwe Oo Min Dhamma Beikman built in memorial of Shwe Oo Min 
Sayardaw in Pattamyar Myo Thit, Mingalardon Township, Yangon. He also donated to the 
second anniversary of Shwe Oo Min Sayardaw’s demise at Shwe Oo Min Dhamma Thukha 
Tawya Monastery. He is also a donor of Diamond Bud, Vane, Golden Holy Umbrella at 
ancient Maha Vijayaransi Ceti in Phayargyi Sanpya Village, Bago Region. He donated to 
Buddha Pujaniya Festival and Buddha Bhiseka Anekaja Ceremony at Lay Kyun Sekkyar 
Datpaungsu Sutaungpyae Pagoda in Yangon.

 He donated Myitthar Home for the Aged in Myitthar of Mandalay Region as well 
as Shwe Than Lwin Home for the Aged in Yangon. 

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he has been appointed as Managing Director of Shwe Nay Min Gyi Co., Ltd and Rain Forest 
Co., Ltd, Republic of the Union of Myanmar.

 Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Social Development.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On U Tin Lin Pyi

Managing Director of Duwon Pte Ltd in Singapore
Managing Director of Alliance Stars Group of 

Construction Companies in Myanmar
Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Buddhist Studies, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday 
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidya 
laya University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February, B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

U Tin Lin Pyi, forty-three year of age, was born on 20th November 1976 in Kyaing 
Tone, Republic of the Union of Myanmar.  In 2002, he earned a Diploma in Telecommunications 
from Singapore Temasek Polytechnic. He serves as managing director of Duwon Pte Ltd, a 
trading company in Singapore, and a managing director of Alliance Stars Group of 
Construction Companies, a trading and construction company in Myanmar. He also serves 
as Vice Chairman of Golden Green Energy Co., Ltd., which has several energy projects in 
Myanmar.
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He has done many donations to many Buddhist monasteries and supported charity 
projects such as Sayardaw Bhaddanta Jotika at Ho Pone Pariyatti  Monastery in Kyaing Tone 
of Shan States, Nay La Monastery in both Bago and Thanlyin branches, the construction of 
Buddha Garden in Kyaing Tone of Shan States, for the construction of gateway “Nat Lann”, 
and the construction of Yogi building at Shwe Min Wun Sarana Yeiktha in Bago.

He also donated Holy Umbrella to Lay Kyun Yan Aung Pagoda in Kalay Township 
of Sagaing Region, swun to Shwe Min Wun Monastery, Holy Umbrella to Kyee Ma Noe 
Pagoda, and Shwe Thukha Road signage at Mein Ma Ye Thankhin Ma Hill near Min Taing 
Pin Village, Ywar Ngan Township, Shan States. He also donated to Golden Umbrella raising 
mingalar ceremony, Buddha Bhiseka Mingalar and donation of necessities to 108 sanghas 
at Lopyei Aye Chan Su Taung Pyei Cetiya, Shwe Min Wun Sarsana Yeikthar in Bago. 

 He donated to Sayardaw Hui Min and group from Jin An Temple, Shanghai, China. 
Currently, he made donations to health departments and hospitals for COVID-19 pandemic 
in Myanmar. He was also conferred with the Honorary Insignia by Mahachulalongkorn 
rajavidyalaya University, Thailand in 2020.

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he has been appointed as the Managing Director of Duwon Pte Ltd in Singapore and Alliance 
Star Group of Construction Companies in Myanmar.

 Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Studies.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Mr. Gao Qiang

President, Research and Development, Sinovac Biotech Ltd.
Shandong, China

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in Buddhist Educational Administration, at the convocation ceremony 
held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, 
Mahachulalongkornrajavidya laya University, Ayutthaya Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February, B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that:

Mr. Gao Qiang has always supported the Sangha community in the field of education 
by granting scholarships to monks and novices in both the Dhamma and Pali Departments, 
as well as funding the Dhamma Studies Examination every year in Si Thep District, 
Phetchabun Province. He is a firm Buddhist devotee who has dedicated his life to the practice. 
By following Buddhist teachings, upholding the precepts, spreading the Dhamma, and 
educating foreign visitors to the temple, he serves as a role model for other Buddhists. He 
is a disciple of Phra Bhavana Mangkalajarn who has consistently supported the Five Precepts 
Village project. He has made numerous donations, including a donation in 2004 to construct 
the Ubosotha of Wat Sap Udom Mongkhon Tham (presently Wat Phra Vararajatinuddamatu), 
the construction of Ban Khok Saklaad Monastery Hall in Phetchabun Province in 2005, the 
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ordination ceremony of 200 monks, and the construction of a Thai temple in Malaysia from 
2011 to 2018. He oversaw the construction of the Ubosotha of Wat Ban Khok Sakae Lat and 
its bell tower. He also assisted in the construction of Wat Phra Vararajatinuddamatu's front 
wall. In 2019, he oversaw the construction of a meditation hall and a Phra Pariyattidhamma 
school at Wat Phra Vararajatinuddamatu, as well as the Thanyawaree Dong Kheng monastery 
in Nong Nam Sai Subdistrict, Sikhio District, Nakhon Ratchasima Province.

In 2015, he awarded scholarships to students from Ban Sap Noi Phatthana, Nong 
Yangtoy Sub-district, Si Thep District, Phetchabun Province, and he continues to do so every 
academic year to children who excel in class but are financially challenged. Mr. Gao Qiang 
is considered a person who has contributed to Buddhism, society, and the nation. 

In relation to Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Mr. Gao Qiang has been 
a supporter of the Bachelor of Education degree in all subjects, as well as the Master and 
Doctor of Education degrees in social studies teaching, Curriculum and Teaching Department, 
Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he has been appointed as President, Research and Development of Sinovac Biotech Ltd, 
Shandong, China.

 Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Doctorate Degree in Buddhist Educational Administration.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council





ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำาปี ๒๕๖๔
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สรุปจำ�นวนผู้ได้รับปริญญ�มห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์

จำ�นวน ๖ รูป / คน

ประจำ�ปีก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกต�มส�ข� ดังนี้

ที่  ชื่อปริญญ� ส�ข�วิช�
จำ�นวน

รูป/คน

๑. ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระพุทธศาสนา ๒

๒. ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ๒

๓. ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการเชิงพุทธ ๑

๔. ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธจิตวิทยา ๑

รวมทั้งสิ้น ๖
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ประก�ศเกียรติคุณ

ปริญญ�พุทธศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ส�ข�วิช�พระพุทธศ�สน�

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์ กิตฺติโก)
อ�ยุ  ๘๔  พรรษ� ๖๒

วิทยฐ�นะ น.ธ.เอก
ที่ปรึกษ�เจ้�คณะจังหวัดมห�ส�รค�ม

วัดสุวรรณมงคล บ้�นคันธ�ร์ หมู่ที่ ๑ ตำ�บลคันธ�รร�ษฎร์ อำ�เภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมห�ส�รค�ม

เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเล่ือมใส รับภาระงาน
คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ท่านมีประสบการณ์และผลงาน 
สรุปได้ดังนี้ ด้�นก�รปกครอง พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล ต�าบล 
คนัธารราษฎร์ อ�าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๐  ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าคณะต�าบล
คันธารราษฎร์ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ 
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ต�าบลคันธารราษฎร์ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นรอง 
เจ้าคณะอ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอ�าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  ด้�นก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๐๒ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดสุวรรณาวาส ต�าบลโคกพระ อ�าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นเจ้าส�านักศาสนศึกษาแผนกธรรม ส�านักเรียน 
วัดสุวรรณมงคล ต�าบลคันธารราษฎร์ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสุวรรณาวาส ต�าบล 
โคกพระ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ. ๒๕๓๖ ขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ขึน้ในวดัสวุรรณมงคล ต�าบลคนัธารราษฎร์ อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบธรรมสนามหลวงประจ�าปี สนามสอบ วัดสุวรรณ
มงคล ต�าบลคันธารราษฎร์ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗ เป็นที่
ปรึกษาด้านการศึกษาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ�าโรงเรียนบ้านคันธาร์ โรงเรียนมัธยมชาญ
วิทยา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๗ เป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาส  ต�าบลโคกพระ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
ด้�นก�รเผยแผ่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นประธานกรรมการหน่วยธรรมทตูประจ�าอ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม  พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นพระวทิยากรประจ�าหน่วยอบรมประชาชน อ�าเภอกันทรวิชยั จงัหวดั
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน เป็นผู้แสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนท่ีร่วมบ�าเพ็ญกุศลที่วัด
สุวรรณมงคล ต�าบลคันธารราษฎร์ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ได้รับนิมนต์จากคณะครู
โรงเรียนบ้านคนัธาร์และโรงเรยีนมธัยมชาญวทิยา เป็นพระวทิยากรให้ความรูด้้านศลีธรรมจรยิธรรม
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคันธาร์และโรงเรียนมัธยมชาญวิทยา ต�าบลคันธารราษฎร์ อ�าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ด้�นก�รส�ธ�รณปูก�ร  (๑) งานก่อสร้างถาวรวตัถภุายในวดัสวุรรณ
มงคล พ.ศ. ๒๕๕๑  สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ�านวน ๑ หลัง กว้าง ๑๓ เมตร ยาว 
๒๘ เมตร ทรงไทยประยุกต์ ราคาค่าก่อสร้างเป็นจ�านวนเงิน ๔,๗๔๒,๕๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสน 
สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๖ สร้างกุฎีสงฆ์ ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร สองชั้นทรงไทยประยุกต์ ราคาค่าก่อสร้างเป็นจ�านวนเงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน 
สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๖  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร หนา ๑๐ เซนติเมตร ราคาค่าก่อสร้างเป็นจ�านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) (๒) งานบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุวัดสุวรรณมงคล พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ด�าเนินการบูรณะทาสี
ก�าแพงรอบวัดสุวรรณมงคล โดยใช้สีน�้าดูลักซ์ เสร็จสมบูรณ์เป็น จ�านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ด�าเนินการบูรณะทาสีก�าแพงแก้วรอบอุโบสถและทาสีอุโบสถ 
โดยใช้สีน�้าดูลักซ์ เสร็จสมบูรณ์เป็นจ�านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ด�าเนินการปฏิสังขรณ์อุโบสถ โดยเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนโครงสร้าง
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เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยก่ออิฐถือปูน หลังคามุงด้วยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบ พ้ืนปูด้วย 
หนิอ่อน ราคาค่าก่อสร้างเป็นจ�านวนเงนิ ๑,๒๖๘,๗๐๐ บาท (หนึง่ล้านสองแสนหกหมืน่แปดพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ด�าเนนิการบรูณะห้องน�า้ - ห้องสุขา ทาสี เปลีย่นสุขภณัฑ์ ปกูระเบือ้ง 
ราคาค่าก่อสร้างเป็นจ�านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด�าเนินการ
บรูณะทาสศีาลาการเปรยีญ ๑ หลงั ราคาค่าก่อสร้างเป็นจ�านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐บาท (สองแสนบาท
ถ้วน) ด้วยผลงานเป็นท่ีประจักษ์และคุณความดีเป็นที่ปรากฏ ท�าให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ  
พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสมุห์ในฐานานุกรมพระครูวิชัยกันทรารักษ์ อดีตเจ้าคณะอ�าเภอ 
กนัทรวชิยัที ่“พระสมห์ุสมัฤทธิ ์กิตตฺโิก”  พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รบัพระราชทานเลือ่นสมณศักด์ิเป็นพระครู
สัญญาบัตรรองเจ้าคณะอ�าเภอชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิชัยกิตติคุณ” พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้รับ
พระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิเป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอ�าเภอชั้นเอก ในราชทินนามที่ 
“พระครูวิชัยกิตติคุณ” พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระครูสัญญาบัตร 
เจ้าคณะอ�าเภอชัน้โท ในราชทนินามที ่“พระครวูชิยักติตคิณุ” พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รบัพระราชทานเลือ่น
สมณศักด์ิเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอ�าเภอชั้นเอก ในราชทินนามที่ “พระครูวิชัยกิตติคุณ”  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอ�าเภอชั้นพิเศษ  ใน
ราชทินนามที่ “พระครูวิชัยกิตติคุณ”

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์ 
กิตตฺโิก) ได้ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา โดยเป็นคณะกรรมการ
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามและเป็นผู ้อุปถัมภ์ในการจัดหาที่ดินในการจัดตั้ง 
วทิยาลยัสงฆ์มหาสารคาม ได้บริจาคทรพัย์เพือ่ก่อสร้างอาคารเรยีน อาคารหอประชมุ อาคารหอสมดุ 
วทิยาลยัสงฆ์มหาสารคาม รวมถึงให้การสนบัสนนุด้านทนุทรพัย์ในการจดักิจกรรมของมหาวิทยาลยั
ตลอดมา

นับได้ว่า พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์ กิตฺติโก) เป็นพระเถระผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั จงึมมีตเิป็นเอกฉันท์ถวายปริญญ�พทุธศ�สตรมห�บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
ส�ข�วิช�พระพุทธศ�สน� เพือ่ประกาศเกียรตคิณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทฏิฐานคุตแิก่อนชุนสบืไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประก�ศเกียรติคุณ

ปริญญ�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ส�ข�วิช�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูวิมลสังวรคุณ  (บุญล้อม สีลสำวโร)
อ�ยุ ๗๘ พรรษ� ๕๘

วิทยฐ�นะ น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒,

พุทธศ�สตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

เจ้�อ�ว�สวัดป่�เมตต�ธรรม ที่ปรึกษ�เจ้�คณะอำ�เภอโพธิ์ชัย

วัดป่�เมตต�ธรรม  ตำ�บลเชียงใหม่  อำ�เภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

พระครูวิมลสังวรคุณ เป็นพระภิกษุในระดับอ�าเภอซึ่งเป็นผู้ประกอบไปด้วยศีลาจารวัตร 
อันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสรับภาระงานของคณะสงฆ์ในเขตปกครองและบ�าเพ็ญคุณูปการแก่
ชมุชนสังคมและประเทศชาตแิละพระพทุธศาสนา  ปัจจุบนัท่านด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวดัป่าเมตตา
ธรรม เป็นทีป่รกึษาเจ้าคณะอ�าเภอโพธ์ิชัย เป็นครสูอนพระปรยิตัธิรรมและมอบทนุการศกึษาแก่พระ
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ภิกษุและสามเณร และนักเรียนที่ยากจน โดยเฉพาะวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด บริจาคค่าภัตตาหารแด่
พระภิกษุสามเณรท่ีเข้าปฏิบัติธรรมประจ�าปี ตลอดทั้งค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียน เพิ่มทุน 
การศึกษาสงเคราะห์นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท่านเป็นนักบรรยายธรรมประจ�า
อ�าเภอโพธิช์ยั ออกงานร่วมปฏบิตักัิบคณะสงฆ์และข้าราชการ  เป็นผู้น�าอบรมศลีธรรมจริยธรรมแก่
นกัเรยีน  อบรมสัง่สอนพระภกิษสุามเณร อบุาสก อบุาสิกา เป็นประจ�า อบรมข้าราชการ พ่อค้าและ
ประชาชนในเขต เขตอ�าเภอเมนวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านยาสมุนไพร 
และอ่านเขยีนตวัอกัษรขอม ไทยน้อย  เป็นประธานด�าเนนิการก่อสร้างถาวรวตัถ ุเช่น ก่อสร้างศาลา
การเปรียญ พระอุโบสถ วิหาร ก�าแพงวัดป่าเมตตาธรรม

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระครู
วมิลสงัวรคณุ ได้ส่งศษิยานศุษิย์ของท่านเข้ารับการศกึษาเล่าเรียนในวทิยาลยัสงฆ์ร้อยเอด็เป็นประจ�า
ทุก ๆ ปี และท่านยังมอบทุนการศึกษาให้แก่ศิษยานุศิษย์ของท่านและนิสิตที่เรียนดีแต่ยากจนเป็น
ประจ�าทกุปี ในช่วงปฏบิตัธิรรมประจ�าปีการศกึษาของนสิติ  ท่านรบัเป็นเจ้าภาพทัง้ภาคเช้าและเพล
เป็นจ�านวนเงินหลายบาท  และท่านยังจัดท�าผ้าป่าเพื่อการศึกษาก่อสร้างอาคารเรือนรับรอง
อาคันตกุะ ถวายแด่วทิยาลยัสงฆ์ร้อยเอด็อกี จงึสมควรได้รบัการยกย่องท่านให้เป็นพระตวัอย่างของ
อ�าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  น�ามาเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนรับทราบต่อไป

นับได้ว่า พระครูวิมลสังวรคุณ (บุญล้อม สีลสำวโร) เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญ�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
ส�ข�วิช�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติอนุชน
ต่อไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
 

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประก�ศเกียรติคุณ

ปริญญ�พุทธศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ส�ข�วิช�พุทธจิตวิทย�

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ (ปกรณ์  กิตฺติธมฺโม)
อ�ยุ ๕๗ พรรษ� ๒๖

วิทยฐ�นะ  น.ธ.เอก, มัธยมศึกษ�ตอนต้น
เจ้�คณะตำ�บลส�รภี - หนองแฝก, เจ้�อ�ว�สวัดกอประจำ�โฮง 
วัดกอประจำ�โฮง ตำ�บลส�รภี  อำ�เภอส�รภี  จังหวัดเชียงใหม่

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน 
คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าคณะต�าบลสารภ-ีหนองแฝก, เจ้าอาวาสวดักอประจ�าโฮง, พระอปัุชฌาย์ 
พระครคูมัภรีธรรมกติติ ์มปีระสบการณ์และผลงานมาก สรปุได้ ดังนี ้ด้�นก�รปกครอง เป็นเจ้าคณะ
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ต�าบลสารภี-หนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเจ้าอาวาสวัดกอประจ�าโฮง,  
พระอุปัชฌาย์ ด้�นก�รศึกษ�และก�รศึกษ�สงเคร�ะห ์ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-
บาล ีเป็นกรรมการสนามหลวง แผนกธรรม  ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการตรวจข้อสอบประโยคนกัธรรม-ธรรม
ศึกษาชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค ๗  เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนวัดแม่สะลาบ โรงเรียนสารภีปริยัติ
ศกึษา เป็นกรรมการท่ีปรกึษาโรงเรยีนวัดเทพาราม ต�าบลอโุมงค์ ด้�นก�รเผยแผ่ เป็นพระนกัเผยแผ่
ประจ�าอ�าเภอสารภี เป็นพระธรรมวิทยากรประจ�าศูนย์อ�าเภอสารภี เป็นกรรมการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�าต�าบลสารภี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลสารภี  
เป็นที่ปรึกษากรรมการสาธารณสุขมูลฐาน โรงพยาบาลสารภี อ�าเภอสารภี เป็นที่ปรึกษากรรมการ
สภาวฒันธรรม ต�าบลสารภี  เป็นกรรมการจัดงานโครงการพฒันาคณุภาพชวีติของคณะสงฆ์ อ�าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ทุกปี ปีละ ๑๓ ครั้ง เป็นกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลสารภี เป็นที่ปรึกษากรรมการสาธารณสุข
มูลฐาน  โรงพยาบาลสารภี อ�าเภอสารภี ให้ความร่วมมือในการจัดอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา อ�าเภอสารภี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชน
วัดปากกอง ต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี ด้�นส�ธ�รณูปก�รและส�ธ�รณสงเคร�ะห์ เป็นประธาน
ก่อสร้างวิหาร ก�าแพง กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน กุฏิเจ้าอาวาส หอระฆังและซื้อที่ดินขยาย
เขตวัดกอประจ�าโฮง เป็นประธานก่อสร้างศาสนสถานวัดต่างๆเช่นวัดช่างเพ้ียน วัดหนองป่าแสะ  
ตั้งกองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดแม่สะลาบ ต้ังกองทุนการศึกษาโรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา  
ตัง้กองทนุช่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ โรงพยาบาลสารภ ีบริจาคเคร่ืองกนัหนาวแก่ราษฎร
ผูป้ระสบภัยหนาวในหมูบ้่านสนักบัตองเหนอื  ก่อสร้างศาลาทีอ่่านหนงัสือพิมพ์ประจ�าหมูบ้่านหมู่ที่ 
๗ บ้านสับกับตอง ต�าบลสารภี ก่อสร้างถนนสาธารณะประโยชน์ร่วมกับศรัทธาประชาชนในหมู่ที่ ๘ 
บ้านสันกับตอง ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ ๘ ต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี 
ก่อสร้างเมรุ สุสานป่าไม้แดง เกียรติคุณที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตร “ผู้มีคุณูปการต่อวิทยาลัยสงฆ์
ล�าพูน ได้รับเกียรติบัตร “เจ้าอาวาสดีเด่น”จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตร “วัดพัฒนาตัวอย่าง” 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโล่เกียรติคุณ “คนดีศรีมหาจุฬาฯล�าพูน”ประเภทอุปถัมภ์ ได้รับโล่เกียรติคุณ 
“ผูบ้�าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม” อ�าเภอสารภ ีได้รับพระราชทานแต่งต้ังสมณศกัด์ิ เป็นพระครูสัญญา
บัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก  (จร.ชอ.)  ในราชทินนามที่ “พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์”

  ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูคมัภรีธรรมกติติ์ ได้ส่ง
เสรมิและสนบัสนุนกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พเิศษ มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน  
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน เป็นคณะกรรมการ
อปุถมัภ์งานท�าบญุทอดผ้าป่าสามคัคปีระจ�าปีวทิยาลัยสงฆ์ล�าพูน เป็นผู้บริจาคเงินร่วมก่อสร้างอาคาร
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เรียนวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน บริจาคเงินร่วมสร้างพระพุทธรูปประจ�าวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน เป็นเจ้าภาพ
จัดถวายภัตตาหาร-น�้าปานะ แก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูนในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ประจ�าปี เป็นผูแ้ทนในส่วนหน่วยงานราชการในการผลักดันสนบัสนนุให้มกีารเปิดการจัดการศกึษา
หลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑิต  หลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑติของวทิยาลยัสงฆ์ล�าพนู  เป็นผูบ้รจิาค
เงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน บริจาคเงินร่วมสมทบกองทุนนิธิวิทยาลัย
สงฆ์ล�าพูน  เป็นคณะกรรมการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน บริจาคเงินร่วมท�าบุญ และ
ถวายการอุปถัมภ์การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานทุกปี บริจาคเงินร่วมท�าบุญโครงการพุทธศาสน์
สงเคราะห์  โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูนทุกปี เป็นประธานระดมทุนทรัพย์
ในการก่อสร้างอาคารภายในวทิยาลยัสงฆ์ล�าพูน เช่น หอพกันสิติ หอฉนั อาคารพกัรบัรองอาคนัตกุะ 
เป็นต้น และเป็นประธานบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดล�าพูน

  นับได้ว่า พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ (ปกรณ์ กิตฺติธมฺโม) เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญ�พุทธศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช� 
พุทธจิตวิทย� เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประก�ศเกียรติคุณ

ปริญญ�พุทธศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ส�ข�วิช�พระพุทธศ�สน� 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระมห�สนม  ฉวิวณฺโณ
อ�ยุ ๖๐ พรรษ� ๓๘

วิทยฐ�นะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๓  

เจ้�อ�ว�สวัดสง่�ง�ม

วัดสง่�ง�ม  ตำ�บลคอโค  อำ�เภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน 

คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดสง่างาม ท่านมีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังนี้  

ด้�นก�รปกครอง เป็นเจ้าอาวาสวัดสง่างาม ต�าบลคอโค อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ด้�นก�รศึกษ� และก�รศกึษ�สงเคร�ะห์ ให้ทนุสนบัสนนุโรงเรียนพระปริยติัธรรมและโรงเรียนสังกดั
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ส�านักงานประถมศึกษาในเขตอ�าเภอเมืองสุรินทร์ ด้�นก�รเผยแผ่ เป็นคณะกรรมการเผยแผ่  

คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองสุรินทร์ ด้�นส�ธ�รณูปก�ร และส�ธ�รณสงเคร�ะห์ เป็นกรรมการงาน

สาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองสุรินทร์ ได้ มอบเงินสนับสนุนก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

และช่วยเหลือการยังชีพ  และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตต�าบลคอโค อ�าเภอ

เมืองสรุนิทร์ จงัหวดัสริุนทร์ เกยีรตคิณุทีไ่ด้รบั   พ.ศ. ๒๕๕๙ เกียรตบิตัร เป็นผูอ้ปุถมัภ์ทนุสนบัสนนุ

ส่งเสรมิกิจกรรมบ้านคอโค บ้านคอโค หมูท่ี ่๑  ต�าบลคอโค อ�าเภอเมือง จงัหวดัสรุนิทร์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โล่เกียรติคุณ เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ต้นแบบ จากเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ 

และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกียรติบัตร เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลคอโค จากองค์การบริหารส่วนต�าบลคอโค พ.ศ. ๒๕๖๒ เกียรติบัตร เป็นผู้อุปถัมภ์ทุน

สนบัสนุนส่งเสรมิกิจกรรมบ้านคอโค จากบ้านคอโค หมูท่ี ่๑  ต�าบลคอโค อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุนิทร์  

พ.ศ. ๒๕๖๓เกียรติคุณ  เป็นผู้อุปถัมภ์ทุนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านตราด จากบ้านตราด  

ต�าบลคอโคก อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสนม ฉวิวณฺโณ ได ้

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พิเศษ โดยเป็น

วิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้

แก่นิสิตในรายวิชาธรรมภาคปฏิบัติ เป็นกรรมการมอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านภัตตาหารแก่นิสิตในโครงการปฏิบัติวิปัสสนา

กัมมัฏฐาน  เป็นผู้บริจาคทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาศาสนทายาทเพื่อส่งเสริมพุทธศาสน์ให้มั่นคง

นับได้ว่า พระมห�สนม ฉวิวณฺโณ เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 

ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ 

ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น

เอกฉันท์ให้ถวายปริญญ�พุทธศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช�พระพุทธศ�สน� เพื่อ

ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

 

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประก�ศเกียรติคุณ

ปริญญ�พุทธศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระปลัดเตชินท์ ชิตเตโช
อ�ยุ ๔๗ พรรษ� ๑๕

วิทยฐ�นะ บริห�รธุรกิจบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิต

เจ้�คณะตำ�บลทุ่งเบญจ�

วัดแหลมเสด็จ (ส�ข�วัดเข�สุกิม) ตำ�บลคลองขุด อำ�เภอท่�ใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถทางด้านการบรหิารจดัการ ด้านการพฒันาบคุลากร และมคีวาม

เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา โดยได้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคม 

เป็นอเนกประการ ปัจจุบันเจ้าคณะต�าบลทุ่งเบญจา เจ้าอาวาสวัดแหลมเสด็จ (สาขาวัดเขาสุกิม ๒) 

ในอดีตเคยเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส�านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง เจ้าหน้าท่ี 

บริหารงานทั่วไป ส�านักพระราชวัง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง 
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ได้ร่วมกับสถานีต�ารวจชุมชนแหลมเสด็จ ผู้น�าชุมชน และสภาวัฒนธรรมอ�าเภอท่าใหม่ จัดตั้งตู้ปัน

สุข “ตู้พระท�าน�าสุขแหลมเสด็จ” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดแหลมเสด็จ/ลานธรรมลานวิถีไทยวัดแหลม

เสดจ็ เพือ่ให้คนในชุมชนและผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) มารับไปบริโภค ฟรี ซึ่งภายในตู้แบ่งปันประกอบด้วยอาหารแห้ง  

น�้าดื่ม ขนม ยารักษาโรค และผลไม้พื้นถิ่น 

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยนัน้ พระปลัดเตชนิท์ ชติเตโช   

ได้ให้การอุปถัมภ์การจัดการเรียนการสอนของหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ พุทธมณฑล

จันทบุรี และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในทุก ๆ 

ด้านอย่างเต็มก�าลังความสามารถ  

นับได้ว่า พระปลัดเตชินท์ ชิตเตโช เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ

ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น

อเนกประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญ�พุทธศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช� 

ก�รจัดก�รเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประก�ศเกียรติคุณ

ปริญญ�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

น�งชุติม�  ตั้งรัตคณะ
อ�ยุ ๗๐ ปี

สำ�เร็จก�รศึกษ�  ประถมศึกษ�ปีที่  ๔ 

ประธ�นโครงก�รหมู่บ้�นชุติม�และในเครือ

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งเป็น ประธานโครงการหมูบ้่านชตุมิาและในเครอืมปีระสบการณ์และผลงานมากสรปุได้ดังน้ี  

ด้านประสบการณ์ เป็นผู้มีความช�านาญพิเศษในการออกแบบการก่อสร้าง ด้�นเกี่ยวกับสังคมและ

ก�รศึกษ� เป็นผู้สนับสนุนและถวายปัจจัยก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ และอนุพุทธมลฑลจังหวัด

ชยัภูม ิเป็นผูอ้ปุถมัภ์โครงการนกัธรรมบาลแีละธรรมศึกษาก่อนสอบนามหลวงของคณะสงฆ์จังหวดั
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ชัยภูมิ และคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ เป็นประจ�าทุกปี  และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร

ทีศ่กึษา ณ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาลัยสงฆ์ชยัภูม ิจ�านวน ๔๐ ทนุ รวมเป็น

จ�านวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ (สี่หมื่นบาทถ้วน)  เป็นประจ�าทุกปี ด้�นเกี่ยวกับประเทศช�ต ิ เป็นผู้

มอบรถสามล้อโยก ๘๒ คัน ๘๒ พรรษา ถวายองค์ราชันพระมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดชัยภูมิ มอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลชัยภูมิ สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลอ�าเภอ

หนองบัวแดง จ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมจ�านวน  

๑๐๐,๐๐๐  บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน)  ถวายปัจจัยหลวงพ่อสายทอง เตชปญโฺญ เพ่ือสมทบทนุสร้าง

โรงพยาบาลชยัภมูจิ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมืน่บาทถ้วน) และบริจาคเงินจ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่กาชาดจังหวัดชัยภูมิเป็นประจ�าทุกปี ด้�นเกี่ยวกับพระพุทธศ�สน� เป็นผู้

สนับสนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาของ

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิเป็นประจ�าทุกปี เป็นผู้จัดถวายน�้าด่ืม และภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร ที่

ศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์อุปกรณ์ท�าความสะอาดอาคาร ห้องน�้า ตลอดถึง

บรเิวณต่าง ๆ  แก่วทิยาลยัสงฆ์ชยัภมูติัง้แต่ก่อตัง้จนถงึปัจจบุนั และเป็นเจ้าภาพอาหารและน�า้ปานะ

ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตประจ�าปี ของวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิทุกปี เกียรติคุณที่ได้รับ 

แม่ดีเด่นผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  จาก โล่คนดีศรีพระเทพภาวนาวิกรม จากวิทยาลัย

สงฆ์ชัยภูมิ  และเข็มเกียรติคุณ  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในส่วนท่ีเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั นางชติุมา ต้ังรตัคณะ ได้ส่งเสรมิ

และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น สร้างอาคารอเนกประสงค์(โรงครัว) 

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)  ถวายทุนการศึกษา

แก่พระนิสิต จ�านวน ๔๐ ทุน รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ (สี่หมื่นบาทถ้วน)  เป็นประจ�า 

ทุกปี เป็นผู้อุปถัมภ์ภัตตาหารเพลแด่บุคลากรและนิสิตทุกภาคการศึกษา เป็นผู้บริจาคทรัพย์สร้าง

อาคารและหอประชุมสงฆ์พญาแล เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท

ถ้วน)  เป็นผู้บริจาคทรัพย์ในการซื้อที่ดินเพื่อขยายเขตพื้นที่วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จ�านวน ๒ ไร่ เป็น

จ�านวนเงินทัง้สิน้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมืน่บาทถ้วน)เป็นผูม้อบชดุรบัแขกชนดิมกุ จ�านวน 

๑ ชุด เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) แก่วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  เป็นผู้บริจาค

ทรพัย์ในการก่อสร้างป้ายวทิยาลยัสงฆ์ชยัภมู ิเป็นจ�านวนเงนิทั้งสิน้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท

ถ้วน)และบริจาคทรัพย์ในการสร้างรั้ววิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เป็นจ�านวนเงินท้ังส้ิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(สองแสนบาทถ้วน)
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 นับได้ว่า น�งชุติม� ตั้งรัตคณะ เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ

ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น 

อเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญ�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักด์ิ ส�ข�วิช�

สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร ์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย





ประกาศเกียรติคุณ

ผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อวันที่	

๒๔	เดือนกุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ
อายุ ๕๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา เปรียญธรรม ๙ ประโยค ส�านักเรียนวัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ,

พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช, อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาบาลี-สันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

MBA in Finance & Insurance, St. John’s University, New York City, New York, USA

Doctor of International Business Administration

Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida USA

Vice President of Global Research & Director of Ph.D. & D.B.A. Program 

Charisma University, Providenciales, TC, BWI, & Apollos University, Montana, USA

ท่านเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	ประเทศชาติและพระพุทธ

ศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 



161

มีจิตสาธารณะ	 เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม	 มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�างาน	
ได้ประกอบสัมมาอาชีวะ	ปฏิบัติธรรมถือเบญจศีลเป็นประจ�า	ท�าและน�าหมู่คณะวงการต่าง	ๆ	ร่วม
กันท�าบุญท�าทานท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	ด้วยดีตลอดมา	ผลงานส�าคัญคือได้ริเริ่มโครงการมอบ
ทุนการศึกษาอุปถัมภ์สามเณรทั้งหลายวัดโมลีโลกยารามที่เรียนบาลีสนามหลวงในนาม	 “กองทุน
นิตยภัตร”	ทุกเดือนติดต่อกันตั้งแต่ปี	๒๕๕๗	จนถึงปี	๒๕๖๔	 เป็นปีที่	๘	และยังได้บริจาคปัจจัย
อปุถมัภ์วดัต่าง	ๆ	ทัว่ประเทศ	ในการส่งเสรมิการศกึษาบาลสีนามหลวงมผีลงานทางวชิาการสอนบาลี
มาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอายุน้อย	ๆ	เปรียญตรี	ทั้งที่วัดพิชัยสงคราม	สมุทรปราการ	วัดเพชรสมุทร	
สมุทรสงคราม	ส�านักอบรมบาลีก่อนสอบ	ภาค	๑๔	วัดไร่ขิง	สามพราน	นครปฐม	มีผลงานแต่ง	แปล	
รวบรวม	เรียบเรียงเกี่ยวกับหลักสูตรบาลีสนามหลวงครอบคลุมวิชาแปลมคธเป็นไทย	วิชาแปลไทย
เป็นมคธ	วิชาสัมพันธ์ไทย	และวิชาบุรพภาค	ตั้งแต่ประโยค	๑-๒	ป.ธ.๓	-	ป.ธ.๘	ทั้งที่แต่งเอง	และ
สนับสนุนให้คณาจารย์วัดต่าง	 ๆ	 แต่งร่วมกันเป็นที่ปรากฏแพร่หลายใช้กันในวงการเรียนบาลี 
ของพระภิกษุสามเณรส�านักเรียนบาลีวัดต่าง	ๆ	มาตั้งแต่ปี	๒๕๓๐	เช่น	ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ	 
ภาค	๑-๘	วชิาสมัพนัธ์ไทย	ธรรมบทภาค	๕-๖-๗-๘	วชิา	บรุพภาค	ป.ธ.๓	เฉลยปัญหาบาลีสนามหลวง	
วิชาแปลมคธเป็นไทย	ประโยค	๑-๒	วิชาบาลีไวยากรณ์	ประโยค	๑-๒		และ	ป.ธ.๓	ศัพท์ส�านวน
ธรรมบท	ป.ธ.๕	ศัพท์ส�านวนมังคลัตถทีปนี	ป.ธ.๗	เป็น	“สามเณร	ป.ธ.๙”	ล�าดับที่	๓๖	แห่งกรุง
รตันโกสนิทร์	และเป็นคนไทยเพยีงคนเดยีวจนถงึปัจจบุนัทีพ่ากเพยีรพยายามวริยิะอุตสาหะเล่าเรยีน
จนจบและรับปริญญาพร้อมกันได้ถึง	๓	ปริญญาคือ	ป.ธ.๙,	พธ.บ.	และ	ศษ.บ.	ในปี	๒๕๓๓	รวมถึง
เป็นศษิย์เก่า	มจร	คนแรกและคนเดยีวทีเ่ล่าเรยีนจนจบปริญญาเอกทางบริหารธรุกจิระหว่างประเทศ
จากสหรัฐอเมริกาได้ส�าเร็จ	ในปี	๒๕๔๔	ในอดีตยังได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า	กรม
หลวงวชิรญาณสังวร	แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจช�าระต้นฉบับพระไตรปิฎก	ฉบับมหาเถรสมาคม	
ภาษาไทย	ปี	๒๕๓๐	ตั้งแต่ปี	๒๕๓๔-๒๕๓๗	ส�าหรับในแวดวงวิทยาการวิจัยชั้นสูงมีต�าแหน่งเป็น
นักวิจัยแห่งชาติ	 และอีกต�าแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์	 ของสภาวิจัย 
แห่งชาติมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๑	 ในเมืองไทยได้สอนวิชาต่าง	 ๆ	 ระดับบัณฑิตศึกษา	 และเป็นท่ีปรึกษา
วทิยานพินธ์และดษุฎนีพินธ์	เช่น	โครงการ	MBA	บณัฑิตวทิยาลัยมหาวทิยาลัยสวนดุสิต	มหาวทิยาลยั
บูรพา	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นต้น	และยังท�างานบริหาร
เป็นผู้อ�านวยการโครงการปริญญาโท	MBA	ตลอดทั้งโครงการปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตร
นานาชาติ	 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สอนและวิจัยทาง	MBA	 และ	 DBA	 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ	อาทิ	Ilmanau	Technical	University	เยอรมัน	Victoria	University	
แคนนาดา	 Curtin	 University	 ออสเตรเลีย	 California	 State	 University	 at	 Pomona,	 
สหรัฐอเมริกา
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ในการท�างานระดับนานาชาติยังเป็นอาจารย์ชาวไทยคนแรกท่ีได้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
ชั้นสูงสุดเป็น	"ศาสตราจารย์ประจ�า”	สอนและวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ	และ	“ศาสตราจารย์วิจัย”		
ท�าวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่สภาการอุดมศึกษาสหรัฐอเมริกา	
(CHEA)	รับรองวิทยฐานะ	อีกหลายมหาวิทยาลัย	เช่น	California	State	University	at	Fullerton,	
Apollos	University,	Yuin	University,	W.H.	Taft	University,	University	of	New	Heaven,	
Charisma	University	 	และยังสอนและให้ค�าปรึกษาวิจัยทางสาขาบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 สหราชอาณาจักร	 เกาหลีใต้	 จีน	
เวียดนาม	ออสเตรเลีย	และยังมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นกรรมการอ่านประเมินบทความวิจัย	Peer	
Reviewers	 และประธานการน�าเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ	 Chair	 ของสถาบันวิจัยและ
วารสารวิจัยระดับนานาชาติ	International	Journal	of	Arts	&	Sciences,	USA,	FLE	Learning	
Institute,	 UK,	 International	 Academy	 of	 Business	 and	 Economics,	 USA	 และยังมี
ประสบการณ์ท�าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านการบริหารภาคธุรกิจและสมาคมวิชาการ 
ทางบริหารธุรกิจ	เช่น	เป็นกรรมการและกรรมการบริหารบริษัท	จีสตีล	จ�ากัด	มหาชน		ที่ปรึกษา
องค์การธุรกิจกลุ่มเจียเม้ง	ข้าวหอมมะลิตราหงษ์ทอง	ที่ปรึกษากิจการ	SMEs	และบริษัทมหาชน	ใน
และต่างประเทศหลายบริษัท	 ทั้งในจีน	 ฮ่องกง	 ลาว	 กัมพูชา	 สิงคโปร์	 อินเดีย	ญี่ปุ่น	 สวิส	 และ
สหรัฐอเมริกา	 นายกสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	 ภาคีสมาชิกนักวิจัยอาวุโส	 สถาบัน	 IEEE,	 
New	York,	USA		ภาคีสมาชิก	Pali	Text	Society,	Bristol,	UK	ภาคีสมาชิกศาสตราจารย์วิจัย	
Harvard	Business	School,	Harvard	University,	USA	รวมถึงเคยท�างานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน
เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงต่าง	 ๆ	 อีกหลายกระทรวง	 อาทิ	 กระทรวงคมนาคม	 กระทรวง
มหาดไทย	กระทรวงอุตสาหกรรม	และอนุกรรมการคณะกรรมาธิการต่าง	ๆ 	ทั้งวุฒิสภา	และรัฐสภา	
อาทิ	 คณะกรรมาธิการการศาสนา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม	 วุฒิสภา	 
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัยและนวัตกรรม	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ล่าสุด 
ในรอบปี	๒๕๖๐-๒๕๖๔	ได้ร่วมกบัทมีท�าวจิยัโครงการจัดท�า	“พจนานกุรมบาฬีสยาม”	ช่วยค้นคว้า	
“พระไตรปิฎกบาลี”	 แล้วเสร็จจ�านวน	๒๓	 เล่ม	 ขนาด	 A4	หนา	๒๐,๐๐๐	หน้า	 อยู่ระหว่างรอ 
การตพีมิพ์เผยแพร่	และ	Siam	Pali	English	Dictionary	23	Volumes	มุง่ให้นานาชาตมิพีจนานกุรม
บาลีค้นคว้าพระไตรปิฎกบาลีอักษรโรมัน	ก�าลังท�าต้นฉบับถึงเล่ม	๑๑	ขนาด	A4	หนา	๒๐,๐๐๐	ใน
ระดับนานาชาติ	 สร้างชื่อเสียงให้	 มจร	 และประเทศชาติเป็นอันมาก	 ล่าสุดด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ	 
เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยระดับโลก	 Charisma	 University	 มหาวิทยาลัยนานาชาติที่เมือง 
พรอวิเดนเชียลส์	ทีซี	ตอนใต้เมืองไมอามี่	รัฐฟลอริดา

ด้วยการท�างานเพ่ือสังคม	 ประเทศซาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ได้รับ

เกียรติคณุดังนี้	ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร	สาขาผู้แต่งต�าราทางพระพุทธศาสนา	ในปี	๒๕๓๗,	
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ได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร	MBA	ให้เป็น	๑	ใน	๕๔	ผู้น�าทางด้านธุรกิจและภาครัฐในประเทศไทย	

ในปี	๒๕๕๔,	ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล	"ผลงานวิจัยดีเด่น"	ติดต่อกัน	๖	ปีซ้อน	ในปี	๒๕๕๖-๒๕๖๑	

จาก	IJAS	Conference	at	Harvard	Medical	School,	Harvard	University,	Boston	USA	ได้

รับรางวัลเสาอโศกผู้น�าศีลธรรม	ในปี	๒๕๖๒	และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	มจร	ในปี	๒๕๖๒	รวมถึง

รางวัลทางสังคมอีกนับไม่ถ้วน

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นศิษย์เก่าสาขาบริหารการ

ศกึษา	คณะครศุาสตร์	พธ.บ.	รุน่	๓๕	มจร	และยงัได้บรรยายวชิาต่าง	ๆ 	ระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก	คณะครุศาสตร์	คณะพุทธศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	มจร	ส่วนกลาง	และวิทยาเขตต่าง	ๆ	เช่น	

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	สามพราน	นครปฐม	มจร	วัดมหาธาตุ	ท่าพระจันทร์	มจร	วิทยาเขต

นครสวรรค์	 ฯลฯ	 ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน�าผล

งานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติไปน�าเสนอพร้อมกันถึง	 ๓	 มหาวิทยาลัย 

ชั้นแนวหน้าระดับโลกในปีเดียวกัน	 คือ	 ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด	 และ 

มหาวทิยาลัยฮาร์วาร์ด	ตลอดทัง้ยงัได้ท�าเองและน�าคณะผูใ้จบญุอปุถมัภ์สนบัสนนุทนุการศกึษาและ

ช่วยเหลือด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกิจการมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า	ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ	 เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม

ประเทศชาติ	 พระพุทธศาสนา	 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ	

ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จึงมีมติเป็น

เอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน

สืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ เพทาย พงษ์เพียจันทร์
อายุ ๗๒ ปี

ส�าเร็จการศกึษา ปริญญา วท.ม. (การผลิตสตัว์)

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็นคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรบณัฑิตศกึษา	มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	
วิทยาเขตเชียงใหม่	ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	สรุปได้ดังนี้	ด้านประสบการณ์งานวิจัยชุมชน 
(๑)	ท�างานวิจัยเชิงพื้นที่กับชุมชนเกษตรกรมากกว่า	๑๕	ปี	(๒)	เคยเป็นประธานโครงการเศรษฐกิจ
ฐานรากที่	 ต�าบลอุโมงค์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดล�าพูน	 สนับสนุนโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	 (สกอ.)	 เป็นเวลา	 ๒	 ปี	 (๓)	 เคยเป็นประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือของ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	เป็นเวลามากกว่า	๖	ปี	(๔)	เคยเป็นประธานเครือ
ข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (สกอ.)	 เป็นเวลามากกว่า	
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๙	ปี	ด้านการจดสิทธิบัตร	(๑)	ค�าขอสิทธิบัตรประเภทสิ่งประดิษฐ์	เลขที่ค�าขอ	๑๑๐๑๐๐๐๖๐๕		
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์:	 “กรรมวิธีระบุเพศของตัวอ่อนโคด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์	 แลมป	์
(Multiplex-LAMP)	แบบขั้นตอนเดียว”	 (๒)	ค�าขอสิทธิบัตรประเภทสิ่งประดิษฐ์	 เลขที่	 ๖๕๘๙๕	
ชือ่ทีแ่สดงถงึการประดษิฐ์:	“กรรมวธิกีารคดัเพศน�า้เชือ้โดยปฏกิริิยาไซโตทอกซิคจากโมโนโคลนอล
แอนติบอดี	ต่อ	เอช-วาย	แอนติเจน

ในส่วนที่เก่ียวกับประเทศชาติ	 ท่านได้ท�าคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติจนได้รับรางวัล
มากมาย	ดังนี้	(๑)	ปี	๒๕๔๗	ได้รับรางวัล	Purina	Outstanding	Research	Award	(๒๐๐๔)	จาก	
Asian-Australasian	Journal	of	Animal	Science	จัดที่ประเทศมาเลเซีย	(๒)	ปี	๒๕๕๐	ได้รับโล่
ประกาศเกียรตคิณุในฐานะนกัสตัวบาลดเีด่นประจ�าปี	๒๕๕๐	จากสมาคมสตัวบาลแห่งประเทศไทย	
(๓)	 ปี	 ๒๕๕๒	 ได้รับรางวัล	 โพสเตอร์ดีเด่นด้านปศุสัตว์จากงาน	 Agricultural	 Biotechnology	
International	 Conference	 2009	 (ABIC	 2009)	 จัดที่ประเทศไทยโดยมีส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	เป็นเจ้าภาพร่วมกับ	Agricultural	Biotechnology	
International	Conference	Foundation.	ทั้งนี้หัวข้อการน�าเสนอเป็นผลการใช้น�้าเชื้อแยกเพศ
โคนมต่ออัตราการเกิดลูกโคนมเพศเมีย	 (๔)	 ปี	 ๒๕๕๙	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 ๑	 ในการ
ประกวด	NSP	 Innovation	 Award	2016	 ประเภท	นวัตกรรมเชิงพาณิชย์-ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	 
ชื่อผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	 :	 น�้าเชื้อแช่แข็งคัดเพศที่ใช้ในการผสมเทียมโคนมเพื่อเพิ่มจ�านวนลูกโค 
เพศเมีย	จากการจัดประกวดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์	ภาคเหนือ	(๕)	ปี	๒๕๕๙	ได้รับรางวัล	Best	
Incubatee	ในการประกวด	Thai-BISPA	Award	2016	จากสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกจิและอทุยาน
วิทยาศาสตร์ไทย	(Thai	Business	Incubators	and	Science	Parks	Association)	ในวันที่	๑๖	
กรกฎาคม	๒๕๕๙	ณ	กรุงเทพมหานคร	(๖)	ปี	๒๕๕๙	ได้รับรางวัล	2016	AABI	Torch	Award	for	
Technology	 Transfer	 จาก	 The	 Asian	 Association	 of	 Business	 Incubation	 (AABI)	 
วันที่	 ๒๔	 กันยายน	๒๕๕๙	ณ	 Shanghai	 International	 Conference	 Center	 เมืองเซ่ียงไฮ	้
สาธารณรฐัประชาชนจนี	๗)	ปี	๒๕๕๙	(รปูที	่ได้รบัรางวลั	Grand	Prize	ในงาน	Seoul	International	
Invention	Fair	๒๐๑๖	ทีม่ผู้ีเข้าร่วมประกวดจาก	๓๑	ประเทศ	มผีูเ้ข้าร่วมงานกว่า	๖๐๐	คน	จดัโดย
สมาคม	Korea	Invention	Promotion	Association	เมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	กรุงโซล,	
ประเทศเกาหลี	ด้วยการท�างานเพื่อสังคม	ประเทศชาติ	และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ได้
รบัเกียรตคิณุ	ดงันี	้(๑)	รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์มงกฏุไทย	ชัน้ที	่๒	ชือ่	ทวติียาภรณ์	เมื่อ	
พ.ศ.	๒๕๓๒	(๒)	รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก	ชั้นที่	๒	ชื่อ	ทวีติยาภรณ์	เมื่อ	พ.ศ	
๒๕๓๖	(๓)	รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย	ชั้นที่	๓	ชื่อ	ประถมาภรณ์	เมื่อ	พ.ศ.	
๒๕๔๐	 (๔)	 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหริญจักรพรรดิมาลา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 
๕.	รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย	ชั้นสูงสุด	ชื่อ	มหาวชิรมงกุฎ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๘		
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ด้านสังคมและการศึกษา	 ท่านมีผลงานดังนี้	 (๑)	 เป็นประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพ 
การศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตเชียงใหม่	 (๒)	 เป็นประธาน
อนุกรรมการฝ่ายวจิยัมลูนธิกิารศกึษาและเผยแผ่พระพทุธศาสนาภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตเชยีงใหม่	ด้านเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาและสาธารณปูการ 
ท่านได้เป็นทีมวจิยัและประเมนิในการพฒันาการศกึษาและเผยแผ่พระพทุธศาสนาภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	
ภายใต้	 มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตเชียงใหม่

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 รองศาสตราจารย์	 เพทาย	 
พงษ์เพยีจนัทร์	ได้มบีทบาทต่อมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ดังนี	้(๑)	เป็นผูท้รงคุณวุฒิ	
คณะครศุาสตร์	มจร.วทิยาเขตเชยีงใหม่	เป็นผูท้รงคณุวฒุ	ิสาขาวชิาปรัชญา	ปริญญาตรี	และปริญญาโท	
(๒)	 เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บัณฑิตศึกษา	มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่	 (๓)	 เป็นคณะกรรมการ
บริหารมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 (๔)	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย
ของศนูย์บณัฑิตศกึษา	มจร.วทิยาเขตเชยีงใหม่	(๕)	เป็นประธานคณะกรรมการภายนอกในการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตเชียงใหม่	(๖)	เป็น
ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัยมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตเชียงใหม่

นับได้ว่า	รองศาสตราจารย์ เพทาย พงษ์เพียจันทร	์ เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคมประเทศชาติ	 พระพุทธศาสนา	 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ	ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	จึงมมีติ
เป็นเอกฉนัท์ให้มอบเขม็เกยีรตคิณุ	เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฎไพศาล	เป็นทฏิฐานคุติแก่อนชุน
สืบไป
 

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
อายุ  ๖๘ ป ี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารงานสาธารณสุข) 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท Master of Public Health (Public Health), 
University of the Philippines

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ	อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	
ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารงต�าเเหน่งเป็นข้าราชการบ�านาญ	
พนักงานมหาวิทยาลัย	ต�าเเหน่งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต	คณะสาธารณสุข
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 เป็นคณะท�างานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ	 ส�านักงาน 
การวิจัยแห่งชาต	ิ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและประเมินวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย	
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ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ		ท่านมีความเชี่ยวชาญพิเศษ		ด้านการวิจัย	การบริหาร	การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต	การพัฒนา	mindset	ตามแนวปรัชญาตะวันออก	มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้
ดังนี้	ด้านประสบการณ์ท�างาน	ท่านเจริญในหน้าที่การงานตามล�าดับ	เช่น	2538	–	2546	เป็น
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 2547-	 2550	 เป็นกรรมการประจ�าส�านัก
บรกิารวชิาการ	มหาวทิยาลยับรูพา		2546-	2550	เป็นกรรมการประจ�าศนูย์วทิยาศาสตร์สุขภาพ	
มหาวิทยาลัยบูรพา	2546-	2550	เป็นกรรมการและเลขานุการจัดท�าร่างสภาวิชาชีพสาธารณสุข	
ของสมาคมวิชาชีพ	 สาธารณสุขแห่งประเทศไทย	 2545-	 2551	 เป็นกรรมการสภาวิชาการ	
มหาวทิยาลยับรูพา	2546	–	2552	เป็นประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร	มหาบณัฑิต	(หลักสูตร
นานาชาต)ิ		2552	–	2562	เป็นประธานหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎบีณัฑิต	ด้านเป็นวทิยากร 
เป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม	 “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การวจิยัเเห่งชาติ			เป็นผูร่้วมประเมนิผลเเละให้การรบัรองการเป็นวทิยากร	วช.	ของผูท้ีผ่่านการฝึก
อบรม	“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”	เป็นวิทยากรของหน่วยงานสถาบันต่าง	ๆ	ด้านการ
บริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ		มีผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๒๕	
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	มีงานวิจัย	จ�านวน	๓๓	เรื่อง	เช่น	พ.ศ.2559	ท่านและคณะ	ท�าวิจัยเรื่อง	
การสังเคราะห์ผลของการฝึกปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาตะวันออกในแต่ละทางเลือกเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการพหุปัญญาของผู้สูงอายุ	 ชลบุรี:	 คณะสาธารณสุขศาสตร	์
มหาวิทยาลัย	มีผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่	จ�านวน	๒๙	เรื่อง	เช่น	เรื่อง	การตรวจสอบการจัดการ
ความปลอดภัยขยะมลูฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสขุภาพของคนงานและประชาชน:	การวเิคราะห์
อภมิาน	เผยแพร่ในปี	พ.ศ.๒๕๖๓	ในวารสารเครือข่ายวทิยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้		
ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์	 ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	 เกียรติบัตร	 โล่เกียรติยศ	 และโล่เกียรติคุณ	 เช่น	
พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	 มทร.	 อีสาน		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 	 	 เกียรติบัตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ	“สร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่”	รุ่นที่	๒	 โดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล		
เกียรติบัตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ	“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”	(ลูกไก่)	โดยส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	รองศาสตราจารย์	ดร.กหุลาบ	
รตันสจัธรรม	ได้ส่งเสรมิเเละสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา	คอื	เป็นกรรมการ
ประจ�าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 	 ได้ตรวจสอบเเละประเมินผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	
ด้วยดีเสมอมา	

นบัได้ว่า	รองศาสตราจารย์ ดร.กหุลาบ รัตนสจัธรรม	ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหติานหุติประโยชน์
แก่สังคม	 ประเทศชาติ	 พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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วทิยาลยั	เป็นอเนกประการ	สมควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรติคณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวทิยาลยั	จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรติคณุ	เพ่ือประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล	เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔	

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์
อายุ ๖๕ ปี

ส�าเร็จการศึกษา Doctor of Philosophy in Management (Ph.D. Management) 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีและสังคม

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก

เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ	อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	

ประเทศชาต	ิและพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนือ่ง	ปัจจุบันด�ารงต�าเเหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	 ที่ปรึกษาหลักสูตร	 MBA	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

คณะบรหิารธรุกจิ	ท่านมปีระสบการณ์และผลงาน	สรปุได้ดงันี	้(๑)	เป็นผูป้ระเมนิการประกนัคณุภาพ

การศึกษา	ระดับมหาวทิยาลัย	คณะ	และสาขาวิชา	(๒)	เป็นผูท้รงคณุวฒุคิณะกรรมการสภาวชิาการ	
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ระดบัมหาวทิยาลยั	๓)	เป็นผูท้รงคณุวฒุติรวจผลงานทางวชิาการ	(๔)	เป็นผู้ทรงคณุวฒุติรวจผลงาน

วิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่	 เคยด�ารงต�าแหน่ง	 (๑)	 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์	 (๒)	 ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและการประกันคุณภาพ	๓)	 ผู้อ�านวยการส�านัก

วิชาการและงานทะเบียน	 (๔)	 รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	 (๕)	 เป็นกรรมการตรวจประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน	 (รัฐและเอกชน)	ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ	 (๑)	 เป็นคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองและติดตามการด�าเนินงาน	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	(๒)	คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

สนิค้า	OTOP	ด้านเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา	(๓)	เป็นวทิยากรบรรยายเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาและ

เศรษฐกิจพอเพียง	เกียรติคุณที่ได้รับ	รางวัลคนดีศรีราชพฤกษ์	ด้านวิจัยดีเด่น	และด้วยการท�างาน

เพื่อสังคม	ประเทศซาติ	และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	ดังนี้	(๑)	ปีพ.ศ.	

๒๕๕๙	-	๒๕๖๓	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	ในฐานะผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษาและสังคม

สมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลก	 (๒)	 ปี	 ๒๕๕๔	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	 ได้ให้การ 

สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา	 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล	 (๓)	 ปี	 ๒๕๕๔	 ได้รับโล่ประกาศ

เกียรติคุณ	 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก	พิจิตร	 นครสวรรค์	 และอุทัยธานี	 ด้วย 

จิตอาสา	ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือ	(๔)	ปี	๒๕๕๔	ได้รับใบประกาศเกียรติคุณนักวิจัย 

ดีเด่น	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	(๕)	ได้รับโล่ประกาศเชิดชูเกียรติ	

อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 (๖)	 ได้รับ 

โล่ประกาศเกียรติคุณ	 “ต้นแบบคนดี”	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๒	 เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา	๘๒	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๒	(๗)	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	“ครูดีศรีแผ่นดิน”	

ประจ�าปี	๒๕๕๑	เนือ่งในโอกาสวนัพ่อแห่งชาต	ิ“ขอท�าความ	ดเีพือ่พ่อ	ตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท”	

(๘)	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	 “สตรีตัวอย่าง”	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๑	 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

สมาคมสโมสร	 วัฒนธรรมหญิง	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (๙)	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	 “คนด ี

ศรี	 แผ่นดิน”	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๐	 เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา	 ๘๐	 พรรษา	

“พระเจ้าอยู่หัวกับแนวทาง	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 (๑๐)	 ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น 

คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกริก	 ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์	 ประถมาภรณ ์

มงกุฎไทย	(ป.ม.)	และประถมาภรณ์ช้างเผือก	(ป.ช.)

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	รองศาสตราจารย์	ดร.ดวงตา	

สราญรมย์	ได้ส่งเสริมเเละสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า	รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย	์ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์

แก่สังคม	 ประเทศชาติ	 พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั	เป็นอเนกประการ	สมควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
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ราชวทิยาลยั	จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรติคณุ	เพ่ือประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล	เป็น

ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
 

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล
อายุ ๓๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการองค์กร), 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) (ก�าลังศึกษา)

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา), 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการองค์กร) วิทยาลัยนครราชสีมา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการองค์กร)

เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ	อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	
ประเทศชาติ	และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง	ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทยเยอรมัน	 (จี-เทค)	 เป็นประธานอาชีวศึกษา
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เอกชนจังหวัดขอนแก่น	เป็นรองนายกกิ่งกาชาดอ�าเภอชุมแพ	จังหวัดขอนแก่น		เป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตดิตามการบรหิารงานต�ารวจ	(กต.ตร)		เป็นผู้ประนปีระนอมประจ�าศาลจังหวดัชมุแพ	

จังหวัดขอนแก่น	 	 เป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	 จังหวัดขอนแก่น	 เป็นกรรมการสภา

วิทยาเขตขอนแก่น	ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	สรุปได้ดังนี้	ด้านเกี่ยวกับประสบการณ์ท�างาน	

(๑)	ปฏบิตัหิน้าท่ีครผููส้อน	ในสถานศกึษาท้ังภาครฐัและเอกชน	ระหว่างปี	๒๕๔๓-๒๕๕๒		(๒)	ปฏบิตัิ

หน้าที่นายกสโมสรไลออนส์ชุมแพ	ปีบริหาร	๒๕๕๔-๒๕๕๔	(๓)	ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

อาชวีศกึษาเอกชน	๒๕๕๕-ปัจจบัุน	ด้านสงัคม	(๑)	ผูจ้ดัต้ัง	โครงการรถปันสขุเคลือ่นที	่มอบถุงยงัชพี

ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจาก	 COVID-19	 (๒)	 เป็นผู้จัดต้ังโครงการครอบครัวจี-เทค 

จิตอาสา	 เช่น	 โรงทาน	ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์	ฯ	ด้านเกี่ยวกับประเทศชาต ิ

ท่านได้เลง็เหน็ความส�าคญัของการศกึษา	และมคีวามต้องการให้เดก็ทกุคนได้รบัโอกาสทางการศกึษา	

อย่างเท่าเทียมกัน	 จึงได้เร่ิมจัดการศึกษาระดับ	 ปวช.	 โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	พร้อม	

จัดสรรอุปกรณ์การเรียน	 เครื่องแต่งกาย	 และรับส่งให้ฟรี	 ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ

สาธารณปูการ	ท่านเป็นผูม้คีวามเลือ่มใสศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกล้า	เป็นประธานกฐินสร้าง

พระประธาน	 และเจ้าภาพยกช่อฟ้าเอก	ณ	 วัดสระแก้ว	 อ�าเภอชุมแพ	 จังหวัดขอนแก่น	 และเป็น

ประธานกฐินสร้าง	ก�าแพงแก้ว	ณ	วัดพุทธเกษม	อ�าเภอน�้าพอง	จังหวัดขอนแก่น	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้

บริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ	 วัดธาตุ	 พระอารามหลวง	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอ

เมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	เป็นจ�านวนเงิน	๓๐,๐๐๐	บาท	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้บริจาคทรัพย์

สมทบทนุก่อสร้างกุฏสิงฆ์รับรองพระเถระ	วดัโนนมะเคง็	บ้านหวัหนอง	ต�าบลหนองคอนไทย	อ�าเภอ

ภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	เป็นจ�านวนเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท		ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๓	เป็นเจ้าภาพจัดตั้ง

กองทนุภตัตาหารเพลพระภกิษุสามเณร	วดัธาตพุระอารามหลวง	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืงขอนแก่น	

จงัหวดัขอนแก่น	ปีละ	๒๐,๐๐๐	บาท	เป็นจ�านวนเงิน	๘๐,๐๐๐	บาท	รวมทัง้ส้ินเป็นเงิน	๑๓๐,๐๐๐	

บาท	(หนึง่แสนสามหมืน่บาทถ้วน)	และด้วยการท�างานเพือ่สงัคม	ประเทศชาติ	และพระพทุธศาสนา

อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	 ดังน้ี	 ได้รับพระราชทานเกียรติคุณช้ันสามัญของเหล่ากาชาด

จังหวัดภาค	๕	และ	ภาค	๖	สภากาชาดไทย	ปี	๒๕๕๘	จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย	์

ดร.เกรียงไกร	 ปัญญาประเสริฐกุล	 ได้ท�าคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ดังนี	้ 

ด้านการศึกษา	(๑)	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๓	ถวายทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี	ปีละ	๑๐	

ทุน	ๆ	ละ	๑,๐๐๐	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๐,๐๐๐	บาท	(๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๓	มอบถวายทุน

การศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท-เอก	 ปี	 ละ	 ๕	 ทุนๆ	 ละ	 ๓,๐๐๐	 บาท	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
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๖๐,๐๐๐	 บาท	 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 (หนึ่งแสนบาทถ้วน)	ด้านให้ความอุปถัมภ์  

(๑)	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๓	ได้ถวายความอุปถัมภ์จตุปัจจัย,	ภัตตาหาร	น�้าดื่ม	และน�้าปานะโครงการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตเป็นประจ�าทุกปี	 (๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๓	 ได้จัดตั้งโรงทาน 
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น	เช่น	โครงการท�าบุญ
ทอดถวายกฐินมหาวิทยาลัย,	 โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ฟังเทศน์มหาชาติ	 และการประชุมพระ 
สังฆาธิการจังหวัดขอนแก่น	ณ	 อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๐	พรรษา	 เป็นประจ�า 
ทุกปี	ด้านการบริจาค (๑)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ได้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพุทธศาสนา	F.M.	101.75	Mhz.	เป็นจ�านวนเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท	(๒)	พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้บริจาค
เงินสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์	 (อาจ	 อาสภมหาเถร)	 มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตขอนแก่น	 วัดธาตุ	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น	เป็นจ�านวนเงนิ	๓๐,๐๐๐	บาท	(๓)	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้บริจาคทรพัย์สมทบทุนก่อสร้าง
มหาจุฬามณี	 เจดีย์พุทธชยันตี	 พระเทพเมธีอนุสรณ์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
วทิยาเขตขอนแก่น	เป็นจ�านวนเงนิ	๓๐,๐๐๐	บาท	(๔)	พ.ศ.	๒๕๖๓	เป็นเจ้าภาพบริจาคค่าภตัตาหาร
เพลโครงการอ่ิมบญุของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตขอนแก่น	วนัละ	๕๐	รปู	
จ�านวน	๑๐	วัน	ๆ	ละ	๓,๐๐๐	บาท	เป็นจ�านวนเงิน	๓๐,๐๐๐	บาท	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐	
บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

นับได้ว่า	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล	 ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็น 
หิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	 ประเทศชาติ	 พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนกประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 
สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	จึงมมีติเป็นเอกฉันท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ	เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

 

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พลโทฉลวย แย้มโพธิ์ใช้
อายุ ๖๔ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ	อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	
ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันเป็นนายทหารนอกราชการ	 ท่านมี
ประสบการณ์และผลงาน	สรปุได้ดงันี	้ด้านเกีย่วกบัประสบการณ์ท�างาน	(๑)	เป็นคณะอนุกรรมการ
ศึกษาปรัชญาทฤษฎีแห่งศาสตร์พระราชาสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 (๒)	 เป็นท่ีปรึกษา
กรรมาธิการการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมสภาปฏิรูปประเทศ	 
ด้านสังคมเเละการศึกษา	 (๑)	 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเเละ 
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูเเละบุคลากรทาง 
การศึกษา	จังหวัดพิจิตร	(๒)	ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม	
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ด้านเกีย่วกบัประเทศชาต	ิ(๑)	เป็นคณะอนกุรรมการศกึษาปรชัญาทฤษฎเีเห่งศาสตร์พระราชาสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 (๒)	 เป็นท่ีปรึกษากรรมาธิการการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้าน 
สาธารณสขุเเละสิง่เเวดล้อมสภาการปฏริปูประเทศ	ด้านเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาเเละสาธารณปูการ 
(๑)	ส่งเสริมเเละพัฒนาวัดหนองถ�้า	ต�าบลป่ามะคาบ	อ�าเภอเมืองพิจิตร	จังหวัดพิจิตร	และด้วยการ
ท�างานเพื่อสังคม	ประเทศชาติ	และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	ดังนี้	(๑)	
ผูว่้าราชการจงัหวดัพจิติร	มอบเกยีรตบิตัรเพ่ือ	เเสดงว่า	เป็นคนมคีณุธรรมจริยธรรม	ประพฤติดีงาม	
เพ่ือประโยชน์เเก่ตนเเละสังคมในด้านผู้มีคุณธรรม	 ความดี	 เเละผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ให้เเก่จังหวัด
พิจิตร	 (๒)	 ส�านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานมอบประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ให้
แก่ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ประจ�าปี	๒๕๕๙	(๓)	คณะสงฆ์พจิติรมอบประกาศ
เกียรติคุณพร้อมโล่	“คนดีเพชรพิจิตร”	เป็นบุคคลต้นแบบที่ท�าคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาใน
การส่งเสริมการบริหารจัดการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร	

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พลโทฉลวย	แย้มโพธิ์ใช้	ได้
ท�าคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในหลาย	ๆ	ด้าน	ดังนี้	 (๑)	 เป็นวิทยากรถวายความรู้แด่พระนิสิต	
เรื่องศาสตร์พระราชา	 (๒)	 เป็นกรรมการบริการหน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร	 (๓)	 เป็นกรรมการ
จัดหาทุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร	 (๔)	 เป็นกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร	 (๕)	ร่วม
ก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร	เป็นจ�านวนเงิน	๒,๑๐๐,๐๐๐	บาท	(สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

นบัได้ว่า	พลโทฉลวย แย้มโพธิใ์ช้	ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหติานหุติประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ
ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก
ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ	เพือ่ประกาศเกียรตคุิณให้ปรากฏไพศาล	เป็นทฏิฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นาวาอากาศเอกหญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์
อายุ ๕๖ ปี

ส�าเร็จการศึกษา คุรุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูพระนคร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 

เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ	อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	
ประเทศชาต	ิและพระพทุธศาสนามาอย่างต่อเนือ่ง	ปัจจุบนัเป็นนายทหารปฏบิติัการ	สถาบนัวชิาการ
ป้องกันประเทศ	โดยที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	อาทิเช่น	นายทหารคนสนิท 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองสังคมจิตวิทยา	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองพัฒนาการศึกษา	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 นายทหารปฏิบัติการ	 
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน	กรมการเงินทหาร	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการหลักสูตรการบริหาร



179

จัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 โดยมี
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ด้านการปฏิบัติ
การจิตวิทยา	 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง	 ด้านการเป็นวิทยากรเพ่ือความมั่นคง	 สถาบันจิตวิทยา
ความมัน่คง	ด้านการอบรมศษิย์เก่า	สจว.ระดบันโยบาย	สถาบนัจิตวทิยาความมัน่คง	ด้านการบริหาร
จดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู	และมคีวามเชีย่วชาญด้านวิทยาการตลาดทุน	ถึงขนาดได้รับโปรดเกล้า
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย	ชั้นประถมาภรณ์	(ป.ม.)

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นาวาอากาศเอกหญิง	 
ดร.พัชรี	พิพิธสุขสันต์	 ได้เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ	ถวายความรู้ให้แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	
ของภาควิชารัฐศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 อีกทั้งได้
สนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยเสมอมา

นับได้ว่า	นาวาอากาศเอกหญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์	 ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม	 ประเทศชาติ	 พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนกประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณ 
ให้ปรากฏไพศาล	เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ
	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์
อายุ ๓๖ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วท.บ. (สาขาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ	อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	
ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าแขนงวิชาการวัด 
และประเมินผลการศึกษา	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	และรักษาการ
ในต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา	ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	
สรุปได้ดังนี้	 (๑)	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจต้นฉบับข้อสอบกลาง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั	(๒)	คณะกรรมการบริหารจดัการข้อสอบกลาง	มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย		
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(๓)	 วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศประจ�า

ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	(๔)	คณะกรรมการ	การประชุมสัมมนาวิชาการ	การวัดผล	ประเมินผลและ

วิจัยสัมพันธ์	แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	๒๕	(๕)	กรรมการตรวจข้อสอบบรรยาย	โครงการผลิตครูเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(๖)	คณะกรรมการ

ตรวจคุณภาพข้อสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๒	 (ภาษาไทย)	 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 ๓	 (LNR)	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 ๔-๖	 (๕	 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก)	 และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๑-๓	 (๕	 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก)	 เคร่ืองมือประเมินความสามารถพื้นฐาน 

ของผูเ้รยีนระดบัชาต	ิ(National	Test:	NT)	(๗)	ผู้ทรงคณุวฒุติรวจคณุภาพเคร่ืองมอืวจัิย		(๘)	ผู้ทรง

คุณวุฒิการประเมินบทความ	 ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช	 (๙)	 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อสอบและจัดท�าข้อสอบกลาง		 

(๑๐)	 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินในช้ันเรียนส�าหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม	

แผนกสามัญศึกษา	 (๑๑)	 วิทยากรนิเทศติดตามผลการอบรมครูโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	จังหวดัน่าน	(๑๒)	วทิยากรการ

ประเมินในชั้นเรียนตามโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	(๑๓)	วทิยากรโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการออกข้อสอบประจ�า	

ปีงบประมาณ	๒๕๖๐	(๑๔)	วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อสอบและจัดท�าข้อสอบกลาง	

ประจ�าปี	๒๕๖๐	(๑๕)	วิทยากรอบรมเชิงปฏิบตักิารเทคนคิการวัดและประเมนิผลการศกึษาในระบบ

ทางไกล	 มสธ.	 การออกข้อสอบปรนัย	 และอัตนัย	 ให้กับอาจารย์ใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานครั้งแรก 

ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	 ท่านได้ร่วมท�าบุญกฐินเพ่ือสมทบทุนสร้างฌาปนสถาน	

(เมรุ)	 และศาลาคู่เมรุ	 วัดศรีมงคล	 อ�าเภอนาตาล	 จังหวัดอุบลราชธานี	 จ�านวนเงิน	 ๕,๐๐๐	บาท	 

ร่วมท�าบุญกฐินวัดท่าข้าม	จังหวัดเชียงราย	จ�านวนเงิน	๑,๐๐๐	บาท	บริจาคบูรณะเจดีย์	จ�านวนเงิน	

๕,๐๐๐	บาท	บริจาคค่าไฟฟ้าให้กับสถานปฏิบัติธรรม	ณ	ประเทศอินเดีย	จ�านวนเงิน	๙,๐๐๐	บาท	

บริจาคให้โรงเรียนปริยัติธรรม	จังหวัดน่าน	จ�านวนเงิน	๕,๐๐๐	บาท	บริจาคปลูกมะนาว	และพืชผัก

สวนครัวให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จ�านวนเงิน	๕,๐๐๐	บาท

ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	ดร.ปรุมิปรชัญ์	คณณิพศตุย์	

ได้ท�าคุณประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัในหลาย	ๆ 	ด้าน	ดงันี	้(๑)	เป็นผูท้รงคณุวฒุติรวจต้นฉบบัข้อสอบ

กลาง	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 	 (๒)	คณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 (๓)	 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อสอบ

และจัดท�าข้อสอบกลาง	ประจ�าปี	๒๕๖๐	 	 (๔)	 ได้ให้การสนับสนุนสวนพุทธเกษตร	มหาวิทยาลัย 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ร่วมกับส�านักทะเบียนและวัดผล	 ๕)	 ได้ให้ความอุปถัมภ์การจัดงาน

ประสาทปรญิญา	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	(๖)	ได้ให้ความอปุถัมภ์การปฏบิติัธรรม
ประจ�าปีของนิสิต

นับได้ว่า	ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์	 ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาติ	พระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เป็น
อเนกประการ	สมควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ	เพือ่ประกาศเกียรตคุิณให้ปรากฏไพศาล	เป็นทฏิฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน
อายุ ๕๖ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยา	สัมมา

ปฏบิตั	ิอทุศิตนท�างานเพือ่สงัคม	ประเทศชาต	ิและพระพทุธศาสนาอย่างต่อเน่ือง	ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง



184

เป็นอาจารย์พิเศษ	ภาควิชาสังคมวิทยา	 คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ท่านมี

ประสบการณ์และผลงาน	 สรุปได้ดังนี้	ด้านสังคม	 ได้เป็นผู้ด�าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ 

สู่สังคม	 โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 กับ

สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ	 ๖	 สถาบัน	 ด�าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลในงานดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์	 ด�าเนินการพัฒนา	 Template	 และเป็นวิทยากร

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้	 Template	 ส�าหรับงานดุษฎีนิพนธ์	 วิทยานิพนธ์	 และ

สารนิพนธ์	 ผู้ประสานงานและด�าเนินการจัดโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	 และ

โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ	 เลขานุการคณะท�างานฝ่ายวิชาการงานสัมมนา

วิชาการระดับชาติ	มจร

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ดร.กรรณิการ์	 ขาวเงิน	 เป็น

อาจารย์พเิศษ	ประจ�าบณัฑติวทิยาลยั	บรรยายวชิาระเบยีบวธิวีจัิยทางพระพุทธศาสนา	วชิาระเบยีบ

วิธีวิจัยชั้นสูง	วิชาสัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์	วิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา	อีกทั้งช่วยกิจกรรม

ต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	ด้วยดีเสมอมา	

นับได้ว่า	ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน	ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ

ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก

ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ

แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

คุณหญิงสุชาดา ไทยผดุงพานิช
อายุ ๘๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔

เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ	อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	

ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันเป็นกรรมการกลุ่มกิจการในเครือ 

พระปิ่นนคร	 ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้	 ด้านเก่ียวกับประสบการณ์ท�างาน  

เป็นกรรมการกลุ่มกิจการในเครือพระนคร	 ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ  

ท่านเป็นผูม้คีวามเลือ่มใสศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกล้า	ได้เป็นเจ้าภาพเสนาสนะถวายวดัสนุทร

ธรรมทาน	บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิวัดบพิตรพิมุข	ศาลาการเปรียญวัดเทียนสามัคคี	 วัดป่าผักไหม	และ

ด้วยการท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	

คือ	ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์	ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์
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ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	คณุหญงิสุชาดา	ไทยผดุงพานชิ	

ได้ส่งเสริมเเละสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	

นับได้ว่า	คุณหญิงสุชาดา ไทยผดุงพานิช	ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	

ประเทศชาติ	พระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เป็น

อเนกประการ	สมควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	

จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ	เพือ่ประกาศเกียรตคุิณให้ปรากฏไพศาล	เป็นทฏิฐานคุตแิก่

อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ
	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายประดิษฐ์ ไกรสร
อายุ ๗๔ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี
เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ	อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	

ประเทศชาต	ิและพระพทุธศาสนามาอย่างต่อเนือ่ง	ปัจจบุนัด�ารงต�าเเหน่งเป็นนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลหัวไทร	 ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้	ด้านเก่ียวกับประสบการณ์ท�างาน 
(๑)	 เป็นกรรมการวัดหัวไทร	 (๒)	 เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวไทร	ด้านสังคม	 (๑)	 เป็น
อาสาสมัครทางหลวงชนบทดีเด่น	พ.ศ.	๒๕๕๘	(๒)	มอบทุนการศึกษาให้สมาคมผู้ประกอบวิชาครู
เเละบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า	 (๓)	 ได้ร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 ตามพระบรมราโชบายใน
โครงการยุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินฯ	 (๔)	 ให้การ 
สนับสนุนเเละมีส่วนร่วมการจัดนิทรรศการ	 “ในหลวงกับบางคล้า”	 ของสภาวัฒนธรรมอ�าเภอ
บางคล้า	ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ	 (๑)	ช่วยอนุเคราะห์อุปถัมภ์ในกิจการ
พระพุทธศาสนา	ตามที่เจ้าอาวาสวัดหัวไทรปรึกษาหารือเเละมอบหมาย	(๒)	ได้น�าสมาชิกองค์การ
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บรหิารส่วนต�าบลหวัไทรเข้าร่วมกจิกรรมของวดัในพืน้ทีใ่กล้เคยีงเป็นประจ�า	ด้านการศกึษา	(๑)	ให้ทนุ
สนับสนุนกิจกรรม	กศน.ต�าบลหัวไทร	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒)	สนับสนุนการจัดการ
ศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอบางคล้า	 (๓)	 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 (๔)	 มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม	 และ
ด้วยการท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	
ดังนี้	 (๑)	 โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น	 ด้านการด�าเนินงานวัฒนธรรม	
พ.ศ.๒๕๕๕	 (๒)	 โล่ประกาศเกียรติคุณ	 ในโครงการยุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ	

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นายประดิษฐ์	 ไกรสร	 
ได้ส่งเสริมเเละสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 โดยเป็นผู้มีส่วนช่วยในการ 
ขอใช้เเละขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์หนองกระเดือย	จ�านวน	
๑๐๐	 ไร่	 หมู่ที่	 ๔	 ต�าบลหัวไทร	 อ�าเภอบางคล้า	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา 
ให้กับพระภิกษุ	สามเณร	เเละบุคคลทั่วไป

นับได้ว่า	นายประดษิฐ์ ไกรสร	ได้บ�าเพญ็ตนให้เป็นหติานหุติประโยชน์แก่สงัคม	ประเทศชาต	ิ
พระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	เป็นอเนกประการ	
สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จึงมีมติเป็น
เอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ	เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล	เป็นทิฏฐานคุติแก่อนชุนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางวัฒนา ชนินทรลีลา
อายุ ๗๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ (ป.๗) โรงเรียนสหมิตรบ�ารุง นาบอน

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น	ประธานกรรมการบริษัทแชนคอน	จ�ากัด	ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	สรุปได้ดังนี้	
เป็น	 เจ้าของและผู้ก่อตั้งร้านวัฒนาภัณฑ์	 ค้าวัสดุก่อสร้าง	 (ต่อมาได้พัฒนาต่อยอดเป็นบริษัท	 
แชนคอน	จ�ากัด	บริษัท	เกรตติงไทย	จ�ากัด	บริษัท	ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์	จ�ากัด	และบริษัท	
กุลทอง	จ�ากัด	ของลูก	ๆ)		ด้านเกี่ยวกับสังคม	เป็น	(๑)	ผู้ก่อตั้งกองทุนเติมบุญ	รวบรวมเงินบริจาค
ถวายพระสงฆ์และมอบให้โรงพยาบาลศิริราชเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้		(๒)	สมาชิกชมรมสังสรรค์
บุญ	ร่วมจัดเลี้ยงอาหาร-บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่สถานสงเคราะห์ต่าง	ๆ 	เช่น	สถานคุ้มครองคน
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ไร้ที่พึ่งนนทบุรี	 เป็นประจ�าทุกสองถึงสามเดือน	 	ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	 เป็น	 (๑)	ประธาน 
ทอดกฐิน	ที่วัดพิศิษฐ์อรรถราม	จังหวัดนครศรีธรรมราช	และวัดป่าหว่านไฟ	จังหวัดร้อยเอ็ด	 รวม	 
๕	 ครั้ง	 จนสามารถสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและหล่อพระพุทธเมตตา	ณ	 วัดป่าหว่านไฟ	 ได้ส�าเร็จ	 
(๒)	ประธานด�าเนินงานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม	วัดป่าหว่านไฟ	วันที่	๑๙	
กมุภาพนัธ์	๒๕๖๒	(๓)	พทุธมามกะ	ยดึมัน่ในความเป็นอบุาสิกาทีดี่	ใส่บาตรเข้ากรรมฐานทกุวนั	เข้า
วดัทกุวนัพระสม�า่เสมอ	ดแูลพระอาพาธท่ีมลูนธิพิระอาจารย์มัน่	ภริูทตฺโต		ด้วยการท�างานเพือ่สงัคม	
ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	 เช่น	 ได้รับวุฒิบัตรผ่าน 
การศึกษาตามหลักสูตรวุฒิบัตรพุทธศาสน์ศึกษาทางไกล	วิชาอภิธัมมัตถสังคหะ	วันที่	๑๖	กันยายน	
๒๕๕๓	จากหน่วยงาน	อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นางวัฒนา	 ชนินทรลีลา	 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 เช่น	 เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา	
เนื่องในงานวันบุรพาจารย์	ร�าลึก	จ�านวน	๓,๐๐๐	บาท	ณ	วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด	มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย	วันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๖๓	เป็นผู้บริจาค	เช่น	๑)	บริจาคสร้างวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด	
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	จ�านวน	๒๗,๔๐๐	บาท	ในนามของนายมนต์ชยั	ชนนิทรลีลา	
บุตรชาย	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๖๒	๒)	 ร่วมออกโรงทานภายในวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด	 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในวันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๖๓

นับได้ว่า	นางวัฒนา ชนินทรลีลา	ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ
ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก
ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ
แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสุดารัตน์ ศุภวาณิชยานนท์
อายุ ๗๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกบัญชี-การเงิน โรงเรียนเทพประสาทวิทยาลัย

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น	เจ้าของบริษัท	เต็กไถ่จิวเวลรี่	ซัพพลาย	จ�ากัด	บริษัทยูโรไทยอาร์เจนโต้	จ�ากัด	บริษัท	
SUPER	KS	(HK)	บริษัท	SUPER	KS	(INDONESIA)	บริษัท	SUPER	KS	(CHINA)	หุ้นส่วนกับบริษัท
อังกฤษ	 และบริษัท	 จิวเวลรี่ปลาสเตอร์	 จ�ากัด	 ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	 สรุปได้ดังนี้	 
เป็น	ASSITACE	MANAGER	ทีบ่ริษัท	ซอีโีต้	(ญีปุ่น่)	และมปีระสบการณ์ในการบริหารธกุจิหลายอย่าง
หลายบริษัท	อีกทั้งเป็นผู้ใฝ่ในการท�าบุญท�ากุศลบ�ารุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิตย์	และช่วยเหลือ
สังคมโดยการสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ	ดังนี้	 (๑)	ร่วมสร้างห้องปฏิบัติธรรม
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และท�านุบ�ารุงงานในพระพุทธศาสนากับพระเมธีวชิโรดม	(ว.วชิรเมธี)	ไร่เชิญตะวัน	จังหวัดเชียงราย	
จ�านวน	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	 (๒)	 บริจาคสร้างโรงพยาบาลมหาราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน	
๒๐๐,๐๐๐	บาท	 (๓)	 มอบทุนแก่สมาคมแม่นกเด็กพิการ	 จ�านวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 (๔)	 บริจาค
ซ่อมแซมห้องครัว	วัดสุตธรรมาราม	จังหวัดนครนายก	จ�านวน	๔๐๐,๐๐๐	บาท	(๕)	บริจาคสร้าง
องค์พระ	วัดวิมลคุณากร	(บ้านไร่)	จังหวัดสงขลา	จ�านวน	๑,๕๐๐,๐๐๐	บาท	(๖)	บริจาคบ�ารุงและ
อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่ชีรุ่งรัศมี	 จังหวัดชลบุรี	 จ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	 (๗)	 ร่วม
บรจิาคกบัมลูนธิพิทุธมหาเมตตาเพือ่สร้างพระพุทธรูปต่าง	ๆ 	จ�านวน	๑,๕๐๐,๐๐๐	บาท	และบริจาค
เครื่องปรับอากาศ	 สร้างลิฟต์	 สร้างห้องน�้า	 และอุปกรณ์ก่อสร้าง	 จ�านวน	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 
(๘)	 บริจาคค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคอื่น	 ๆ	 เป็นการกุศล	 จ�านวน	 ๒๔๐,๐๐๐	 บาทต่อปี	 
(๙)	บริจาคที่ดินจ�านวน	๓๐	ไร่	ที่จังหวัดปราจีนบุรี	ราคา	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(๑๐)	บริจาคบ้านและ
ที่ดินมูลค่า	๗,๐๐๐,๐๐๐	บาท	เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม	สาขาประเทศออสเตรเลีย	(๑๑)	บริจาค
ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม	จ�านวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	(๑๒)	เป็นเจ้าภาพจัดคอร์สปฏิบัติ
ธรรมทัง้ในและต่างประเทศ	จ�านวน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(๑๓)	เป็นจิตอาสาช่วยโครงการวทิยธุรรมะ
และแจกทานผู้ป่วยติดเตียง	 และสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์และให้ความอนุเคราะห์ในกิจการงาน 
ต่าง	ๆ 	ด้วยความศรทัธาและเตม็ใจช่วยเหลอือย่างเตม็ความสามารถ	เพือ่ท�านบุ�ารุงพระพทุธศาสนา
ด้วยดีเสมอมา

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นางสุดารัตน์	ศุภวาณิชยานนท์	
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	เช่น	ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุน
กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน�้าปานะในกิจกรรมปฏิบัติธรรมของ
มหาวิทยาลยัฯ	จ�านวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	ร่วมเป็นเจ้าภาพทนุการศกึษาแก่กองทนุของบณัฑติวิทยาลยั	
จ�านวน	๔๐๐,๐๐๐	บาท	และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายชุดเครื่องนอนส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม	๔๐๐	ชุด	
ถวายสถาบันวิปัสสนาธุระ	 ๓๐๐	 ชุด	 และถวายวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	 (IBSC)	 ๑๐๐	 ชุด	
จ�านวน	๘๐๐,๐๐๐	บาท

นับได้ว่า	นางสุดารัตน์ ศุภวาณิชยานนท	์ ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาติ	พระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เป็น
อเนกประการ	สมควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ	เพือ่ประกาศเกียรตคุิณให้ปรากฏไพศาล	เป็นทฏิฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวเพ็ญศรี ชั้นบุญ
อายุ ๗๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระไตรปิฎกศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็นผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาบริษัทแหนมดอนเมืองเจริญศรีจ�ากัด	ผู้ก่อตั้งเเละที่ปรึกษาบริษัท	
JPM	Sausage	อกีทัง้เป็นผูใ้ฝ่ในการท�าบญุท�ากศุลบ�ารุงพระพุทธศาสนาอยูเ่นอืงนติย์	และช่วยเหลอื
สังคมโดยการสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ	 มีประสบการณ์และผลงาน	 สรุปได้
ดังนี้	 ด้านสังคม	 เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขียนเขต	 	 ด้านการบริจาคอุปถัมภ์บ�ารุง

พระพุทธศาสนา	 (๑)	 ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยาราม	 จ�านวน	๒,๐๐๐,๐๐๐	
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บาท	(๒)	ทุนจัดสร้างส�านักงาน	คณะพุทธศาสตร์	จ�านวน	๑,๒๐๐,๐๐๐	บาท	(๓)	ทุนจัดสร้างศาลา

อเนกประสงค์	๙๑	ปี	ศ.พิเศษจ�านงค์	ทองประเสริฐ	ราชบัณฑิต	จ�านวน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(๔)	ทุน

จัดงานวันแม่แห่งชาติและเทศน์มหาชาติ	“เวสสันดรชาดก”	จ�านวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	(๕)	ทุนจัด

งานวันพ่อแห่งชาติและเทศน์มหาชาติ	“ภูริทัตชาดก”	จ�านวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	และสนับสนุนให้

ความอุปถัมภ์และให้ความอนุเคราะห์ในกิจการงานต่าง	 ๆ	 ด้วยความศรัทธาและเต็มใจช่วยเหลือ

อย่างเต็มความสามารถ	เพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นางสาวเพ็ญศรี	ชั้นบุญ	ได้ส่ง

เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 เช่น	 (๑)	 ถวายบาตรแด่พระนิสิต	

จ�านวน	๑๐๐	ใบ	จ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาท	(๒)	อปุถมัภ์ผลติภณัฑ์บรษิทัแหนมดอนเมอืงเจรญิศรจี�ากดั

และวตัถุดบิในการปรงุอาหารถวายพระอาจารย์และนกัเรยีน	รร.พอ.มจร	ตลอดปีการศกึษา	๒๕๖๓

นบัได้ว่า	นางสาวเพญ็ศร ีชัน้บญุ	ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหติานหุติประโยชน์แก่สงัคม	ประเทศ

ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก

ประการ	สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จึง

มีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคติแก่

อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวอรุณี สิรินทะสมบัติ
อายุ ๖๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตน	 ท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น	 ประธานบริษัทสิริโฮม	 ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	 สรุปได้ดังนี้	 เป็นผู้อุปถัมภ์
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ,	 โครงการปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติฯ	 และอุปถัมภ์กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด	ด้านเกี่ยวกับสังคม  
เป็น	 (๑)	 กรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (๒)กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก	 
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	(๑)	เป็นอุบาสิกาดีเด่นจากคณะสงฆ์	จังหวัดเชียงใหม่	(๒)	ร่วมสร้าง
พระพุทธรูปประจ�าวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	 (๓)	 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติทุกปี	 ด้วยการ
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ท�างานเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติมากมาย	 จึงท�าให้ได้เกียรติคุณ	 ดังนี้	 (๑)	 เคร่ืองราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์	ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ผู้กระท�าความดีความชอบ
อนัเป็นประโยชนต่์อประเทศ	ศาสนา	และประชาชน	กระทรวง	ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต,ิ		
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์	ชั้นที่	๑	สายสะพาย,	เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ป.ภ.	สตรี		
(๒)	ได้รับโล่เกียรติคุณ	“คนดีศรีล�าพูน”	ประจ�าปี	๒๕๕๗		(๓)	ได้รับเสาเสมาธรรมจักร	ประจ�าปี	
๒๕๕๗		(๔)	ได้รับโล่	ใบประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานและวัดต่าง	ๆ 	ที่ให้การอุปถัมภ์การบริจาค
เงิน

ในส่วนที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นางสาวอรุณี	 สิรินทะสมบัติ	 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของวิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั	ด้วยดเีสมอมา	เป็นผูถ้วายทุนการศกึษาโดยการต้ังกองทนุศาสนทายาทวิทยาลยัสงฆ์ล�าพนู	
และถวายทนุการศกึษาแก่นสิติวทิยาลยัสงฆ์ล�าพนู	และเป็นผูร่้วมบรจิาคก่อสร้างอาคารเรยีนวทิยาลยั
สงฆ์ล�าพูน

นับได้ว่า	นางสาวอรุณี สิรินทะสมบัติ	 ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาติ	พระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เป็น
อเนกประการ	สมควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ
แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ
	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางมาลัยจรัส ศรีรินทร์
อายุ ๖๖ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่ง	 นักวิชาการอิสระ	 ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้	ด้านอาชีพการงาน	 เป็น

กรรมการผู้จัดการร้านศรีสมรเภสัช	ด้านการอบรม/ศึกษาดูงาน	ได้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานการ

พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนปัจจุบัน	กระทรวงสาธารณสุข	ด้านการเป็นวิทยากร	 เป็นวิทยากร

อบรมถวายความรู้การใช้ยาแผนปัจจุบันเบ้ืองต้น	 แก่พระภิกษุสามเณร	ณ	 โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน	

ต�าบลเชียงยืน	 อ�าเภอเชียงยืน	 จังหวัดมหาสารคาม	 เป็นวิทยากรอบรมแก่ชมรมผู้สูงอายุอ�าเภอ

เชียงยืน	เกี่ยวกับการใช้ยาแผนปัจจุบันให้ถูกต้องและปลอดภัยอย่างไรในวัยสูงอายุ
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ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสังคมประเทศชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ได้ผ่านหลักสูตรการ

อบรมปฏิบัติธรรม	ในโครงการอบรมปฏิบัติธรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	วันวิสาขบูชา	ณ	วัด

ป่าทัพม้า	อ�าเภอเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ร่วมบริจาคทรัพย์	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	

บาท	เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	วันผู้สูงอายุ	วันครอบครัวแก่	ชมรมผู้สูงอายุ

เชียงยืน	พ.ศ.	๒๕๖๒	ได้ถวายปัจจัยเป็นเงิน	๕๐,๐๐๐	บาท	เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ	

วดัป่าทพัม้า	ต�าบลนาทอง	อ�าเภอเชยีงยนื	จงัหวดัมหาสารคาม	พ.ศ.	๒๕๖๒	วดัจันทร์ประสิทธิ	์ต�าบล

โพนทอง	อ�าเภอเชยีงยนื	จงัหวดัมหาสารคาม	ได้มอบเกยีรตบิตัรให้เพือ่แสดงว่าเป็นผูใ้ห้การอปุถมัภ์	

รับภาระงานของพระพุทธศาสนาอย่างสม�่าเสมอ	และด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

เป็นอย่างดี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ส�านักงานเจ้าคณะอ�าเภอเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม	ได้มอบเกียรติบัตร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี	ท�าคุณประโยชน์	อุปถัมภ์บ�ารุงพระพุทธศาสนาด้านการ

ศึกษา	พระภิกษุ	สามเณร	วัดปัจจิมเชียงยืน	ต�าบลเชียงยืน	อ�าเภอเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม	

ในส่วนที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม	

วิทยาเขตขอนแก่น	 นางมาลัยจรัส	 ศรีรินทร์	 ได้ให้ความอุปถัมภ์กิจการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม	

วทิยาเขตขอนแก่น	เช่น	พ.ศ.	๒๕๖๒	ได้ถวายความอปุถมัภ์โครงการวปัิสสนากัมมฏัฐานนสิติวทิยาลยั

สงฆ์มหาสารคาม	วิทยาเขตขอนแก่น	เป็นเงินจ�านวน	๒๐,๐๐๐	บาท	และ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ได้ถวาย

ความอุปถัมภ์โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต	วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม	วิทยาเขตขอนแก่น		เป็น

เงิน	๑๐,๐๐๐	บาท	และความอุปถัมภ์ด้านอื่น	ๆ 	ในคราวที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม	และวิทยาเขต

ขอนแก่นจัดขึ้น

นับได้ว่า	นางมาลัยจรัส ศรีรินทร์	ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ

ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก

ประการ	สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จึง

มีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคติแก่

อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายภิญโญ หิตโกเมท
อายุ ๖๓ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็นข้าราชการบ�านาญในต�าแหน่ง	 เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครสวรรค์	 สังกัด	 กรมท่ีดิน	
กระทรวงมหาดไทย	ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	สรุปได้ดังนี้ด้านเกี่ยวกับสังคม	เริ่มรับราชการ
วันที	่๑๐	มกราคม	๒๕๒๒	เกษยีณอายรุาชการวนัที	่๑	ตลุาคม	๒๕๖๐	รวมระยะเวลาปฏบิตัริาชการ	
๓๙	ปี	ประกอบด้วย	(๑)	เจ้าพนกังานทีด่นิจงัหวดัก�าแพงเพชร	ระดบัต�าแหน่งอ�านวยการ	(ระดับต้น)		
(๒)	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง	ระดับต�าแหน่งอ�านวยการ	(ระดับต้น)		(๓)	ผู้อ�านวยการกอง
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พสัดุ	กรมทีดิ่น	ระดบัต�าแหน่งอ�านวยการ	(ระดับต้น)	(๔)	เจ้าพนกังานทีดิ่นจงัหวดันครสวรรค์	ระดับ
ต�าแหน่งอ�านวยการ	(ระดับสูง)	และ	(๕)	เป็นประชาชนจิตอาสา	เราท�าความดีด้วยหัวใจ	

ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	 สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์	 และวัดนครสวรรค์	
พระอารามหลวงประกอบด้วย	(๑)	เป็นคณะกรรมการทีป่รึกษาเจ้าคณะจังหวดันครสวรรค์	(๒)	เป็น
คณะกรรมการพุทธอุทยานนครสวรรค์	 จังหวัดนครสวรรค์	 (๓)	 เป็นคณะกรรมการวัดนครสวรรค	์
พระอารามหลวง	 และ	 (๔)	 เป็นคณะกรรมการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติของวัดนครสวรรค์	 
พระอารามหลวง	และด้วยการท�างานเพื่อสังคม	ประเทศชาติ	 และพุทธศาสนาด้วยดีมาโดยตลอด	
จึงท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	 คือ	 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก	 ชั้นท่ี	 ๑	 ชื่อ	 
ประถมาภรณ์ช้างเผือก	(ป.ช.)

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นายภิญโญ	 หิตโกเมท	 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุน	 กิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 เช่น	 เป็นกรรมการท่ีปรึกษา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตนครสวรรค์	 เป็นกรรมการ 
บญุนธิมิหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	วทิยาเขตนครสวรรค์	เป็นผู้ถวายทนุการศึกษาให้
กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตนครสวรรค์	 เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้าน
ภัตตาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต
นครสวรรค์	เป็นผูบ้รจิาคปัจจยัให้กบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตนครสวรรค์

นับได้ว่า	นายภิญโญ หิตโกเมท	ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ
ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก
ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ
แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายประเสริฐ วรปัญญา
อายุ ๖๑ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สาขาบริหารวิศวกรรม University of Bridgeport USA.

เป็นอบุาสกผูท้ีม่คีวามรู	้ความสามารถ	มศีรทัธาในพระพทุธศาสนา	ยดึมัน่ในกุศลจรยิาสัมมา
ปฏิบัติอุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	ประเทศชาติ	และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	บ�าเพ็ญ
ทาน	 ศีล	 ภาวนาอย่างสม�่าเสมอ	 ยึดหลักธรรม	 ๘	 ประการเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 อุทิศ 
ก�าลังกายก�าลังสติปัญญาเพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม	ประเทศชาติ	 เอาใจใส่ต่อการศึกษาด้วยดี
เสมอมา	 ยึดมั่นในคุณธรรม	 จริยธรรม	 และแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา	
ตามหลักกฎหมายวัฒนธรรม	 และประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง	 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 มีจิตสาธารณะเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม	 เมตตา 
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วจกีรรม	และเมตตามโนกรรม	มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่	ยอมรบัความคดิเหน็ของผู้อืน่และความสมัพนัธ์
อันดี	ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตแพร่	 
นายประเสริฐ	 วรปัญญา	 มีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย	 ส่งเสริม 
การเรียนการสอนของพระนิสิต	 สนับสนุนทุนการศึกษากองทุนภัตตาหารเพลรวมถึงบริจาคทรัพย์
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นบัได้ว่า	นายประเสรฐิ วรปัญญา	ได้บ�าเพญ็ตนให้เป็นหติานหุติประโยชน์แก่สงัคม	ประเทศ
ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก
ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ
แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



203

ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางพรเพ็ญ เดชวิไลศรี
อายุ ๖๑ ปี

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ค้าน�้ามันประมงไทย	(๒๐๐๓)	จ�ากัด	ท่านมีประสบการณ์
และผลงาน	สรุปได้ดังนี้	เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทค้าน�้ามันประมงไทย	(๒๐๐๓)	จ�ากัด	และด้วย
การท�างานเพื่อสังคม	ประเทศชาติ	และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	ดังนี้	
(๑)	 เหรียญกาชาดสมนาคุณ	 ชั้นท่ี	 ๑	 (๒)	 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา	จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗
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ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นางพรเพ็ญ	 เดชวิไลศรี	 ได ้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 เช่น	 บริจาคทรัพย์ถวาย 
มหาวทิยาลยัมหาฬาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาลยัสงฆ์นครล�าปาง	จ�านวน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(หนึง่
ล้านบาทถ้วน)

นบัได้ว่า	นางพรเพ็ญ เดชวไิลศรี	ได้บ�าเพญ็ตนให้เป็นหติานหุติประโยชน์แก่สงัคม	ประเทศ
ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก
ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ
แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางละออง บุญประเสริฐ
อายุ ๖๐ ปี

ส�าเร็จการศกึษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบตั	ิอุทศิตนท�างานเพือ่สงัคม	ประเทศชาต	ิและพระพทุธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง	ท่านมปีระสบการณ์
และผลงาน	 สรุปได้ดังนี้	 เป็นผู ้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจต่างประเทศ	 ด้านเกี่ยวกับสังคม  
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารงานระดับประเทศ	 เช่น	 งานหลวงปู่เหรียญ	 ฯลฯ	 เป็นเจ้าภาพสร้าง 
พระประธานท่ีวดัสนามชยั	จงัหวดัร้อยเอด็	เป็นเจ้าภาพภตัตาหารภกิษสุามเณร	เป็นเจ้าภาพอาหาร
สถานเลีย้งเดก็ก�าพร้า	ร่วมท�าบญุโรงพยาบาลทีข่าดแคลน	ด้านงานท�านุบ�ารุงศาสนา	(๑)	เป็นเจ้าภาพ

สร้างโบสถ์ท่ีประเทศอนิเดีย	 (อรุณาจัลประเทศ)	 (๒)	 เป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถวัดศรีเจริญโพนบก	

บ้านธาตุ	 อ�าเภอเพ็ญ	 จังหวัดอุดรธานี	 (๓)	 เป็นเจ้าภาพบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดศรีเจริญ	 
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โพนบก	บ้านธาตุ	อ�าเภอเพ็ญ	จังหวัดอุดรธานี	(๔)	เป็นเจ้าภาพท�านุบ�ารุงวัดจ�าปาทอง	อ�าเภอท่าบ่อ	

จังหวัดหนองคาย	 (๕)	 เป็นเจ้าภาพโรงทานและถวายภัตตาหาร	 เครื่องดื่ม	 น�้าปานะ	 แก่พระภิกษุ	

สามเณรในโอกาสต่าง	ๆ 	เช่น	ในพธีิประทานสญัญาบตัรพดัยศเปรยีญธรรม,	พธิปีระทานสญัญาบตัร

พัดยศพระครูสัญญาบัตรในเขต	ภาค	๘,	ในวันสอบธรรมสนามหลวง,	สอบบาลีสนามหลวง	และใน

กจิกรรมวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา	เช่น	วนัวสิาขบชูา	วนัมาฆบชูา	วนัเข้าพรรษา	วนัออกพรรษา	

เป็นต้น

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นางละออง	 บุญประเสริฐ	 

ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์แก่

มหาวิทยาลัย	 ประเภทสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	 วิทยาเขตหนองคาย	 เป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน	มอบให้	 มจร.	 วิทยาเขต

หนองคาย	จ�านวน	๕๐๐,๐๐๐	(ห้าแสนบาทถ้วน)	ร่วมบริจาคเงินสร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมน�้าใจ

เฉลิมพระเกียรติ	จ�านวนเงิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	(สองแสนบาทถ้วน)

นับได้ว่า	นางละออง บญุประเสริฐ	ได้บ�าเพญ็ตนให้เป็นหติานหุติประโยชน์แก่สงัคม	ประเทศ

ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก

ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ

แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายตะวัน สวนนันท์
อายุ ๖๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาโท คณะพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนบริหารศาสตร์

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เป็นบคุคลผูม้คีวามรู้		ความสามารถ		มศีรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยดึมัน่ในกศุลจรยิาสัมมา

ปฏิบัติ	 	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันเป็น 

ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ	เฉลิมพระเกียรติฯ	ท่านมีประสบการณ์และผลงาน		สรุปได้ดังนี้	

เป็นผู้อุปถัมภ์จัดตั้งกองทุนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	 เฉลิมพระเกียรติฯ	 และเป็นกรรมการพัฒนา 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
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ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	นายตะวนั	สวนนนัท์	ได้ส่งเสรมิ

และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 เช่น	 เป็นอาจารย์พิเศษประจ�าวิทยาลัย

สงฆ์นครน่าน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๕	 เป็นกรรมการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม

บรมราชกมุาร	ีและเป็นผูถ้วายทุนการศกึษานสิติ	วทิยาลยัสงฆ์นครน่าน	จ�านวน	๕	ทนุ	ๆ 	ละ	๒,๐๐๐	

บาทเป็นประจ�าทุกปี

นับได้ว่า	นายตะวัน สวนนันท	์ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ

ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก

ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ

แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางดวงจันทร์ ประสาวเท
อายุ ๕๙ ปี 

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (มศ.๕)

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบัน 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการเหรัญญิก	วัดนันทิการาม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองขอนเเก่น	จังหวัด
ขอนเเก่น	 เเละกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมืองขอนเเก่น	 
จังหวัดขอนเเก่น	 ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้	 (๑)	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าร้าน
สวัสดิการ	 เป็นเหรัญญิก	 ของศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน	 บ้านเนินทอง	 ต�าบลบ้านค้อ	 อ�าเภอเมือง 
ขอนเเก่น	 จังหวัดขอนเเก่น	 สาขาวัดอัมพวัน	 จังหวัดสิงห์บุรี	 (๒)	 เป็นกรรมการ	 วัดนันทิการาม	 
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองขอนเเก่น	จังหวัดขอนเเก่น		ด้านสังคมเเละการศึกษา	(๑)	เป็นกรรมการ
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ที่ปรึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมืองขอนเเก่น	 จังหวัด 
ขอนเเก่น	 (๒)	 เป็นผู้น�าในการชักชวนให้ญาติธรรมเข้าวัด	 ปฏิบัติธรรม	 เช่น	 โครงการใกล้ชิด 
พระศาสนาของวัดนันทิการาม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองขอนเเก่น	จังหวัดขอนเเก่น	ด้านเกี่ยวกับ
ประเทศชาติ	(๑)	เป็นจติอาสาพระราชทาน	ในจังหวดัขอนเเก่น	(๒)	บริจาคโลหติให้เเก่โรงพยาบาล
ขอนเเก่น	(๓)	บริจาคเงินร่วมสมทบมูลนิธิ	พ.อ.ส.ว.	เป็นประจ�าทุกปี	(๔)	บริจาคเงินร่วมสมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา	 เป็นประจ�าทุกปี	 (๕)	 บริจาคเงินไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่องค์การยูนิเซฟ 
เเห่งประเทศไทย	เป็นประจ�าทุกปี	ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเเละสาธารณูปการ	 (๑)	บริจาค
ทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างกุฏิรับรองพระสงฆ์	 วัดนันทิการาม	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมืองขอนเเก่น	 
จังหวัดขอนเเก่น	 เป็นเงิน	 ๓๐,๐๐๐	 บาท	 (๒)	 บริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ	 
วัดนันทิการาม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองขอนเเก่น	จังหวัดขอนเเก่น	(๓)	บริจาคทรัพย์สมทบทุน
ก่อสร้างศาลาการเปรียญพลับพลาสมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถร)	วัดธาตุ	พระอาราม
หลวง	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองขอนเเก่น	จังหวัดขอนเเก่น	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท	(๔)	บริจาค
ทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างกุฏิรับรองพระสงฆ์	 วัดกลาง	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองขอนเเก่น	จังหวัด
ขอนเเก่น	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท	(๕)	เป็นเจ้าภาพกองทุนภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณรวัดธาตุ	
พระอารามหลวง	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองขอนเเก่น	จังหวัดขอนเเก่น	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	ปัจจุบัน	
ปีละ	๒,๐๐๐	บาท	เป็นเงิน	๑๘,๐๐๐	บาท	(๖)	บริจาคทรัพย์บ�ารุงค่าน�้า-ค่าไฟฟ้า	วัดนันทิการาม	
ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมืองขอนเเก่น	 จังหวัดขอนเเก่น	 ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 –	 ถึงปัจจุบัน	 ปีละ	
๑,๐๐๐	บาท	เป็นเงิน	๘,๐๐๐	บาท	และด้วยการท�างานเพื่อสังคม	ประเทศชาติ	และพุทธศาสนา
ด้วยดีมาโดยตลอด	 จึงท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	 ดังนี้	 (๑)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔-๒๕๕๓	 ได้รับเกียรติบัตร 
จากวัดอมัพวนั	จงัหวดัสงิห์บุร	ีเป็นผูมี้ประสาทะศรทัธาอย่างแรงกล้า	เข้าร่วมปฏบิติัวปัิสสนาภาวนา	
ซึ่งเป็นทางสายเอก	(๒)	พ.ศ.	๒๕๕๒	ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	และ
ความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ	 พระศาสนา	 และพระมหากษัตริย์	 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น	(๓)	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๘	ได้รับเกียรติบัตรจากส�านักปฏิบัติธรรม
ประจ�าจังหวัดขอนแก่น	 แห่งท่ี	 ๑	 วัดโพธิ์	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น	 
(๔)	พ.ศ.	๒๕๕๕	ได้รบัเกยีรตบิตัรจากจงัหวดัขอนแก่น	และองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น	ได้
เข้าร่วมการประกวดสรภัญญ์	 ในเทศกาลไหม	ประเพณีผูกเสี่ยว	 และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	 
(๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ได้รับเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ได้เข้าร่วมสาธยาย 
พระไตรปิฎก	 ตามโครงการพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	
สยามบรมราชกุมารี	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	๒	เมษายน	

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นางดวงจันทร์	 ประสาวเท	 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	ดังนี้		(๑)	เป็นผู้มอบถวายทุน
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การศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตขอนแก่น	 เป็นจ�านวนเงิน	
๓๖,๐๐๐	 บาท	 (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)	 (๒)	 ร่วมบริจาคเงินก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพทุธศาสนา	F.M.	101.75	Mhz.	เป็นจ�านวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท	(หนึง่หมืน่บาทถ้วน)	(๓)	ร่วม
บริจาคเงินก่อสร้างอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์	 (อาจ	 อาสภมหาเถระ)	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตขอนแก่น	 เป็นจ�านวนเงิน	 ๒๐,๐๐๐	 บาท	 (สองหมื่นบาทถ้วน)	 
(๔)	ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคาร	๑๐๐	ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถร)	มหาวิทยาลัย
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตขอนแก่น	เป็นจ�านวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท	(หนึง่หมืน่บาทถ้วน)	
(๕)	 ร่วมบริจาคก่อสร้างกุฏิศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนานานาชาติ	 วัดนันทิการาม	 อ�าเภอเมือง
ขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	เป็นเงินจ�านวน	๓๐,๐๐๐	บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)	และร่วมบริจาคเงิน
ท�าบญุกฐนิสามคัค	ีประจ�าปี	๒๕๖๒	เพือ่พฒันาศนูย์เผยแผ่พระพุทธศาสนานานาชาต	ิวดันนัทกิาราม	
อ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวัดขอนแก่น	เป็นเงินจ�านวน	๒๐,๐๐๐	บาท	(สองหมืน่บาทถ้วน)	รวมยอด
ทั้งสิ้นเป็นเงิน	๑๒๖,๐๐๐	บาท	(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

นับได้ว่า	นางดวงจันทร์ ประสาวเท	 ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาติ	พระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เป็น
อเนกประการ	สมควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ
แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางนัทธอร ดวงมณี
อายุ  ๕๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ม.ศ.๓

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบัน 

ด�ารงต�าแหน่งเป็น	สมาชิกสโมสรโรตารี่นเรศวร	พิษณุโลก	ท่านมีประสบการณ์และผลงานมากสรุป

ได้ดังน้ี	 เป็นผู้น�าบุญ	 เป็นประธานในงานบุญทอดกฐินทุกปีโดยต่อเนื่อง	๑๙	ปี	 และน�าบุญในงาน

ถวายเทียนพรรษา	ทุกปีอย่างต่อเนื่อง	เป็นเวลา	๑๙	ปี	เป็นผู้น�าออกโรงทานงานบุญต่าง	ๆ	อย่าง

สม�่าเสมอ	 เช่น	 งานบุญท่ีเป็นกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์เป็นประจ�าทุกปี	 ด้านสังคม	 เป็นเจ้าภาพ

อาหารสถานสงเคราะห์คนไร้ทีพ่ึง่วงัทอง	จงัหวดัพษิณโุลก	บรจิาคเครือ่งนุง่ห่มแก่ผูป้ระสพภยัหนาว	



213

เป็นเจ้าภาพอาหารเด็กพิการซ�้าซ้อน	ด้านเกี่ยวกับประเทศชาต	ิ เปิดโรงทานในงานถวายพระบรม

ศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	มหติลาธิเบศรรามาธบิดี	จักรีนฤบดินทร	สยามิ

นทราธิราช	 บรมนาถบพิตร	 ของจังหวัดพิษณุโลก	ด้านพระพุทธศาสนา	 ถวายภัตตาหารเพลพระ

สงฆ์ในงานประชุมสงฆ์	รับพัดยศสมณศักดิ์		สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	

ถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	นางนทัธอร	ดวงมณ	ีได้ส่งเสริม

และสนบัสนนุกจิการงานของมหาวิทยาลยัด้วยดเีสมอมา	 เช่น	 เป็นกรรมการฝ่ายอาหารและเครือ่งดืม่

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา 

เป็นประจ�าทุกปี	เป็นผู้อุปถัมภ์ค่าภัตตาหารพระภกิษสุามเณร	เป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่ง	เป็นผู้บรจิาค

เงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุ	นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

นับได้ว่า	นางนัทธอร ดวงมณ	ี ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ

ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก

ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ

แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายจ�ารัส ตั้งตระกูลธรรม
อายุ ๕๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ)

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น	 นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง	 ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	 สรุปได้ดังนี้	 เป็นผู้มี
ประสบการณ์การบริหารงานองค์กรภาครัฐ	 การบริหารธุรกิจภาคเอกชน	 งานพัฒนาท้องถ่ิน 
ของเทศบาล	โดยเฉพาะโครงการส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชงิเกษตรอนรัุกษ์คณุธรรมและวถีิชมุชน	เป็น
ผูม้อีปุการคุณต่อประเทศชาตแิละพระศาสนาเป็นอย่างยิง่	ด้านเกีย่วกบัสงัคม	เป็นนายกเทศมนตรี
เมอืงไร่ขิง	ด้านเกีย่วกบัประเทศชาติ	เป็นนายกเทศมนตรีเมอืงไร่ขงิ	ด้านเก่ียวกับพระพทุธศาสนา 
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุ	-	สามเณร	อบรมบาลีก่อนสอบภาค	๑๔	ทุกปี	และด้วยการ
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ท�างานเพื่อสังคม	ประเทศชาติ	และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	คือ	ได้รับ
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตรติาภรณ์มงกฎุไทย	จากหน่วยงาน	กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์	
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นายจ�ารัส	ตั้งตระกูลธรรม	ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
ประจ�าวทิยาลยัสงฆ์พุทธปัญญาศรทีวารวด	ีเป็นคณะกรรมการจัดท�าแผนการบรกิารวชิาการวทิยาลยั
สงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	 เป็นคณะกรรมการแผนท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยสงฆ ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี	 เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านเป็นผู้ให้การอนุเคราะห์วิศวกรโยธา	 ในการก่อสร้าง
อาคารเรียนวทิยาลยัสงฆ์พทุธปัญญาศรทีวารวดี	เป็นผูบ้รจิาค	เป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารพระภกิษุ
สามเณร	ประมาณ	๕๐๐	รูป	ในการอบรมบาลีก่อนสอบภาค	๑๔

นับได้ว่า	นายจ�ารัส ตั้งตระกูลธรรม	 ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาติ	พระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เป็น
อเนกประการ	สมควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ
แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



216

ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายพรชัย ก�าริสุ
อายุ ๕๖ ปี

ส�าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)

	 เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็นอัยการผู้เช่ียวชาญพิเศษ	 ส�านักงานคดีศาลสูงภาค	 ๔	 ปฏิบัติราชการในหน้าที่อัยการ
ศาลสูง	จังหวัดมุกดาหาร	และเป็นข้าราชการอัยการ		อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ		(ข้าราชการอัยการ
ชั้น	๖)	ส�านักงานคดีล้มละลาย	ด�ารงต�าแหน่ง	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	(ข้าราชการอัยการชั้น	๖)	

ส�านักงานคดศีาลสงูภาค	๔		ท่านมปีระสบการณ์และผลงาน	สรปุได้ดังนี	้ด้านเกีย่วกบัสงัคม	ได้ช่วย

เหลือกิจการงานของส�านักงานคดีศาลสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน	 เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและ 
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ค�าแนะน�าด้านกฎหมายแก่ประชาชน	 และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 รวมทั้งได้ส่งเสริมและ

เผยแผ่ความรู้ด้านกฎหมายแก่หน่วยงาน	องค์กร	และชุมชนต่าง	ๆ	ด้านเกี่ยวกับประเทศชาต	ิเป็น

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัหนองบวัล�าภ	ูชดุที	่๓	ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	พ.ศ.	๒๕๕๐	

ถึง	พ.ศ.	๒๕๕๔	เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจกลั่นกรองการขออนุญาตการพักใช้

และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ	ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ระดับจังหวัด		ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม	และเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา	ครั้งที่	๕/๒๕๖๒	ส�านักงานยุติธรรม

จังหวัดนครปฐม	ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	 ได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวันส�าคัญทาง

พระพุทธศาสนามาโดยตลอด	 และได้ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี		

รวมทั้งได้บริจาคทรัพย์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร	 จังหวัด

นครพนม	จากการด�าเนนิชวีติเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ประชาชนทัว่ไป	ด้วยผลงานทีม่คีณุปูการอย่างยิง่

แก่สงัคม	ประเทศชาต	ิพระพทุธศาสนา	และสถาบนัพระมหากษตัรย์ิปรากฎเป็นท่ีประจกัษ์ดงักล่าว

ท�าให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจ�านวนมาก	 เช่น	 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ	์ 

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย	 (ป.ม.)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ	์ 

ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก	 (ป.ช.)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ	์ 

ชั้นมหาวชิรมงกุฏ	(ม.ว.ม.)	พ.ศ.	๒๕๕๘	

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	นายพรชยั	ก�ารสิ	ุได้ส่งเสรมิและ

สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 เช่น	 เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่วิทยาลัย

สงฆ์นครพนม	 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม	 

เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนมเป็นประจ�าทุกปี	 รวมทั้งได้รระดมทุนสร้าง 

ป้ายชื่อและรั้วรอบวิทยาลัยสงฆ์นครพนม	เป็นต้น

นับได้ว่า	นายพรชัย ก�าริสุ	 ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	 ประเทศชาติ	

พระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เป็นอเนกประการ	

สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จึงมีมติเป็น

เอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ	เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล	เป็นทิฏฐานคุติแก่อนชุนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายอ�านาจ สอนจันทร์
อายุ ๕๔ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

		เป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ	

อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น

หัวหน้างานอ�านวยการ	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดลพบุรี	 มีประสบการณ์

และผลงาน	สรุปได้ดังนี้		เป็นหัวหน้างานจัดการเลือกตั้งส�านักงาน	กกต.จังหวัดสุโขทัย	เป็นหัวหน้า

งานจดัการเลือกตัง้ส�านักงาน	กกต.จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีเป็นหวัหน้างานพรรคการเมอืงส�านกังาน	กกต.	

จงัหวดัอ่างทอง	เป็นหวัหน้างานอ�านวยการส�านกังาน	กกต.	จงัหวดัลพบรุ	ีเป็นวทิยากรระดับจงัหวดั	
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ส�าหรับการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร		ร่วมประชุมเชงิปฏิบตักิารหวัหน้างานจดัการเลอืกตั้ง

และเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัตกิารเลอืกตัง้	เข้าอบรมโครงการอบรมหลกัสตูรพนกังานปฏบิติังานระดับกลาง		

เข้าอบรมฟื้นฟูการใช้งานระบบโปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น	 และคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง	เข้าอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้น�า	ขั้นความรู้ชั้นสูง	ประจ�าปี	๒๕๕๖	เข้าอบรม

โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ	เข้าอบรมวิทยากรกระบวนการ	

หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	รุ่นที่	๑	เข้าอบรมหลักสูตรการสืบสวนและไต่สวนระดับต้นรุ่น

ที่	๑	ฝึกอบรม	๓	เดือน	๑๘	วัน	(๑๐	ก.ย.-	๒๘	ธ.ค.	๖๑)	ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

อาสา	กกต.	เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยรุ่นที่	๔	และเข้าร่วมโครงการประชาชนจิตอาสา	เราท�าความ

ดีด้วยหัวใจ	ด้วยผลงานที่มีคุณูปการอย่างยิ่งแก่สังคม	ประเทศชาติ	พระพุทธศาสนา	และสถาบัน

พระมหากษตัริย์ปรากฎเป็นท่ีประจกัษ์ดงักล่าวมา	ท�าให้ได้รบัการยกย่องเชดิชูเกยีรตคิณุจ�านวนมาก	

คือ	ได้รบัเกียรตบัิตรเชดิชเูกยีรต	ิ“โล่รางวลัและประกาศเกยีรตคิณุบคุคลต้นแบบ	ประเภทข้าราชการ

ดีเด่น	เมื่อวันที่	๒๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๒”

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	นายอ�านาจ	สอนจันทร์	ได้ส่งเสริม

สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 เช่น	 เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษแก่นิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 และตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 -	 ปัจจุบัน	 ในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรเทศนา	ณ	วัดพุน้อย	อ�าเภอบ้านหมี่	จังหวัดลพบุรี	ได้บริจาคเงินถวายความอุปถัมภ์

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน	นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เดือนธันวาคม	

ณ	วดัพนุ้อย	เป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารนสิติมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	และถวาย

ความอุปถัมภ์พิธีประสาทปริญญาของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ทุกปี

นับได้ว่า	นายอ�านาจ สอนจันทร	์ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ

ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก

ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ

แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางพรพิมล แก้วศรีงาม
อายุ ๕๓ ปี

ส�าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา		ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ	
อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันประกอบธุรกิจ 
ส่วนตัว	บริษัทเอกชัยสาลี่สุพรรณ	จ�ากัด	ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	สรุปได้ดังนี้	(๑)	เลขาสภา
อุตสาหกรรมจังหวดัสพุรรณบุรี	พ.ศ.	๒๕๔๙-๒๕๕๓	(๒)	ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวัดสพุรรณบรุ	ี
พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๕	(๓)	บริจาคเงินสร้างตึกโรงพยาบาลศิริราช	พ.ศ.	๒๕๕๕	(๔)	บริจาคเงินสร้าง
ตึกโรงพยาบาลรามา	พ.ศ.	๒๕๕๖	(๕)	สร้างที่พักสงฆ์	วัดสนามชัย	จังหวัดสุพรรณบุรี	พ.ศ.	๒๕๕๙	

(๖)	ร่วมสร้างอาคารของยวุพทุธิกสมาคม	ปี	๒๕๕๖	(๗)	บริจาคเงินให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	
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พ.ศ.	๒๕๖๒	(๘)	ให้ทุนการศึกษาลูกของพนักงานบริษัทเอกชัย	สาลี่สุพรรณบุรี	จ�ากัด	ตั้งแต่	พ.ศ.	

๒๕๓๘	–	ปัจจุบัน	(๙)	มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี	พ.ศ.	๒๕๖๒				

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นางพรพิมล	 แก้วศรีงาม	 ได้

ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	 ด้วยการเป็นผู้อุปถัมภ์	 ให้ความอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏ

ฐาน	คณะมนุษยศาสตร์	ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นบัได้ว่า	นางพรพมิล แก้วศรงีาม	ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหติานหุติประโยชน์แก่สงัคม	ประเทศ

ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก

ประการ	สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จึง

มีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคติแก่

อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายเอกภพ โตมรศักดิ์
อายุ ๕๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการปกครองท้องถิ่น)

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ในอดีตเคย 

รับราชการเป็นอาจารย์	 ๒	 ระดับ	๗	 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	 ท่านพัฒนาตนตามหลักศีล	 สมาธิ	

และปัญญา	 อุทิศก�าลังกายและก�าลังปัญญา	 เอาใจใส่ต่อการศึกษา	ปฏิบัติตามหลักธรรม	 ให้การ

อปุถมัภ์พระพุทธศาสนาด้วยดเีสมอมา	ยดึมัน่ในคุณธรรม	จรยิธรรมและแนวทางทีถ่กูต้องชอบธรรม	

ตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย	 วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
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ของบ้านเมือง	 มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 

มีจิตสาธารณะ	เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม	เมตตาวจีกรรม	และเมตตามโนกรรม	มีความ

เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่	ยอมรบัความคดิเหน็ของผู้อืน่และมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัผูอ้ืน่	ประพฤตตินเป็นแบบ

อย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�างาน	ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	สรุป

ได้ดงันี	้ด้านพระพทุธศาสนา	ท่านเป็นผูข้วนขวายในการกศุลโดยร่วมบรจิาคเงนิบ�ารงุวดัในพระพทุธ

ศาสนา	 ตลอดถึงอุปถัมภ์บ�ารุงบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะแก่วัดต่าง	 ๆ	 เป็นประจ�า	 สนับสนุนการ

บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรเพื่อบวชในพระพุทธศาสนา	 สนับสนุนการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง	 

ด้านสังคมและประเทศชาติ	 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และเป็น 

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ	 รวมทั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา	

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นายเอกภพ	 โตมรศักดิ์	 ได ้

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	เช่น		เป็นกรรมการสภาวิทยาเขต

นครราชสีมา		เป็นผู้ให้การสนับสนุน	อีกทั้งประสานงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตนครราชสีมา	 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลต�าบลหัวทะเล	 ชุมชนในเขตต�าบลหัวทะเล	

ท�าให้มหาวิทยาลัยฯ	 ได้รับความสะดวก	 และด�าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย	 รวดเร็ว	 ประสบ 

ผลส�าเร็จตามเป้าหมายด้วยดีมาตลอด

นับได้ว่า	นายเอกภพ โตมรศักดิ	์ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ

ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก

ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ

แก่อนุชนสืบไป

 

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวสงกรานต์ เกตุดี
อายุ ๕๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งเป็นเลขานกุารสมาคมสตรีอาสาสมคัรรักษาดนิแดนจังหวดัพษิณโุลก	เลขานกุารรองประธาน

สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย	ท่านมีประสบการณ์และผลงานมาก	

สรุปได้ดังนี้	 เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสังคมสงเคราะห์	 และการบริหารองค์กร	 ชมรม	

สมาคม	 อันเป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์	 	ด้านสังคม	 เป็นคณะกรรมการโครงการวันต้นไม้	 
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ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ	 ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน	 คณะกรรมการผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก	

ด้านเกีย่วกบัประเทศชาต	ิ เป็นเลขานุการรองประธานสมาพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมคัรรกัษาดนิแดน	

เลขานุการสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก	 ด้านพระพุทธศาสนา	 เป็น 

คณะกรรมการโครงการอุปสมบทนาคหมู่	เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	วัดจุฬามณี	จังหวัดพิษณุโลก	จากการ

ด�าเนนิชวีติเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ประชาชนทัว่ไป	ด้วยผลงานทีม่คีณุปูการอย่างยิง่แก่สังคม	ประเทศ

ชาติ	 พระพุทธศาสนา	 และสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฎเป็นท่ีประจักษ์ดังกล่าวมา	 ท�าให้ได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจ�านวนมาก	เช่น	ได้รับโล่รางวัลสืบสานพระราชปณิธาณสร้างสรรค์งาน

เพื่อแผ่นดิน,	 โล่รางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	ประจ�าปี	๒๕๖๒	

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นางสาวสงกรานต์	 เกตุดี	 

ได้ส่งเสรมิและสนับสนนุกิจการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดีเสมอมา	เช่น	เป็นผูป้ฏบิติัหน้าทีป่ระสาน

งานวิทยากร	 ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	 มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	 เป็นคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ	 การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน

เกษตรอินทรีย์	แด่	พระภิกษุ	สามเณร	วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั	ได้ถวายทนุการศกึษาแด่นสิติ	วทิยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช	มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั	เป็นประจ�าทกุปี	เป็นผูร่้วมสมทบทนุถวายภัตตาหารและปัจจยั	ในโครงการอบรมวปัิสสนา

กรรมฐานคณะสงฆ์แด่ภิกษุสามเณร	วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

นบัได้ว่า	นางสาวสงกรานต์ เกตดีุ	ได้บ�าเพญ็ตนให้เป็นหติานหุติประโยชน์แก่สงัคม	ประเทศ

ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก

ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ

แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 
วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางรัชฎาภรณ์ แสนจักร์
อายุ ๕๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปวส. การบัญชี โรงเรียนอุดรพานิชการช่างกล จังหวัดอุดรธานี

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบัน 

ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้จัดการ	 หจก.วัชราภรณ์พืชผล	 ท่านมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้	 

ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ	 (๑)	 มอบทุนสนับสนุนโครงการเกษตร	 โรงเรียนฮิลมาร์พาเบิล	 อ�าเภอ

ปากชม	 จังหวัดเลย	 (๒)	 มอบทุนกีฬาสนับสนุนชุมชน	 ในเขตอ�าเภอปากชม	 จังหวัดเลย	 (๓)	 เป็น 

เจ้าภาพซื้อที่ดิน	 วัดถ�้าผาจันทร์ใด	 อ�าเภอปากชม	 จังหวัดเลย,	 วัดป่าคลอง	 ๑๕	 อ�าเภอองครักษ	์

จงัหวดันครนายก,	วดัโคสภุราช	จงัหวดัอ่างทอง	(๔)	เป็นเจ้าภาพสร้างถนน	วดัป่านาค�าน้อย	จังหวดั
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อุดรธานี,	วัดป่าอุดมญาณสัมปันโน	จังหวัดเลย,	วัดป่าบ้านตาด	จังหวัดอุดรธานี	 (๕)	เป็นเจ้าภาพ

ปรับปรุงอาคารเรียน	 ปรับปรุงพื้นท่ีในโรงเรียนในเขตอ�าเภอปากชม	 จังหวัดเลย	 ทุกปี	ด้านสังคม

และการศกึษา	(๑)	เป็นประธานคณะกรรมการสถานศกึษา	โรงเรยีนบ้านห้วยผกักดู	ต�าบลเชยีงกลม	

อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	(๒)	มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกปี	(๓)	บริจาคทรัพย์สร้างอาคาร

เรียนชั้นอนุบาล	โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา	จังหวัดอุดรธานี	(๔)	เป็นสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุ	

แห่งประเทศไทย	ด้านพระพทุธศาสนาและสาธารณูปการ	(๑)	เป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์	วดัศรปีระทมุ

ภักดี	 วัดศรีชมช่ืน	 วัดแสงอรุณ	 วัดบ้านน้อยศรีภูธร	 อ�าเภอปากชม	 จังหวัดเลย	 (๒)	 เป็นประธาน 

เจ้าภาพผ้าป่าเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์	วัดป่าบ้านตาด	จังหวัดอุดรธานี	วัดป่าศรีอภัยวัน	จังหวัดเลย	

๓)	เป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิสงฆ์		วัดศรีประทุมภักดี,	วัดแสงอรุณ,	อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	(๔)	เป็น

เจ้าภาพสร้างเมรุวัดสันติราษฎรบูรณะ	 อ�าเภอปากชม	 จังหวัดเลย	 (๕)	 เป็นเจ้าภาพสร้างโรงครัว	 

วดัศรชีมชืน่	อ�าเภอปากชม	จงัหวดัเลย	(๖)	เป็นเจ้าภาพถวายตูพ้ระไตรปิฎกและหนงัสอืพระไตรปิฎก	

วัดป่าบ้านตาด	จังหวัดอุดรธานี	และวัดป่าศรีอภัยวัน	จังหวัดเลย	(๗)	เป็นเจ้าภาพปรับพื้นดินสร้าง

โบสถ์	 วัดศรีประทุมภักดี	 อ�าเภอปากชม	 จังหวัดเลย	 (๘)	 เป็นเจ้าภาพถวายทองค�า,	 ฉัตรทองค�า	 

วัดป่านาค�าน้อย	จังหวัดอุดรธานี	(๙)	เป็นเจ้าภาพสร้างยอดฉัตร	วัดป่าธาราภิรมย์	จังหวัดเชียงใหม่,	

และวัดป่าศรีมงคล	จังหวัดเลย	(๑๐)	เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป	หลวงปู่ทวด	หลวงปู่ดู่	สมเด็จ

องค์ปฐม	ไว้ตามวัดทั่วประเทศ	ทุกปี	(๑๑)	เป็นเจ้าภาพบุญกฐินวัดในเขต	อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	

ทุกปี	 และด้วยการท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ได้รับ

เกียรติคุณ	ดังนี้	(๑)	ได้รับเลือกเป็น	“บุคคลต้นแบบตัวอย่าง		สตรีดีเด่นแห่งปี	๒๕๕๖”		โครงการ

เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน	“รัฐ	ราษฎร์	รวมใจภักดิ์	รักสามัคคี	ถวายความดีเพื่อพ่อหลวง”	(๒)	ได้

รับเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง	 	 “คิดดี	 สังคมดี	 ตามรอยพระยุคลบาท	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗”	 สมเด็จ 

พระญาณสงัวร	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสังฆปรินายก	ทรงประทานโล่	รางวลัพระนามย่อ	ญสส.	

ประดิษฐานโล่รางวัล	“พระกินรี”	เพื่อเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติ

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นางรัชฎาภรณ์	 แสนจักร์	 ได้ 

ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา	เช่น	ช่วยบริจาคสมทบทนุช่วยเหลอื

น�า้ท่วม	สนับสนนุอปุกรณ์การศกึษา	เป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหาร	ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ความอปุถมัภ์

กิจการงานต่าง	ๆ	การท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	และพิธีต่าง	ๆ	ของ	มจร.	ถวายภัตตาหารเพลแก่พระนิสิต	

มจร.	ที่เข้าร่วมค่ายปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา	๑๐	วันเป็นประจ�าทุกปี

นบัได้ว่า	นางรชัฎาภรณ์ แสนจกัร์	ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานหุติประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ

ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก

ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 
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จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ

แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายธีรพล เจียงจตุรภัทร์
อายุ ๕๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั	วทีีซแีมคคานคิ		ซสิเต็มส์	จ�ากดั,ประธานกรรมการบรษิทั		อนิเตอร์
อิงค์	เทคนิคส์	จ�ากดั,ประธานกรรมการตรวจสอบและตดิตามการบรหิารงานต�ารวจกรงุเทพมหานคร,	
มีประสบการณ์การท�างานเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมในกลุ่มของ	 Food	
processing,	Beverage,	Cosmetics,	Pharmaceutics,	Electronic,	General	industry,	Robot	
system	and	Automation,	Packaging,	Inspection,	Hyperspectral	system	มากกว่า	๒๐	ปี,	
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มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม	 การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องจักร	 งาน

อุตสาหกรรมมีความเช่ียวชาญออกแบบไลน์ผลิตของลูกค้าในกลุ่มงานอุตสาหกรรม	การออกแบบ

เครือ่งจักรกลกลุม่งานอตุสาหกรรม	และด้วยการท�างานเพ่ือสังคม	ประเทศชาติ	และพระพุทธศาสนา

อย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้ได้รับเกยีรตคิณุ	ดงันี	้ได้รบัรางวลัยอดนักขายอนัดับ	๑	ระดับนานาชาติ	ประเภท

เครื่องพิมพ์,	ได้รับรางวัล	“APEC	BEST	OF	THE	BEST”	ของเครื่องจักรประเภทแขนกล,	ได้รับ

เกียรติบัตรยกย่องในฐานะผู้สนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นายธีรพล	 เจียงจตุรภัทร์	 ได้

ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดเีสมอมา	เช่น	ประธานอุปถมัภก์ารก่อสร้าง

วัดมหาจุฬาพุทธาราม,ถวายทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรท่ีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตนครศรธีรรมราช		ในระดบัปรญิญาตรแีละ	ปรญิญาโทตัง้แต่

ปีการศึกษา	 ๒๕๕๘	 เป็นต้นมา	 ปีละ	 ๕๐,๐๐๐	 บาท	 ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน�้า	 ๑๐	 ห้อง	 

เป็นจ�านวนเงิน	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 เป็นประธานทอดผ้าป่าประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 เพื่อสมทบทุนสร้าง 

วัดมหาจุฬาพุทธาราม	มียอดเงินบริจาค	๗๘๖,๕๒๐	บาท		บริจาคเงินเพื่อตั้งกองทุนสะสมเพื่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัยฯ	 จ�านวน	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท	 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการ

ศึกษา	 คอมพิวเตอร์	 โปรเจ็คเตอร์	 ให้กับมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมโรงอาหาร	 

เป็นเงินจ�านวน	 	 ๑๕๐,๐๐๐	 บาท	 ร่วมเป็นเจ้าภาพปรับปรุงห้องศาลจ�าลอง	 เป็นเงินจ�านวน	

๔๕๐,๐๐๐	บาท		ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่นสิติในโครงการปฏบิติัวปัิสสนากมัมัฏฐานเป็น	

ประจ�าทุกปี,	เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าเป็นประจ�าทุกปี

นับได้ว่า	นายธรีพล เจียงจตรุภทัร์	ได้บ�าเพญ็ตนให้เป็นหติานหิุตประโยชน์แก่สงัคม	ประเทศ

ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก

ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ

แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสรชัด สุจิตต์
อายุ ๔๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเชิงปริมาณ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่ง	(๑)	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เขต	๑	จังหวัดสุพรรณบุรี	 (๒)	รองประธานคนที่	๑	คณะ
กรรมาธกิารการทีด่นิ	ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	(๓)	สภาผู้แทนราษฎร	รองประธานคณะ
กรรมาธิการการสาธารณสขุ	สภาผูแ้ทนราษฎร	(๔)	นายกสมาคมผูป้กครอง	ครแูละศษิย์เก่าโรงเรยีน
อนุบาลสุพรรณบุรี	๕)	นายกสมาคมการศึกษาปฐมวัย	สุพรรณบุรี	ท่านมีประสบการณ์และผลงาน
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สรปุได้	ดงันี	้(๑)	ผูช่้วยผูจ้ดัการหลกัสตูร	รกัษาการผู้จัดการหลักสูตร	บริหารธรุกจิบณัฑิต	(หลักสูตร

นานาชาต)ิ	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	(๒)	ผูบ้รหิารกลุม่บริษทัหลกัเมอืงถาวร	(สถานีน�า้มันเชือ้เพลงิ/

ศูนย์บริการรถยนต์	 รถบรรทุก/ศูนย์บริการยางรถยนต์)	 (๓)	 สมาชิกสภาและรองประธานสภา 

คนที่	 ๑	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	 ๒	 สมัย	 (๔)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ๒	 สมัย	 

ด้านสังคมและการศึกษา	(๑)	คณะกรรมาธิการการศึกษา	สภาผู้แทนราษฎร	(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)	

(๒)	 เคยเป็นประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

สุพรรณบุรี	เขต	๑	(๓)	เคยเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย				

สพุรรณบรุ	ี(๔)	เคยเป็นประธานคณะกรรมการสถานศกึษา	โรงเรียนอนบุาลสุพรรณบรีุ	(๕)	เคยเป็น

คณะกรรมการติดตาม	 ตรวจสอบ	ประเมินผล	 และนิเทศการศึกษา	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	๙	(๖)	เคยเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	(๗)	เคยเป็น

คณะกรรมการประจ�าวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	 (๘)	 เคยเป็นคณะกรรมการประจ�าวิทยาลัย 

นาฏศิลปสุพรรณบุรี	 (๙)	 เคยเป็นเลขาธิการและกรรมการกลาง	 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	 

(๑๐)	เคยเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง	๓	สมัย	(๑๑)	วิทยากรบรรยายการจัดการเรียน	การสอน	

ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง	 BBL	ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ	 ร่วม

กจิกรรมและสนบัสนนุการจดังานประเพณเีป็นประจ�า	เช่น	งานปิดทองไหว้พระ	ประเพณีลอยกระทง	

ตักบาตรทางน�้า	วันส�าคัญทางพุทธศาสนา	ทอดกฐิน	เข้าพรรษา	เป็นต้น

	 ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นายสรชัด	สุจิตต์	ได้ส่งเสริม

และสนับสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา	เช่น	(๑)	เป็นอาจารย์พเิศษสอนทีว่ทิยาลยั

สงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ	ตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๕๓		(๒)	สนับสนุนการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี

ศรีสุวรรณภูมิแห่งใหม่	(๓)	สนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิเป็นประจ�า	

เช่น	พิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย	เป็นต้น

	 นับได้ว่า	นายสรชัด สุจิตต	์ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศชาติ	

พระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	เป็นอเนกประการ	

สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จึงมีมติเป็น

เอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ	เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล	เป็นทิฏฐานคุติแก่อนชุนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
อายุ ๔๔ ปี

ส�าเร็จการศึกษา บธ.บ. (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.บ. (สาขาการเมืองการปกครอง), บธ.ม. (สาขาการเงินการธนาคาร)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็นนักธุรกิจและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ	 ท่านมีประสบการณ์และ 
ผลงานสรุปได้ดังน้ี	ด้านประสบการณ์การท�างาน	 เป็นผู้มีประสบการณ์การท�างานด้านการเมือง	
เศรษฐกจิ	และสงัคม	ด้านเกีย่วกบัสงัคม	เป็นคณะอนกุรรมาธกิารด้านการศกึษาในคณะกรรมาธกิาร

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 
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เป็นกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ	 เป็นกรรมาธิการคณะกรรมาธิการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	 เป็นกรรมาธิการคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	

สตรี	 ผู้สูงอายุและผู้พิการ	 และเป็นกรรมาธิการคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม	ด้านเก่ียวกับ

ประเทศชาติ เป็นกรรมการคณะกรรมการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อังกฤษเป็นกรรมการ

คณะกรรมการกลุม่มติรภาพสมาชกิรฐัสภาไทย-เกาหลีใต้	ด้านเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา เป็นผู้สนับสนุน

กิจกรรมโครงการวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ	และวิทยาลัยสงฆ์

ชัยภูมิ	เป็นผู้อุปถัมภ์ภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร	ที่ศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ	เป็นประจ�าทุก

ภาคการศกึษา	 เป็นเจ้าภาพอาหารและน�า้ปานะในโครงการปฏบิติัวปัิสสนากมัมฏัฐานนสิิตประจ�าปี	

ของวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิทุกปีและด้วยการท�างานเพ่ือสังคม	ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนา 

อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	 คือ	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์	 ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย	 จาก

หน่วยงานรัฐสภา

	 ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นางสาวสุนทรี	ชัยวิรัตนะ	ได้

ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา	เช่น	เป็นกรรมการประจ�าวทิยาลยั

สงฆ์ชัยภูมิ	เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาแด่พระนิสิตนักศึกษาเป็นประจ�าทุกปี	เป็นผู้อุปถัมภ์ภัตตาหาร

เพลส�าหรบันสิติท่ีมาศกึษา	เป็นผูบ้รจิาคปัจจยัสร้างอาคารเรียนจ�านวน	๔๖๕,๐๐๐	บาท	(ส่ีแสนหก

หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	 และเป็นผู้ผันงบประมาณจากภาครัฐมาปรับพ้ืนท่ีและสร้างสาธารณูปโภค

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ	จ�านวน	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)

	 นับได้ว่า	นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ	 ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	

ประเทศชาติ	พระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	เป็น

อเนกประการ	สมควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ

แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสิทธิอัต บัวทอง
อายุ ๓๖ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

	 ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหน่ง	เลขานุการฯ	มูลนิธิโพธิวัณณา	เป็นวิทยากรประจ�ารายการ	“ฝ่าวิกฤติรักษาใจ”	ออก
อากาศทุกวันศุกร์		เวลา	๑๙.๐๐	น.	ทาง	Facebook	และ	YouTube	ของมูลนิธิโพธิวัณณา	เป็น
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว	 และเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย	 ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	 สรุปได้
ดังนี้	 ด้านการศึกษาสงเคราะห์	 -	 ท�างานส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์โดยการสาธารณสงเคราะห์ 

ในโครงการต่าง	ๆ	หลายโครงการเกือบทุกปี	และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์	วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	



236

โดยเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพล	 และปัจจัย	 ในโอกาสวันเกิดและวันพิเศษต่าง	 ๆ	 เป็น
ประจ�า	ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	ส่งเสริมและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	เป็น
วิทยากร	 น�าปฏิบัติธรรมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการน�าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับ
ใช้กับชีวิตประจ�าวัน	 และการท�างาน	 ท้ังในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นประจ�าทุกปี	 
ด้านการสาธารณูปการ	ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมท�าบุญและสนับสนุนมูลนิธิโพธิวัณณา	น�าโดย	ดร.แม่
ชีณัฐญาวรรณ	 เปรมสกุล	 ในโครงการก่อสร้างเสนาสนะสงฆ์	 ซุ้มประตูทางเข้า	 ถนนคอนกรีต	 กุฏิ
กรรมฐานรับรองผู้บริหารมหาจุฬาอาศรม	ณ	 ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม	 อ�าเภอปากช่อง	
จังหวัดนครราชสีมา	 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ร่วมบุญสนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยเทศน์มหาชาติ	วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	และได้ร่วมบุญโครงการ
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ	รัชกาลที่	๑๐	ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	ด้านการสาธารณะสงเคราะห์  
ได้ตั้งกองทุนพัฒนาคณะพุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เพื่อส่งเสริม	
สนับสนุนงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนศึกษา	พัฒนาสังคม	ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์	และ
เพื่อสนับสนุนกิจการอื่น	 ๆ	 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	 เป็นคณะกรรมการในโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะพุทธศาสตร์	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 บริจาคทุนการศึกษา	 และ
อปุกรณ์การศึกษาคอมพวิเตอร์	เป็นเจ้าภาพทนุการศกึษาเพือ่การศกึษาพระพทุธศาสนา	ในโครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะพุทธศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	 ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		นายสิทธิอัต		บัวทอง	ได้ส่ง
เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	เช่น	ได้อุปถัมภ์อาหารและเครื่องดื่ม
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ถวายทุนการ
ศึกษาพระนิสิต	บริจาคทรัพย์ร่วมงานพิธีประสาทปริญญา	ร่วมท�าบุญบริจาคอาหารและน�้าดื่มเข้า
โรงครัวประจ�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	 นบัได้ว่า	นายสทิธอิตั บวัทอง	เป็นบคุคลผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหิุตประโยชน์แก่สงัคม	ประเทศ
ชาต	ิและพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ	ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 

เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายศิริพงษ์ ไหวดี
อายุ ๕๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น	ทนายความ

ท่านมปีระสบการณ์และผลงาน	สรปุได้ดังนี	้เป็นทนายความต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๘	ถึงปัจจุบนั	
ด้านเกี่ยวกับสังคม (๑)	อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์		(๒)	วิทยากร	ป.ป.ช.	จังหวัด
สุรินทร์	โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์	จังหวัดสุรินทร์		ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ		(๓)	วิทยากรและคณะท�างานเครือข่ายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
จงัหวัดสรุนิทร์		(๔)	วทิยากรท้องถ่ิน	โครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของสตรใีนกระบวนการตัดสนิใจ
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ทางการเมอืง	ด้านเกีย่วกบัประเทศชาต	ิ(๑)	ประธานคณะอนกุรรมการการเลือกต้ังสมาชกิวฒุสิภา	
จังหวัดสุรินทร์	ชุดที่	๑	พ.ศ.	๒๕๔๓	(๒)	ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขต	๑	จังหวัดสุรินทร์	
พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 (๓)	 ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจ�าเขต	 ๒	 จังหวัดสุรินทร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 
(๔)	กรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ในจังหวดัสรุนิทร์	หลายสมยั	(๕)	อนกุรรมการประสาน
งาน	ป.ป.ช.	ประจ�าจงัหวดัสรุนิทร์	(๖)	คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
สรุนิทร์	ในการเลอืกตัง้นายก	อบจ.	และ	ส.อบจ.	สรุนิทร์	เมือ่วนัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๖๓	ด้านเก่ียวกบั
พระพทุธศาสนา	เป็นครสูมาธ	ิสถาบนัพลงัจิตตานภุาพ	และด้วยการท�างานเพ่ือสังคม	ประเทศชาติ	
และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	ดังนี้	(๑)	ประกาศเชิดชูเกียรติ	“ต้นแบบ
คนดศีรีแผ่นดนิ	๑	จากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	(๒)	ประกาศเกยีรตคิณุจาก
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	(๓)	โล่ประกาศเกยีรติคณุจากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นายศิริพงษ์	ไหวดี	ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 ดังนี้	 (๑)	 เป็นคณะกรรมการประจ�า 
วทิยาลยัสงฆ์สุรนิทร์หลายสมยั	(๒)	เป็นคณะอนกุรรมการบรหิารงานบคุคลประจ�าวทิยาเขตสรุนิทร์
หลายสมัย	(๓)	เป็นคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจ�าวิทยาเขตสุรินทร์หลายสมัย	เป็น
ผู้ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาเขตสุรินทร์	 เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านทุนทรัพย์แก่วิทยาเขตสุรินทร	์
เป็นผู้บริจาคทุนร่วมโครงการพัฒนาศาสนทายาทเพื่อส่งเสริมพุทธศาสน์ให้มั่นคง

นับได้ว่า	นายศิริพงษ์ ไหวด	ีได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศชาติ	
พระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	เป็นอเนกประการ	
สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จึงมีมติเป็น
เอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ	เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล	เป็นทิฏฐานคุติแก่อนชุนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายวิศิษฎ์ สุปรียาพร
อายุ ๖๓ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	ประจ�าวิทยาลัยสงฆ์พะเยา	ท่านมีประสบการณ์
และผลงาน	สรุปได้ดังนี้	ด้านการท�างาน	(๑)	เป็นทนายความและว่าความทั่วราชอาณาจักร	ตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	๒๕๒๕	-	ปัจจุบัน	เป็นเวลา	๓๙	ปี	(๒)	เป็นเจ้าของและหัวหน้าส�านักงานวิศิษฎ์		สุปรียาพร	
ทนายความและการบัญชี	ตั้งแต่มกราคม	ปี	พ.ศ.	๒๕๒๙	-	ปัจจุบัน	 เป็นเวลา	๓๕	ปี	ด้านสังคม 
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และการศึกษา	 (๑)	 เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	
ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๔๖	-	พ.ศ.	๒๕๕๙	รวมเป็นเวลา	๑๓	ปี	(๒)	เป็นรองประธานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม	อ�าเภอเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๔๖	
-	พ.ศ.	๒๕๖๑	รวมเป็นเวลา	๑๕	ปี	(๓)	เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียน
ฟากกว๊านวิทยาคม	อ�าเภอเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	พ.ศ.	๒๕๖๓	รวมเป็น
เวลา	๒	ปี	(๔)	เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา	การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนฟากกว๊าน
วิทยาคม	ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 -	 ปัจจุบัน	 (๕)	 เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม	อ�าเภอแม่ใจ	 จังหวัดพะเยา	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๖	 -	พ.ศ.	
๒๕๕๙	 รวมเป็นเวลา	 ๔	 ปี	 (๖)	 เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนอนุบาลพะเยา	จังหวัดพะเยา	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๔๖	-	พ.ศ.	๒๕๕๙	รวมเป็นเวลา	
๑๓	ปี	 (๗)	 เป็นที่ปรึกษากฎหมายในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนปงรัชดาภิเษก	
อ�าเภอปง	จงัหวดัพะเยา	ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	พ.ศ.	๒๕๕๙	รวมเป็นเวลา	๒	ปี	(๘)	เป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	พ.ศ.	๒๕๖๓	รวมเป็นเวลา	
๑๐	ปี	(๙)	เป็นคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุด้ิานกฎหมายในคณะกรรมการเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาพะเยา	
เขต	๑	ตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๔๖	-	พ.ศ.๒๕๕๒	๒	สมัย	รวมเป็นเวลา	๖	ปี	(๑๐)	เป็นนายกสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๐	-	พ.ศ.	๒๕๕๒	(ชุดก่อตั้ง)	รวมเป็นเวลา	๒	ปี	(๑๑)	
เป็นคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุด้ิานกฎหมายในคณะกรรมการจริยธรรมประจ�าจังหวดัพะเยา	ต้ังแต่
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	พ.ศ.	๒๕๖๓	(๒	สมัย)	รวมเป็นเวลา	๖	ปี	(๑๒)	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บรหิารหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตจิงัหวัดพะเยา	๒	สมยั	(๑๓)	เป็นประธานคณะกรรมการทีป่รกึษา
ชุมชน	โรงพยาบาลพะเยา	ตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๔๙	–	ปัจจุบัน	รวมเป็นเวลา	๑๕	ปี	(๑๔)	เป็นอาสาสมัคร
คุมประพฤติ	กระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๔๕	-	พ.ศ.	๒๕๖๔	รวมเป็นเวลา	๑๙	
ปี	(๑๕)	เป็นประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ	กระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๖๑	
-	พ.ศ.	๒๕๖๔		รวมเป็นเวลา	๓	ปี	(๑๖)	เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดพะเยา		๒	สมัย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	-	พ.ศ.	๒๕๕๕	รวมเป็นเวลา	๕	ปี	(๑๗)	เป็น
ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนส�าหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดพะเยา	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	พ.ศ.	๒๕๕๙	รวมเป็นเวลา	๒	ปี	(๑๘)	เป็นคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมายส�านักงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 -	 พ.ศ.	
๒๕๕๔	รวมเป็นเวลา	๔	ปี	(๑๙)	เป็นกรรมการเลขาธกิารหอการค้าจงัหวดัพะเยา	ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๒๙	
–	พ.ศ.	๒๕๓๘	รวมเป็นเวลา	๙	ปี	(๒๐)	มีจิตอาสาท�าประโยชน์ให้กับชุมชนและส่วนรวมในจังหวัด
พะเยาและจังหวัดใกล้เคียงมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 -	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 รวมเป็นเวลา	 ๓๗	 ปี	 
ด้านเก่ียวกับประเทศชาติ	 (๑)	 เป็นคณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกต้ัง	 จังหวัดพะเยา	 
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ปี	๒๕๓๕/๑,	๒๕๓๕/๒	(๒)	เป็นประธานองค์กรกลางการเลือกตั้ง	จังหวัดพะเยา	ปี	๒๕๓๘	และปี	
๒๕๓๙	(รวม	๒	สมัย)	(๓)	เคยเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	สถาบัน
พระปกเกล้าจังหวัดพะเยา	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	–	พ.ศ.	๒๕๕๕	รวมเป็นเวลา	๖	ปี	 (๔)	 เป็นประธาน 
สภาทนายความจังหวัดพะเยา	ปี	พ.ศ.๒๕๓๐	-	พ.ศ.๒๕๓๕	๒	สมัย	รวมเป็นเวลา	๖	ปี	 (๕)	เป็น 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายในคณะอนุกรรมการสงเคราะห์และคุ ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.๒๕๔๖	 ตั้งแต่	 พ.ศ.๒๕๔๗	 –	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 รวมเป็นเวลา	 
๑๐	ปี	 (๖)	 เป็นอนุกรรมการสามัญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	 ในคณะอนุกรรมการสามัญประจ�า
จังหวัดพะเยา	(อ.ก.พ.	จังหวัดพะเยา)	ตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๖๐	–	พ.ศ.	๒๕๖๔	รวมเป็นเวลา	๕	ปี	(๗)	เป็น
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท	 อ�าเภอเมืองพะเยา	 จังหวัดพะเยา	 ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย	ปี	พ.ศ.๒๕๕๓	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๓	–	ปัจจุบัน	รวมเป็นเวลา	๑๐	ปี	(๘)	เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	
พ.ศ.	๒๕๒๒	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	–	๒๕๕๓,	พ.ศ.	๒๕๖๒	–	๒๕๖๓	รวมเป็นเวลา	๖	ปี	ด้านเกี่ยว
กบัพระพทุธศาสนาและสาธารณูปการ			ด�ารงพทุธศาสนาโดยการบรจิาคเงนิบรูณะศาลาการเปรยีญ
และกุฏิสงฆ์	จ�านวน	๙	วัด		และด้วยการท�างานเพื่อสังคม	ประเทศซาติ	และพระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง	 ท�าให้ได้รับเกียรติคุณ	 ดังนี้	 (๑)	 เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ	 ด้านผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	 
ด้านการวางแผน	 สนับสนุนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าความผิด	 จากกรมคุมประพฤติ	 กระทรวงยุติธรรม	 
(๒)	 เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น	 จากสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นายวิศิษฎ์	 สุปรียาพร	 
ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา	เช่น	เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
ด้านกฎหมาย	ประจ�าวิทยาลัยสงฆ์พะเยา	ต่อเนื่อง	๓	สมัย

นับได้ว่า	นายวิศิษฎ์ สุปรียาพร	ได้บ�าเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ
ชาติ	พระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นอเนก
ประการ	 สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็นทิฏฐานุคต ิ
แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศกัราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายจิระเดช  อุบล
อายุ ๔๕ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณทิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 เป็นผู้มีความ
เชีย่วชาญพเิศษคอื	เป็นวศิวกรโยธา	ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง	หวัหน้าฝ่ายโยธาเทศบาลต�าบลบางปะอนิ	
(รก.ผู้อ�านวยการกองช่าง	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 -	 ปัจจุบัน)	 หัวหน้าฝ่ายโยธาเทศบาลต�าบลบางปะอิน	 
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘		นายช่างส�ารวจ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	-	๒๕๕๘	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	
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ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	 สรุปได้ดังนี้	ด้านสังคมและการศึกษา	 เป็นคณะกรรมการตรวจ 
การจ้างอาคารอุบัติเหตุ	โรงพยาบาลบางปะอิน	เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตึกพักผู้ป่วย	๑๔๔	
เตียงโรงพยาบาลบางปะอิน	 	 เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารพักคนงาน	 โรงพยาบาล
บางปะอิน	 เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างระบบบ�าบัดน�้าเสียโรงพยาบาลบางปะอิน	 เป็นคณะ
กรรมการตรวจการจ้างงานถนนภายในโรงพยาบาลวงัน้อย		เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างก�าแพง
ป้องกนัน�า้ท่วมโรงพยาบาลบางไทร	และเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างอาคารกายภาพบ�าบดัโรงพยาบาล
บางไทร	ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ	 เป็นคณะอนุกรรมการบูรณะวัดนิเวศ
ธรรมประวัติ	 เป็นคณะกรรมการจัดท�าแผนผังวัดชูจิตธรรมาราม	 เป็นผู้ออกแบบโครงสร้างอาคาร
กฏิุเจ้าอาวาส	วดัมหาจฬุาลงกรณราชทูศิ	เป็นผูค้วบคมุงานปรบัปรงุอาคารอโุบสถกลางน�า้	หลงัน�า้ท่วม	
ปี	๒๕๕๔	 เป็นผู้ควบคุมงาน	ดูแลรักษาเขื่อนป้องกันน�้าท่วมวัดนิเวศธรรมประวัติ	 ได้รับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ชั้นทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย	(ทม)

ในส่วนท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นายจิรเดช	 อุบล	 ได้ส่งเสริม
และสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดีเสมอมา	เช่น	คณะกรรมการตรวจการจ้าง	ผู้ควบคมุ
งาน	(อาคารหอพักนิสิต	วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	๑,	๒),		ผู้ควบคุมงานระบบสาธารณูปโภค
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ,	 ออกแบบระบบป้องกันน�้าท่วมรอบมหาวิทยาลัย,	 ออกแบบและ
ควบคุมงานอาคารสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	 ออกแบบระบบบ�าบัด 
น�้าเสียมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	โครงสร้างอาคารเรือนไทย	(พระพรหมบัณทิต),	
โครงสร้างป้าย	ค.ส.ล.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	ออกแบบถนน	ค.ส.ล.วิทยาลัย
พทุธศาสตร์นานาชาต,ิ	เป็นคณะท�างานส�ารวจความเสียหายของอาคารน�า้ท่วมใหญ่ปี	๒๕๕๔,		คณะ
ท�างานประมาณราคาของบประมาณความเสียหายจากน�้าท่วมปี	๒๕๕๔	

นับได้ว่า	นายจิระเดช  อุบล	เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ
ชาต	ิและพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ	ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ	 ของมหาวิทยาลัย	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	 เป็น
ทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายรัชพล ภู่โอบอ้อม
อายุ ๕๑ ปี

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนศรีวิกรม์ 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่ง	อาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญู	ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	สรุปได้
ดังนี้		ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	เข้าเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูต�าแหน่งอาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์	
จนถงึปัจจุบนั	ด้านการท�างานสาธารณประโยชน์	อาท	ิได้ร่วมงานกบัมลูนธิร่ิวมกตญัญ	ูมอบสิง่ของ
เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัต่าง	ๆ 	เช่น	อทุกภยั	วาตภยั	อคัคภียั	และแจกเส้ือผ้าแก่ผู้ประสบภยัหนาว
ตามจังหวัดต่าง	ๆ 	ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู	เดินทางไปช่วยเหลือ	ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้
กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)		
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ด้านพระพทุธศาสนา	เป็นผูร่้วมงานกับมลูนิธร่ิวมกตญัญ	ูร่วมสร้างและปฏสิงัขรณ์วดั,	อโุบสถ,	ศาลา
และเมร	ุเป็นต้น	ด้านการศกึษา	ได้ร่วมงานกบัมลูนธิร่ิวมกตญัญู	สร้างอาคารเรยีน	พร้อมมอบอปุกรณ์
การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา	ให้กับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	ที่ยังขาดแคลน
และห่างไกลความเจริญ

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นายรัชพล	 ภู่โอบอ้อม	 ได ้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 เช่น	 เป็นผู้ร่วมงานกับมูลนิธ ิ
ร่วมกตัญญู	 ปฏิบัติหน้าที่ในการแจกอาหารบริการแก่ผู ้มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญา	 ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		

นับได้ว่า	นายรัชพล ภู่โอบอ้อม	 เป็นบุคคลผู้ท่ีได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาต	ิและพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ	ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย	เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายวิทยา ตันฑอาริยะ
อายุ ๕๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่ง	อาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญู	 	ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	สรุป
ได้ดงันี	้	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	เข้าเป็นอาสาสมคัรมลูนธิร่ิวมกตญัญตู�าแหน่งอาสาสมคัรดาราประชาสมัพนัธ์	
จนถงึปัจจุบนั	ประสบการณ์การท�างานด้านกูภ้ยั	อาท	ิไฟไหม้ซานตก้ิาผบั,	โคลนถล่มน�า้ก้อ	จงัหวดั
เพชรบูรณ์,	โคลนถล่มอ�าเภอลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์,	สึนามิ	๗	จังหวัดภาคใต้	วาตภัยปาบึก	อ�าเภอ
ปากพนงั	จงัหวดันครศรธีรรมราช	และภัยพบิตัมิหาอทุกภยั	ทัง้ภาคกลางและภาคใต้		ประสบการณ์
การท�างานด้านสาธารณประโยชน์	อาท	ิร่วมงานกบัมลูนธิร่ิวมกตญัญ	ูออกแจกสิง่ของเพือ่ช่วยเหลอื 
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ผู้ประสบภัยทั้งวาตภัย,	อัคคีภัย,	อุทกภัย	และภัยพิบัติอื่น	ๆ	ประสบการณ์การท�างานด้านศาสนา	
อาทิ	 ร่วมงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญู	ปฏิบัติหน้าที่โรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน	ที่เดินทาง
มาสักการะพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรม
นาถบพิตร	ณ	มณฑลพธิท้ีองสนามหลวงตลอดระยะเวลา	๑๐๐	วนั	รวมถงึงานพระราชพธิถีวายพระ
เพลิง	พระบรมศพฯ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ร่วมสร้างและปฏิสังขรณ์วัด		อุโบสถ		ศาลา	และเมรุ	เป็นต้น			
ด้านการศกึษา	ได้ร่วมงานกับมลูนธิร่ิวมกตญัญ	ูสร้างอาคารเรยีน	พร้อมมอบอปุกรณ์การศกึษาและ
อุปกรณ์กีฬา	 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	 ที่ยังขาดแคลนและห่างไกล
ความเจริญ

ในส่วนที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นายวิทยา	 ตันฑอาริยะ	 ได ้
ส่งเสริมและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัย	ด้วยดีเสมอมา	เช่น			ปฏิบติัหน้าทีโ่รงครัวประกอบ
อาหารเลี้ยงประชาชน	งานพิธีประสาทปริญญา	ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย			

นับได้ว่า	นายวิทยา ตันฑอาริยะ	 เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาต	ิและพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ	ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย	เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางวิภาศิริ มะกรสาร
อายุ ๖๖ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งเป็นนายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ	 เป็นประธานฝ่ายศาสนาสภาสตรีแห่งชาติ 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 และเป็นประธานฝ่ายหารายได้	 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช	 และ

กรรมการมูลนธิคิณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	มปีระสบการณ์และผลงานในการสนบัสนนุ

ส่งเสริมอุปถัมภ์กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของสถาบันพระมหากษัตริย์	 สถาบันชาติ	 และสถาบันพระพุทธ

ศาสนา	ด้วยดีเสมอมา	
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ได้ท�างานในการส่งเสริมกิจการต่าง	 ๆ	 ของงานพยาบาล	 งานกิจการด้านสตรีและเด็ก	 
งานด้านสังคมสงเคราะห์	 ในโอกาสต่าง	 ๆ	 ได้สนับสนุนและอุปถัมภ์บ�ารุงการสร้างวัดหลายแห่ง	
อปุถมัภ์ทนุการศกึษาแก่พระภกิษสุามเณรอยู่เสมอ	จัดกฐินไปทอดถวาย	ณ	วดัต่าง	ๆ 	ทัง้ในและต่าง
ประเทศ	จัดกิจกรรมการเทศน์มหาชาติร่วมกับคณะสงฆ์ทุกปี	อุปถัมภ์การรักษาพยาบาลพระภิกษุ
สามเณรอยู่เสมอ	 เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม	 สภาสตรีแห่งชาติ	 นายก
สมาคมภรยิาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ี๒	สมยั	
เลขาธกิารกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท	วดัพระราม	๙	กาญจนาภเิษก	ประธานบรหิารสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์	 รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ๒	 สมัย	
เป็นต้น

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นางวิภาศิริ	 มะกรสาร	 ได้
อุปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง	
อุปถัมภ์และอ�านวยความสะดวกให้แก่พระสงฆ์ชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	 เป็น
กรรมการจดักจิกรรมเนือ่งในวนัวสิาขบชูา	วนัส�าคญัสากลของโลกของ	ICDV	ส่งเสริมและสนบัสนนุ
งานของพระธรรมทูตไทยและพระธรรมทูตประเทศต่าง	ๆ	ในต่างประเทศ	มิได้ขาด	ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมความร่วมมอืและการแลกเปลีย่นวฒันธรรมและวชิาการของมหาวทิยาลยักบัประเทศอืน่	ๆ 	
ด้วยดีตลอดมา	

นับได้ว่า	นางวิภาศิริ มะกรสาร	 เป็นบุคคลผู้ท่ีได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาต	ิและพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ	ควรแก่การย่องเชิดชูเกียรติคุณ	สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย	เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสมปอง สงวนบรรพ์
อายุ ๖๓ ปี

คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งคณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 คณะท�างานที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 กรรมการและวิทยากร
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ท่านมี
ประสบการณ์และผลงาน	 สรุปได้ดังนี้	 เคยด�ารงต�าแหน่ง	 เอกอัครราชทูตไทย	ณ	 กรุงบูดาเปสต์	
เอกอคัรราชทตูไทย	ณ	กรงุพนมเปญ	อคัรราชทตูไทย	ณ	กรงุมอสโก	อคัรราชทตูไทย	ณ	กรงุวอชงิตัน
ดีซี	 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กงสุลใหญ่	 ณ	 นครโฮจิมินห์	 อัครราชทูตที่ปรึกษา	ณ	 
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กรุงย่างกุ้ง	เป็นต้น	ซึง่ได้ปฏบิตัหิน้าทีส่ร้างความสมัพนัธ์ความร่วมมอืกบัประเทศต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้รบัมอบ
หมายเป็นอย่างดี	 เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 มีกตัญญูกตเวทิตาธรรม	 ให้การอุปถัมภ์แสดงการ
คุ้มครองพระพุทธศาสนามิได้ขาด

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		นายสมปอง	สงวนบรรพ์	ได้อ�านวย
ความสะดวกและร่วมกับมหาวิทยาลัยด�าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมนานาชาติ	
และความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนากับประเทศต่าง	ๆ 	เช่น	สนับสนุนการด�าเนินงานของสถาบัน
สมทบของมหาวิทยาลัย	ในประเทศฮังการี	ส่งเสริมงานความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับคณะสงฆ์
และชาวพุทธ	ในสหภาพเมียนมา	กัมพูชา	เวียดนาม	เป็นประธานร่วมกับมหาวิทยาลัย	ด�าเนินงาน
จัดสร้างพระประธานปิดทอง	๑	 องค์	 และพระพุทธรูปบูชา	๙	นิ้ว	 ๓๐๐	องค์	 ไปประดิษฐาน	ณ	
ประเทศเวยีดนาม	โดยมอีธิการบดขีองมหาวทิยาลยัเป็นประธานในพิธส่ีงมอบถวาย	ณ	นครโฮจิมนิห์	
เป็นประธานร่วมกับมหาวิทยาลัยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย	ณ	วัดไทยในเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์ก	 ประเทศรัสเซีย	 ส่งเสริมและสนับสนุนงานของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมา
ด้วยดีโดยตลอดในทุกพื้นที่

นับได้ว่า	นายสมปอง สงวนบรรพ	์เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคมประเทศ
ชาต	ิพระพทุธศาสนา	และมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัเป็นอเนกประการ	ควรแก่การ
ยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	จึงมมีติเป็นเอกฉันท์ให้มอบ
เข็มเกียรติคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไปไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสมสมร หนูมา
อายุ ๖๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหน่งเป็นรองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนจิตรลดา	 มีประสบการณ์และผลงาน	
สรุปได้ดังนี้	ได้ท�าหน้าที่ครูและผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดา	ในพระราชวังสวนดุสิต	คือ	เป็นครูประจ�า
กลุม่สร้างเสรมิประสบการณ์ชวีติ	(สปช.)	ระดบัประถมศกึษา	เป็นหัวหน้าฝ่ายวชิาการ	ระดบัประถม
ศึกษา	 เป็นรองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	 ระดับประถมศึกษา	 และเป็นรองผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ	ระดับประถมศึกษา	



253

เป็นผู้แทนโรงเรียนจิตรลดาในกรรมการและงานดูงานต่าง	 ๆ	 เช่น	 เป็นคณะกรรมการ 

ร่างหลกัสตูรกลุม่สร้างเสรมิประสบการณ์ชวีติ	พ.ศ.	๒๕๓๑	เป็นคณะกรรมการจัดโครงการพุทธรักษา	

ร่วมกับกรมการศาสนา	 เป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา	 ระดับประถมศึกษา	

ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 เป็นคณะกรรมการจัดโครงการ

จิตรลดาเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในมหามงคลสมัยต่าง	ๆ	ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 และพระบรมวงศานุวงศ์	 รวมถึงการจัดกิจกรรมถวายพระเกียรติ

และถวายพระพรชัยมงคล	 และกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	

ตัง้แต่อดตีถงึปัจจบัุน	มไิด้ขาด	เป็นกรรมการจดักิจกรรมค่ายคณุธรรมและน�าชมวดัและศาสนสถาน

ให้แก่นกัเรียน	รวมถงึได้ให้การอปุถมัภ์กจิกรรมด้านพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และบคุคลอยูเ่สมอ	

ได้เดนิทางไปศกึษาดงูานการสอนพระพทุธศาสนาในต่างประเทศ	เช่น	ท่ีสหภาพเมยีนมา	อนิโดนเีซีย	

จีน	อินเดีย	และศรีลังกา

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นางสมสมร	หนูมา	ได้ให้การ

อุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริม	และร่วมจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ด้วย

ดเีสมอมา	คอื	ได้ร่วมเป็นผูบ้รหิารในการอาราธนาและถวายการอ�านวยความสะดวกให้พระสงฆ์จาก

มหาวิทยาลัยไปจัดกิจกรรพระพุทธศาสนาในโรงเรียนจิตรลดา	 และร่วมจัดกิจกรรมที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	

เช่น	 ร่วมเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา	 ระดับประถมศึกษา	 จัดโครงการ

บรรพชาสามเณรและบวชศลีจารณีิจติรลดาเฉลมิพระเกยีรติ	เนือ่งในมหามงคลสมยัทีพ่ระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	ณ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

อยุธยา	 (๒๕๔๙)	 จัดโครงการ	 ๘๔	 พรรษามหามงคล	 จิตรลดาน้อมกมลถวายพระพรชัย	 ณ	

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	อยธุยา	และโรงเรยีนจติรลดา	(๒๕๕๔)	เป็นคณะกรรมการ

จดัโครงการ	๖๐	พรรษา	สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	สยามบรมราชกมุารี	 จิตรลดาบรรพชาภวินัทน์	 

ณ	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	อยธุยา	(๒๕๕๘)	จดักจิกรรมน�านกัเรยีนไปถวายเทยีน

พรรษาและผ้าอาบน�้าฝนประจ�าปี	ณ	วัดต่าง	ๆ	ปีละ	๖	วัด	(๒๕๔๖-๒๕๕๔)	จัดโครงการจาริกวัด-

จารึกธรรม	 น�านักเรียนไปศึกษาปฏิบัติ	 ณ	 วัดต่าง	 ๆ	 ๖	 วัด	 (๒๕๕๔-๒๕๖๑)	 วัดพระเชตุพน 

วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร	 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร	 วัดอรุณราชวราราม

ราชวรมหาวิหาร	 วัดญาณเวศกวัน	 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ราชวรวิหาร	วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร	สลบักนัไป	ร่วมจดักจิกรรมส�าคญัทางพระพทุธศาสนาและ

วันส�าคัญของโรงเรียน	 มิได้ขาด	 ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมใหญ่	 ณ	 ศูนย ์

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม	 โดยมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

อยุธยา	ทั้งยังช่วยเป็นครูอาสาสอนหนังสือให้กับนักเรียนที่มาพักอยู่ในมหาวิทยาลัย	ในช่วงน�้าท่วม
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นับได้ว่า	นางสมสมร หนูมา	เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	ประเทศ

ชาต	ิและพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก

ประการ	 ควรแก่การย่องเชิดชูเกียรติคุณ	 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จึงมีมติ

เป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุของมหาวทิยาลัย	เพ่ือประกาศเกยีรตคิณุให้ปรากฏไพศาล	เป็นทฎิ
ฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวศุขศรี ชินะกุล
อายุ ๖๔ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ระดับ มศ. ๓

ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบัน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว		ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	สรุปได้ดังนี้		ร่วมบริจาคท�าบุญทอดผ้าป่า
ในงานวันขึ้นปีใหม่	 วัดพระธาตุดอยสุเทพ	 ยูเอสเอ	 เมืองชิโนฮิลส์	 รัฐแคลิฟอร์เนีย	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 เป็นเงินจ�านวน	 $๓๐๐	 (สามร้อยเหรียญสหรัฐ)	 โดยมี	 พระครูวิเทศกัลยาณธรรม	 
เป็นเจ้าอาวาส,		ร่วมบรจิาคท�าบญุในงานกตญัญอูดตีเจ้าอาวาส	วดัพระธาตดุอยสเุทพ	ยเูอสเอ	เมอืง
ชิโนฮิลส์	 รัฐแคลิฟอร์เนีย	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เป็นเงินจ�านวน	 $๒๐๐	 (สองร้อยเหรียญสหรัฐ)	 
โดยมี	 พระครูวิเทศกัลยาณธรรม	 เป็นเจ้าอาวาส,	 ร่วมบริจาคท�าบุญเนื่องในวันสงกรานต์สืบสาน
วฒันธรรมไทย	วดัพระธาตดุอยสเุทพ	ยเูอสเอ	เมอืงชโินฮลิส์	รัฐแคลิฟอร์เนยี	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
เงินจ�านวน	$๓๐๐	(สามร้อยเหรยีญสหรฐั)	โดยม	ีพระครูวเิทศกลัยาณธรรม	เป็นเจ้าอาวาส,		ร่วมบริจาค
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ท�าบุญเนื่องในงานวันเข้าพรรษา	 วัดพระธาตุดอยสุเทพ	 ยูเอสเอ	 เมืองชิโนฮิลส์	 รัฐแคลิฟอร์เนีย	
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เป็นเงนิจ�านวน	$๔๐๐	(สีร้่อยเหรยีญสหรฐั)	โดยม	ีพระครูวเิทศกลัยาณธรรม	
เป็นเจ้าอาวาส,		เป็นประธานจัดงานวันสารทไทย-สลากภัต	วัดพระธาตุดอยสุเทพ	ยูเอสเอ	เมืองชิ
โนฮิลส	์ รัฐแคลิฟอร์เนีย	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เป็นเงินจ�านวน	 $๑,๐๐๐	 (หน่ึงพันเหรียญสหรัฐ)	
โดยมี	พระครูวิเทศกัลยาณธรรม	เป็นเจ้าอาวาส,		เป็นประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	และเจ้าภาพ
กัณฑ์เทศน์	 วัดพระธาตุดอยสุเทพ	ยูเอสเอ	 เมืองชิโนฮิลส์	 รัฐแคลิฟอร์เนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
เป็นเงินจ�านวน	$๗๐๐	(เจด็ร้อยเหรยีญสหรฐั)	โดยม	ีพระครวูเิทศกลัยาณธรรม	เป็นเจ้าอาวาส,		ร่วม
บริจาคท�าบุญทอดผ้าป่าในงานวันพ่อแห่งชาติ	 วัดพระธาตุดอยสุเทพ	 ยูเอสเอ	 เมืองชิโนฮิลส์	 รัฐ
แคลิฟอร์เนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นเงินจ�านวน	$๑๐๐	(หนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐ)	โดยมี	พระครู
วิเทศกัลยาณธรรม	เป็นเจ้าอาวาส,		ร่วมบริจาคท�าบุญค่าน�้า	ค่าไฟ	วัดพระธาตุดอยสุเทพ	ยูเอสเอ	
เมืองชิโนฮิลส์	รฐัแคลฟิอร์เนยี	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เป็นเงนิจ�านวน	$๑๕๐	(หนึง่ร้อยห้าสบิเหรยีญ
สหรัฐ)	โดยมี	พระครูวิเทศกัลยาณธรรม	เป็นเจ้าอาวาส,		เป็นรองประธานถวายผ้าป่า	งานถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน	 วัดพระธาตุดอยสุเทพ	 ยูเอสเอ	 เมืองชิโนฮิลส์	 รัฐแคลิฟอร์เนีย	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 เป็นเงินจ�านวน	$๑,๐๐๐	 (หนึ่งพันเหรียญสหรัฐ)	 โดยมี	 พระครูวิเทศกัลยาณธรรม	
เป็นเจ้าอาวาส			

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นางสาวศุขศรี	ชินะกุล	ได้ส่ง
เสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 เช่น	 ถวายทุนการศึกษานิสิต
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นประจ�าทกุปี	ร่วมบรจิาคปัจจัยบ�ารงุมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี		บริจาคเงินถวายภัตตาหารนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี	 และได้บริจาคเงินบ�ารุงพิธีประสาทปริญญา	 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี

นับได้ว่า	นางสาวศุขศรี ชินะกุล	 เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาต	ิและพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ	ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย	เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์
อายุ ๖๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ยึดมั่นในกุศลจริยา

สัมมาปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าส�านักงานกฎหมายกอปรนิต	ิและประธานกรรมการบรษัิท	ส�านกังานกฎหมาย
กอปรนิติ	จ�ากัด		ท่านมีประสบการณ์และผลงาน	สรุปได้ดังนี้		เป็นหัวหน้าส�านักงานกฎหมายกอปร
นิติและประธานกรรมการบริษัทส�านักงานกฎหมายกอปรนิติ	 จ�ากัด	 โดยท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติงานใน
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ต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ที่ส�าคัญ	 อาทิเช่น	 ทนายความส�านักงานกฎหมายบัญชีและธุรกิจพงษ์สุริยา	
ทนายความส�านักงานกฎหมายบัญชีและธุรกิจอรุณอัมรินทร์หัวหน้าส�านักงานกฎหมายกอปรนิติ	
โดยได้ประกอบอาชีพทนายความมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาประมาณ	 ๓๐	ปี	 ว่าความทั้งคดีแพ่ง
และคดีอาญาในแต่ละปีไม่น้อยกว่า	๓๐๐	คดี	จึงมีประสบการณ์ในการว่าความคดีทุกประเภท	อีก
ทั้งได้เป็นที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวสมุทรสาคร	 ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันภัย	 ที่ปรึกษา
สภาสถาปนิก	ทีป่รกึษาสมาคมการท่องเทีย่วสมทุรสาคร	ทีป่รกึษาสมาคมทางด้านกฎหมายตวัแทน
ประกันภัย	 ที่ปรึกษาสภาสถาปนิกในคณะกรรมการสภาสถาปนิก	 และกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ในส่วนทีเ่ก่ียวกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	ท่านได้เป็นผู้ทรงคณุวฒุใินคณะ
กรรมการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้ถวายความรู้แก่นิสิต
ภาควิชานิติศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี	 อีกท้ังได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ
มหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า	นายกอปรลาภ อภัยภักด์ิ	 เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาต	ิและพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ	ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย	เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวบุบผา ทิมถาวร
อายุ ๕๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. ๕) 

ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหน่งเป็น	 เจ้าของกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 อาคารพาณิชย์	 ท่านมีประสบการณ์และ
ผลงาน	สรุปได้ดังนี้	เป็นเจ้าของกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	อาคารพาณิชย์	เป็นกรรมการสถาน
ศึกษาโรงเรียนบ้านคลองบัว	(เปี่ยมแสงโรจน์)	เป็นกรรมการโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ	
โดยศนูย์ส่งเสรมิพระพทุธศาสนาและสมาคมผูท้�าคณุประโยชน์เพือ่พระพทุธศาสนาแห่งประเทศไทย		
เป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมฉลองเปรียญธรรม	 ๙	 ประโยค	 โดยสมาคมเปรียญธรรมแห่ง
ประเทศไทย	
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 นางสาวบุบผา	 ทิมถาวร	
ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา	เช่น	ถวายทนุการศกึษาแก่พระนสิติ	
บริจาคกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	บริจาคปัจจัยเพื่อเป็นกองทุนการ
ศึกษาแก่พระนิสิต	ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นับได้ว่า	นางสาวบุบผา ทิมถาวร	 เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาต	ิและพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ	ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย	เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางเบญจรัตน์ พฤฒิธาดา
อายุ ๗๔ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ยึดมั่นในกุศลจริยา
สัมมาปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหน่ง	 กรรมการที่ปรึกษาวัดไทยกรุงวอชิงตัน,	 ดี.ซี.	 ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า	 มจร	 
กรุงวอชิงตัน,	ดี.ซี.	สหรัฐอเมริกา	และที่ปรึกษาสมาคมไทยอีสานกรุงวอชิงตัน,	ดี.ซี.	สหรัฐอเมริกา		
	 ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ท่านได้ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	 เช่น	 ได้ร่วมงานการกุศลและบริจาคทุนทรัพย์ให้กับ
สมาคมไทยต่าง	ๆ	ช่วยเหลือประชาชนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในประเทศไทยและ
สนับสนุนทนุการศกึษาเยาวชนไทยจ�านวนเงนิ	๑๕,๐๐๐	เหรยีญดอลลาร์สหรฐั,	ถวายความอปุถัมภ์
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เป็นเจ้าภาพพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษ	ี 
(หลวงตาชี)	ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.	 เป็นประจ�าทุกปีจ�านวนเงินประมาณ	๑๐,๐๐๐	
เหรยีญดอลลาร์สหรฐั,	ร่วมกจิกรรมงานบ�าเพ็ญบญุในเทศกาลวนัส�าคญัของวดัไทยในสหรัฐอเมริกา,	
ในปี	๒๐๑๗	ได้เป็นประธานทอดกฐนิวัดไทยกรุงวอชงิตัน,ดี.ซี.	จ�านวนเงิน	๙๖,๐๐๐	เหรียญดอลลาร์
สหรฐั	และในปี	๒๐๑๘	เป็นเจ้าภาพงานท�าบญุปิดทองฝังลกูนมิติ	วดัป่าสนัตธิรรมเวอร์จเินยี	จ�านวน
เงิน	๕,๐๐๐	เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

นับได้ว่า	นางเบญจรัตน์ พฤฒิธาดา	เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาต	ิและพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ	ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย	เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๖๔	 เมื่อ 

วันพุธที่	๒๔	เดือน	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางกชพร ชื่นเจริญวงศ์
อายุ ๖๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครองระหว่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ยึดมั่นในกุศลจริยา

สัมมาปฏิบัติ	 อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	 ประเทศชาติ	 และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหน่ง	 กรรมการที่ปรึกษาวัดไทยกรุงวอชิงตัน,	 ดี.ซี.	 ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า	 มจร	 กรุง
วอชิงตัน,	ดี.ซี.	สหรัฐอเมริกา	และที่ปรึกษาสมาคมไทยอีสานกรุงวอชิงตัน,	ดี.ซี.	สหรัฐอเมริกา

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ท่านได้ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา	เช่น	พุทธศักราช	๒๕๕๓	-	๒๕๕๘	เป็นสมาชิกของธรรม
ภาคีหอจดหมายเหตุพุทธทาส	 อินทปัญโญ	 สวนโมกข์	 กรุงเทพฯ	 เป็นจิตอาสาช่วยงานในฝ่าย 
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ถอดบทความพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพทุธทาส	อนิทปัญโญ	หลวงพ่อปัญญานนัทภกิข	ุสมเดจ็
พระพุทธโฆษาจารย์	(ป.	อ.ปยุตฺโต)	พระอาจารย์ไพศาล	วิสาโล	พระอาจารย์ชยสาโร,	พุทธศักราช	
๒๕๕๘	-	ปัจจุบัน	เป็นจติอาสาเข้าร่วมมลูนิธิปัญญาประทปีช่วยงานในร้านกศุลก�าลงั	๓,		พทุธศักราช	
๒๕๕๙	-	๒๕๖๐	เข้าร่วมกลุ่มจิตอาสาจัดตั้งโรงทาน	ณ	ท้องสนามหลวง	ในงานพระราชพิธีบ�าเพ็ญ
กุศล	สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	๙,	
พุทธศักราช	๒๕๖๐	-	ปัจจุบัน	เป็นจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในโครงการ

นับได้ว่า	นางกชพร ชื่นเจริญวงศ์	 เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม	
ประเทศชาต	ิและพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ	ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ	สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย	เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล	
เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้	ณ	วันอาทิตย์ที่	๑๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๔

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Insignia
On Mrs. Nali Sisulid

Wife of President of the Lao People’s Democratic Republic
Committee Member for the Welfare of the Sangha in Lao

President of Lao Handicraft Promotion
Lao Peoples' Democratic Republic

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Insignia at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha 
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that: 

Mrs. Nali Sisulid, seventy years of age, was born on 10th Nov 1950. She obtained 
Bachelor of Arts in Lao PDR. She is a major supporter of pagoda pavilions, monasteries, 
hospitals, wells, and schools, as well as the distribution of school uniforms to students in 
rural areas of Laos. She also raises funding for the Sangha's free health care in Laos. She 
has been invited to participate in national, regional, and worldwide conferences, seminars, 
and workshops in Thailand and other countries. She has worked tirelessly to promote the 
growth and development of Buddhism in Laos and other countries.
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She has undertaken religious development responsibilities for temples and supported 
Laos monks and novices studying at Mahachulalongkornrajavidayalaya University (MCU). 
She has also assisted with religious and humanitarian activities at Ong Tue Temple, Sri Ket 
Temple, Ratchaburana Temple, and other temples. She has always supported MCU by 
attending meditation classes, as well as engaging in and supporting the International Council 
for Day of Vesak Celebration in Vientiane, Laos, in 2562/2019. She has consistently advocated 
for social development in Laos as she has helped to publish the Lao Tipitaka in Lao language 
and has donated funds to the construction of many temples in Thailand, including those in 
Roi Et province, Nong Khai province, and Ubon Ratchathani province, among others.

She keeps her strict discipline and upright conduct. She practices kindness, 
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For 
the time being, she has been appointed as a Committee Member for the Welfare of the Sangha 
in Lao.

 Through her meritorious deeds and academic excellence mentioned above, she is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to her country 
and the entire world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on her an Honorary Insignia.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mr. Kang Nanshan

Vice President of Yunnan Buddhist Association of China  
Vice-Director of Yunnan Buddhist College

China

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Insignia at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha 
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564 on 
24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that: 

Mr. Kang Nanshan, fifty-one year of age, was born on 1st November 1970. He obtained 
a Bachelor of Arts Degree in English language & literature from Yunnan Institute of the 
Nationalities (present Yunnan Minzu University) in 1998, a Master Course of Chinese 
Buddhist Culture from the Philosophy Department of Beijing University in 2002, and a 
Master of Arts Degree in Social Culture from Anthropology Department of Columbia 
University in 2008. Recently, he is a PhD candidate in Anthropology at the Institute of 
Ethnology of Yunnan Province, Yunnan Minzu University in Kunming. 

He has been appointed as Deputy President & Sectary General of the Buddhist 
Association in Yunnan Province as well as Vice-rector of Yunnan Buddhist College, 
China. He is the coordinator between Theravada Buddhism in Yunnan and Thailand, and 
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has been invited to attend the United Nations Day of Vesak in Bangkok as well as other 
international conferences organized by MCU. He has also published many books such as 
“Tai Lue Traditions in a Transnational World: Study of Tai Lue Community in the United 
States of America”, “International Relations and Diplomacy”, “Theravada Buddhism in 
Sipsong Panna: Past and Contemporary Trends”, etc. 

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he has been appointed as a Vice President of Yunnan Buddhist Association of China and 
Vice-Director of Yunnan Buddhist College, China.

 Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Insignia.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
 On H.E. Neal Murata

Cultural Attaché
U.S. Embassy Bangkok

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Insignia at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha 
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that: 

H.E. Neal Murata is proud to share the Aloha spirit from his family’s home state of 
Hawai’i. His hometown is Honolulu, Hawai’i. He began his assignment as Cultural Affairs 
Officer at the U.S. Embassy in Bangkok in August 2017. He oversees cultural and educational 
outreach for the Embassy throughout the Kingdom of Thailand. He previously served as 
Press and Cultural Officer in Islamabad, Pakistan, Caracas, Venezuela, Buenos Aires, 
Argentina, and as Vice-Consul in Ciudad Juarez, Mexico. His diplomatic work has focused 
on disability rights, outreach to indigenous groups, and educational development. Prior to 
joining the U.S. Foreign Service, he worked as a teacher for the New York City Board of 
Education and holds a master's degree in educational linguistics. 

He was responsible for a wide range of cultural and academic exchanges between 
the United States and the Kingdom of Thailand and served as the Vice Chairman of the 
Thailand Fulbright Scholarship Board. He was the Managing Director of the Campaign to 
celebrate the Bi-Centenial Friendship between the United States and the Kingdom of Thailand, 
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culminating in the momentous Smithsonian “Great and Good Friends” Exhibition at the 
Queen Sirikhit Museum of Textiles on the grounds of the Grand Palace. He previously served 
at the U.S. Embassies in Pakistan, Venezuela, Argentina, and Mexico and will be serving at 
the U.S. Consulate General in Osaka, Japan. Prior to joining the U.S. Diplomatic Corp, he 
worked for the New York Board of Education as a teacher in the Bronx, New York and 
studied linguistics for his Bachelors and Master’s degrees. 

When he has assumed his duty in the Kingdom of Thailand, he has given a lecturer 
and discussion with Dhmmaduta Bhikkhu training program class 26 via Zoom during COVID 
in 2020 on the topic “American Culture and Cross-Cultural Communication” and has also 
coordinated to invite H.E. De Sombre, US Ambassador to Bangkok, to official visit in MCU. 
He has also cooperated with other institutes in Thailand such as AFCP Ambassador’s Fund 
for Cultural Preservation Program: Conservation of 19th-Century objects in the Royal 
Collection of the Maharajanusorn King Rama IV Museum at Wat Rachwijas, project with 
Silapakorn University for conservation of Wat Chaiwattanaram in Ayutthaya after flood. 
Apart from these, he has also cooperated society and education in Thailand such as work 
with National Association of the Deaf of Thailand on technology projects to improve the 
education for Deaf students of Thailand, AFS Exchange Program to send first Thai students 
with Disabilities to do Exchange Program in the United States and the Foundation for the 
Deaf of Thailand to invite American Expert in Deaf Education to work with Deaf Schools 
around Thailand.

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he has been appointed as a Cultural Attaché, U.S. Embassy Bangkok.

 Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Insignia.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Madam Nang Khin Myint Yee

Senior Vice Chairman &
 Co-Founder of Excellent Fortune Development Group

Chairperson of Ruby Company Limited
Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Insignia at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha 
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564 on 
24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that: 

Madam Nang Khin Myint Yee, forty-seven years of age, was born on 29th April 1976, 
Kyauk Me, Shan State, Republic of the Union of Myanmar. She obtained Bachelor of Bachelor 
of Social Science, in Yangon University. She is one of the main donors for the pavilions of 
pagodas, monasteries, hospitals, wells, and schools and distributes uniforms to school children 
in the remote areas of Myanmar. 

She has been invited to participate in the various national, regional, and international 
conferences, seminars, and workshop in local and foreign countries. She has also been 
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actively participating for the growth and development of Buddhism in Myanmar and in many 
other countries. Recently, she has served as senior Vice Chairman and Co-Founder of Excellent 
Fortune Development Group Co., Ltd. (EFD Group). She has started this group under her 
leadership, strategy their business has grown from a family run business to a multi sector 
conglomerate focusing in 5 key sectors – Financial, Real estate, Mining, Agriculture and 
Industrial. She is also responsible for developing and maintaining international relationships 
with strategic overseas partners. In FY 18/19, one of EFD group of companies has been 
ranked as Myanmar’s 13th top income taxpayer for Myanmar companies. The national level 
foundation supports and contributes to the social welfare, healthcare, education, rural 
development, disaster prevention, relief and rehabilitation, uplift of the living standards of 
Myanmar people and development of Myanmar. She is one of the main fundraising persons 
during the COVID pandemic affected in Myanmar to buy vaccines and equipments for the 
field hospitals.

She has been conferred “Agga Maha Sirisudhamma Singi” title, which is one of the 
highest religious titles by the Government of Republic of the Union of Myanmar. She keeps 
her strict discipline and upright conduct and practices kindness, compassion, generosity, and 
righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, she is assumed 
as Vice-Chairman of Excellence Fortune Insurance (Life and General), a position she has 
assumed since 2013. At the present, she has been Chairperson of Ruby Company Limited, 
Republic of the Union of Myanmar

Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, she is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to her country 
and the entire world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on her honorary insignia.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Ms. Noe San (a) Thazin Kyaw Win

CEO of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd.
Managing Director in Golden Guest Hotel in Nay Pyi Taw

Director of Golden Wave Company
Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Insignia at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha 
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564 on 
24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that: 

Ms. Noe San (a) Thazin Kyaw Win, thirty-one year of age, was born on 12th August 
1989, in Yangon, Republic of the Union of Myanmar. She graduated from University of 
Melbourne, Australia, with a bachelor degree in Arts. 

She has served as a CEO in Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd. since 2012 till present. 
Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd. operates in the areas of trading, construction, production, 
manufacturing, and agriculture. She also acts as a Managing Director in Golden Guest Hotel 
in Nay Pyi Taw, a Director in Shwe Than Lwin Highway Co., Ltd. from 2008 till present. . 
Shwe Than Lwin Highway Co., Ltd. involves the construction of highways and toll-gates. 
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She takes the position of Director in Golden Wave Co., Ltd., which operates Shwe FM Radio 
Station. She acts a as Director in Shwe Than Lwin Media Co., Ltd., which operates SkyNet 
Media, a very popular and successful pay-TV in Myanmar, providing much knowledge, 
enjoyment, and leisure to all levels of the public. It is one of the top private media firms in 
Myanmar. She is the CEO of Shwe Microfinance Co., Ltd., a banking company that makes 
life easier for Myanmar citizens, and microfinancing enables Small and Medium Enterprises 
to do business, therefore boosting the country's economy.

The idea of establishing Shwe FM radio was born after Nargis, a tropical storm that 
killed hundreds of thousands of people in Myanmar due to the inability to broadcast weather 
warnings as a lack of radio. The radio station now informs the public on not just weather 
forecasts but also many elements of life, such as health, sports, cuisine, and so on, and has 
become indispensable and valuable to the general public. While SkyNet Media offers a 
number of channels that broadcast a variety of programs that are valuable to people from all 
walks of life, including religion, sports, health, information, entertainment, and leisure. 

Ms. Noe San (a) Thazin Kyaw Win, on behalf of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd., 
donated to the 5th All Sanghas Association Conference in Yangon in 2015, which was an 
all-Myanmar Sanghas conference attended by all high-ranking sayadaws. She also donated 
to the New Year Dhamma Talk by Sayadaws in Mandalay and the ordination of 5000 novices 
in Buu Kaing Village in 2017.

She has been one of the principal donors at the Shwedagon Pagoda's annual New 
Year donation event, donating to 18,000 sanghas for Buddhist propagation. She also supported 
the ordination of 1000 novices in Kyauk Me in northern Shan State, as well as the walkway 
at Kyaikkhami Pagoda in Mon State and the Holy Umbrella project at Bagan Pagoda.

She has made donations to many organizations and monasteries as follows: the 12th 
Anniversary of Myanmar Disabled Organization, the State Sangha Maha Naryaka 
Organization, the Sarmanekyaw Monastery in Bago Region, the Chan Myae Monastery, 
State High School in Hlaing Thar Yar, Alotawpyei Dhammacariya University in Yangon 
Region, Shwe Min Wun Sarsana Yeikthar Monastery, Historical Kyaikkalo Pagoda, and 
Ayarwaddy Navy Head Office, and many more. Throughout her life, she has done such 
outstanding contributions to social welfare and religious activities. 

She keeps her strict discipline and upright conduct. She practices kindness, 
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For 
the time being, she has been appointed as CEO of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd and a 
Managing Director in Golden Guest Hotel in Nay Pyi Taw, Myanmar.

 Through her meritorious deeds and academic excellence mentioned above, she is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to his country 
and the entire world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
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Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on her an Honorary Insignia.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mr. Phone Myint Thu

Managing Director of Shwe Nay Min Gyi Co., Ltd.
Managing Director of Rain Forest Co., Ltd.
Director of Myanmar International School

Republic of the Union of Myanmar

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Insignia at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha 
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that: 

Mr. Phone Myint Thu, thirty-year of age, was born on 12th February 1990 in Yangon, 
Republic of the Union of Myanmar. He graduated from Terry College of Business School, 
University of Georgia, The United States of America, with a Bachelor of Business 
Administration Degree.

 He serves as a Managing Director of Shwe Nay Min Gyi Co., Ltd., Managing Director 
of Rain Forest Co., Ltd., and Director of Myanmar International School. He is involved in 
the construction, hotel, trading and educational businesses in the companies. 
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  As Shwe Nay Min Gyi Co., Ltd. is one of the main donors of Aung Thukha Meditation 
Centre, he has donated swun (meal) and necessities to the monks in Aung Thukha Monastery. 
He also donated to yogis in Aung Thukha Meditation Center in Bago. H is one of the donors 
of the new 4-storey Bago People’s Hospital donated by Bago Aung Thukha Dhamma Yeikthar. 
He donated Sitalathuparama Cetiya (a) Aye Ceti Pagoda in Aung Thukha Dhamma Yeikthar 
in Htauk Kyant in Yangon Region, and many more. 

 He has also supported Myanmar's education system by supporting underprivileged 
students in the country's rural districts. As a Director of Myanmar International School, he 
has participated in school activities such as graduation ceremonies, sports days, international 
days, Kathina donation ceremonies, and social donations to the Home for the Aged on Thein 
Phyu Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon Region. Aside from religious donations, 
he is also involved in social donations, such as aiding victims of natural disasters like as 
floods and storms throughout Myanmar.

He keeps his strict discipline and upright conduct. He practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time being, 
he has been appointed as Managing Director of Shwe Nay Min Gyi Co., Ltd., Managing 
Director of Rain Forest Co., Ltd., and a Director of Myanmar International School.

Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to his country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on him an Honorary Insignia.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Ms. Teo Siao Ee

Manager of WAKi International Group
Malaysia

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Insignia at the convocation ceremony held at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha 
Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2564  
on 24th February B.E. 2564 (C.E. 2021) had unanimously resolved that: 

Ms. Teo Siao Ee, thirty-three year of age, was born on 21st June 1988. She graduated 
a Bachelor of Commerce from Australian National University. Currently, she serves as a 
manager of WAKi International Group. She is involved in a number of international initiatives, 
including coordinating WAKi International Buddhist events and activities since 2017, 
promoting and sharing Buddhist teachings with people of various faiths and religions, 
organizing the "WAKi Thailand Blessing Trip" since 2013 with over 100 devotees from all 
over the world, and providing funds to renovate Buddhist temples in Malaysia, Thailand, 
and Myanmar.



279

She has donated food dana on a monthly basis to the Mahasi Meditation Center's 
monks and nuns, as well as the 280 nuns at the Samiddhodayasukhitarama Daw Nanacari 
Myanaung Nunery. In Thailand, she has donated to the construction of Dhamma Hall at Wat 
Kok Muang in Suphanburi Province, the International TARA Gold Cave at Sathira 
Dhammasathan in Bangkok, and Dharma School in Suphanburi.

She keeps her strict discipline and upright conduct. She practices kindness, 
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. For 
the time being, she has been appointed as a Manager of WAKi International Group, Malaysia.

 Through her meritorious deeds and academic excellence mentioned above, she is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare, and benefits to her country 
and the entire world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on her an Honorary Insignia.

Given on 12th December B.E. 2564 (C.E. 2021)

(Phra Dhammapanyabodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council





ภาคผนวก

รายพระนาม รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

และเข็มเกียรติคุณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๖๔
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รายพระนาม รายนาม
ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๖๔

 ที่ พ.ศ. รายพระนาม/รายนาม ที่อยู่ สาขาวิชา
 ๑.	 ๒๕๒๒	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	
	 	 	 สมเด็จพระสังฆราช	(วาสนมหาเถร)	 วัดราชบพิธ	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศาสตร์	
	 ๒.	 ๒๕๒๒	 สมเด็จพระธีรญาณมุนี	(ปุณฺณกมหาเถร)	 วัดจักรวรรดิราชาวาส	กรุงเทพมหานคร	 ครุศาสตร์	
	 ๓.	 ๒๕๒๒	 พระพิมลธรรม	(อาสภมหาเถร)	 วัดมหาธาตุ	กรุงเทพมหานคร	 มนุษยศาสตร์	
	 ๔.	 ๒๕๒๒	 พระเทพวิสุทธิเมธี	(อินฺทปญฺญเถร)	 วัดบรมธาตุไชยา	สุราษฎร์ธานี	 พุทธศาสตร์	
	 ๕.	 ๒๕๒๓	 สมเด็จพระพุฒาจารย์	(จนฺทสิริมหาเถร)	 วัดสุทัศนเทพวราราม	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศาสตร์	
	 ๖.	 ๒๕๒๓	 พระราชนันทมุนี	(ปญฺญานนฺทเถร)	 วัดชลประทานรังสฤษฏ์	นนทบุรี	 ครุศาสตร์	
	 ๗.	 ๒๕๒๕	 พระพรหมคุณาภรณ์	(อุปเสณเถร)	 วัดสระเกศ	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศาสตร์	
	 ๘.	 ๒๕๒๕	 พระธรรมโกศาจารย์	(อนุจารีเถร)	 วัดราษฎร์บ�ารุง	ชลบุรี	 ครุศาสตร์	
	 ๙.	 ๒๕๒๖	 พระธรรมญาณมุนี	(กิตฺตินนฺทเถร)	 วัดกวิศราราม	ลพบุรี	 ครุศาสตร์	
	๑๐.	 ๒๕๒๖	 พระราชวรมุนี	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต)	 วัดพระพิเรนทร์	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศาสตร์	
	๑๑.	 ๒๕๒๘	 พระเทพปริยัติมุนี	(อุตฺตมเถร)	 วัดคูหาสวรรค์	พัทลุง	 ครุศาสตร์
	๑๒.	 ๒๕๒๙	 พระธรรมวิสุทธาจารย์	(กิตฺติสารเถร)	 วัดพระนารายณ์ฯ	นครราชสีมา	 พุทธศาสตร์	
	๑๓.	 ๒๕๒๙	 พระเทพวิริยาภรณ์	(กตสารเถร)	 วัดพระบาทมิ่งเมือง	แพร่	 ครุศาสตร์
	๑๔.	 ๒๕๓๐	 สมเด็จพระธีรญาณมุนี	(เขมจารีมหาเถร)	 วัดปทุมคงคา	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศาสตร์	 	
	๑๕.	 ๒๕๓๐	 พระอาจารย์ภัททันตะ	(อาสภมหาเถร)	 วิเวกอาศรม	ชลบุรี	 พุทธศาสตร์	
	๑๖.	 ๒๕๓๐	 พระเทพคุณาธาร	(จิรปุญฺญเถร)	 วัดโสธรวราราม	ฉะเชิงเทรา	 ครุศาสตร์
	๑๗.	 ๒๕๓๐	 พระเทพรัตนโมลี	(กนฺโตภาสเถร)	 วัดพระธาตุพนม	นครพนม	 สังคมศาสตร์	
	๑๘.	 ๒๕๓๑	 พระวิสุทธาธิบดี	(ตวีรเถร)	 วัดไตรมิตรวิทยาราม	กรุงเทพมหานคร	 ครุศาสตร์
	๑๙.	 ๒๕๓๑	 พระพุทธิวงศมุนี	(สุวณฺณโชติเถร)	 วัดเบญจมบพิตร	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศาสตร์	
	๒๐.	 ๒๕๓๑	 พระมหานายกอมริตา	(นนฺทมหาเถร)	 เมืองตันแสน	ประเทศเนปาล	 มนุษยศาสตร์	 	
	๒๑.	 ๒๕๓๒	 พระธรรมปัญญาบดี	(วรปุญฺญเถร)	 วัดปากน�้าภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศาสตร์	
	๒๒.	 ๒๕๓๒	 พระเทพวรเวที	(อินฺทปญฺญเถร)	 วัดไร่ขิง	นครปฐม	 ครุศาสตร์
	๒๓.	 ๒๕๓๒	 พระเทพมุนี	(ญาณวรเถร)	 วัดยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศาสตร์	
	๒๔.	 ๒๕๓๒	 พระราชวีรมุนี	(จนฺทเถร)	 วัดศรีบุญเรือง	เลย	 มนุษยศาสตร์	 	
	๒๕.	 ๒๕๓๓	 สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก
	 	 	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศาสตร์	
	๒๖.	 ๒๕๓๔	 พระธรรมคุณาภรณ์	(ไพบูลย์	กตปุญฺโญ)	 วัดไชยชุมพลฯ	กาญจนบุรี	 สังคมศาสตร์	 	
	๒๗.	 ๒๕๓๕	 พระเทพญาณเวที	(บุญมา	ญาณวิมโล)	 วัดมงคลทับคล้อ	พิจิตร	 ครุศาสตร์
	๒๘.	 ๒๕๓๕	 พระธรรมราชานุวัตร	(กมล	โกวิโท)	 วัดพระเชตุพนฯ	กรุงเทพมหานคร	 ครุศาสตร์
	๒๙.	 ๒๕๓๕	 พระราชกิตติเวที	(สมบูรณ์	สมฺปุณฺโณ)	 วัดเบญจมบพิตร	กรุงเทพมหานคร	 มนุษยศาสตร์	 	
	๓๐.	 ๒๕๓๕	 พระราชอุดมมงคล	(อุตตมะ	อตฺตโม)	 วัดวังวิเวการาม	กาญจนบุรี	 สังคมศาสตร์
	๓๑.	 ๒๕๓๖	 พระวิสุทธาธิบดี	(วีระ	ภทฺทจารี)	 วัดสุทัศน์เทพวราราม	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศาสตร์
	๓๒.	 ๒๕๓๖	 พระธรรมวิสุทธาจารย์	(มงคล	วิโรจโน)	 วัดประยุรวงศาวาส	กรุงเทพมหานคร	 ครุศาสตร์
	๓๓.	 ๒๕๓๖	 พระราชสุวรรณมุนี	(บุญรวม	สีลภูสิโต)	 วัดมหาธาตุ	เพชรบุรี	 สังคมศาสตร์
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	๓๔.	 ๒๕๓๖	 พระราชสิทธิญาณมงคล	(จรัญ	ตธมฺโม)	 วัดอัมพวัน	สิงห์บุรี	 ครุศาสตร์
	๓๕.	 ๒๕๓๖	 พระสุพรหมญาณเถร	(ทอง	สิริมงฺคโล)	 วัดพระธาตุศรีจอมทอง	เชียงใหม่	 พุทธศาสตร์	
	๓๖.	 ๒๕๓๖	 พระคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร	(เจริญ	กิ้นเจี้ยว)	 วัดกุศลสมาคร	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศาสตร์
	๓๗.	 ๒๕๓๗	 พระสุธรรมญาณเถร	(ไชยบูลย์	ธมฺมชโย)	 วัดพระธรรมกาย	ปทุมธานี	 พุทธศาสตร์
	๓๘.	 ๒๕๓๗	 พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร	(เย็นเต๊ก)	 วัดโพธิ์แมนคุณาราม	กรุงเทพมหานคร	 ครุศาสตร์	
	๓๙.	 ๒๕๓๗	 พระภิกษุมาปาลาคาม	วิปุลสารเถระ	 วัดบรมเจดีย์ปริเวณะ	ศรีลังกา	 มนุษยศาสตร์
	๔๐.	 ๒๕๓๗	 พระราชธีราจารย์	(ค�าบ่อ	อรุโณ)	 วัดโพธิ์ชัย	หนองคาย	 ครุศาสตร์	
	๔๑.	 ๒๕๓๗	 พระอุดมกิตติมงคล	(กุศล	คนฺธาโร)	 วัดบุปผาราม	เชียงใหม่	 สังคมศาสตร์
	๔๒.	 ๒๕๓๗	 พระสิริธรรมโสภณ	(จันทร์	สิริจนฺโท)	 วัดสะแก	นครราชสีมา	 สังคมศาสตร์
	๔๓.	 ๒๕๓๘	 พระดร.เชียว	กุงโบ	 ประเทศเวียดนาม	 พุทธศาสตร์	
	๔๔.	 ๒๕๓๘	 พระราชวรเวที	(ประเทศ	กวิธโร)	 วัดช่องลม	ราชบุรี	 ครุศาสตร์	
	๔๕.	 ๒๕๓๘	 พระวิสุทธิสีลคุณ	(คลิ้ง	จิตฺตปาโล)	 วัดบุญญาราม	มาเลเซีย	 ครุศาสตร์	
	๔๖.	 ๒๕๓๘	 พระเทพญาณโมลี	(ประสิทธิ์	มิตฺตธมฺโม)	 วัดนครสวรรค์	นครสวรรค์	 มนุษยศาสตร์
	๔๗.	 ๒๕๓๘	 พระเทพประสิทธิมนต์	(ประสิทธิ์	เขมงฺกโร)	 วัดจักรวรรดิราชาวาส	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศาสตร์
	๔๘.	 ๒๕๓๘	 พระอุดมประชานาถ	(เป่น	ตคุโณ)	 วัดบางพระ	นครปฐม	 สังคมศาสตร์
	๔๙.	 ๒๕๓๙	 พระพรหมจริยาจารย์	(สมุท	รชตวณฺโณ)	 วัดเบญจมบพิตร	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศาสตร์
	๕๐.	 ๒๕๓๙	 พระก๊ก	กวง	(Ven.	Kok	Kwong)	 วัดกุนชุงฝันหลิง	จีนฮ่องกง	 สังคมศาสตร์
	๕๑.	 ๒๕๓๙	 พระภัททันตะ	ธัมมานันทะ	 วัดท่ามะโอ	ล�าปาง	 พุทธศาสตร์	
	๕๒.	 ๒๕๓๙	 พระดร.ติก	มินท์	เจา	(Ven.Dr.Thick	Minth	Chow)	 วัดอันฮันห์	ประเทศเวียดนาม	 พุทธศาสตร์	
	๕๓.	 ๒๕๓๙	 พระราชพัชราภรณ์	(ไพฑูรย์	อคฺคธมฺโม)	 วัดไพรสณฑ์ศักราราม	เพชรบูรณ์	 ครุศาสตร์	
	๕๔.	 ๒๕๓๙	 พระมหาสุรศักดิ์	ชีวานนฺโท	 วัดไทยกรุงวอชิงตัน	ดีซี	สหรัฐอเมริกา	 ครุศาสตร์	
	๕๕.	 ๒๕๔๐	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(สุวฑฺฒนมหาเถร)	 วัดสุวรรณาราม	กรุงเทพมหานคร	 ครุศาสตร์	
	๕๖.	 ๒๕๔๐	 พระดร.เกียวเซ	เอ็นชินโจ	(Ven.	Kyuse	Enshinjoh)	ประเทศญี่ปุ่น	 พุทธศาสตร์	
	๕๗.	 ๒๕๔๐	 พระปัญญานันทะ	(Ven	Pannananda)	 ประเทศศรีลังกา	 พุทธศาสตร์	
	๕๘.	 ๒๕๔๐	 พระมงคลเทพโมลี	(พูนทรัพย์	โชติโก)	 วัดสุทัศนเทพวราราม	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศาสตร์
	๕๙.	 ๒๕๔๐	 พระสมุทรโมลี	(ประยงค์	ปยธมฺโม)	 วัดเพชรสมุทร	สมุทรสงคราม	 สังคมศาสตร์
	๖๐.	 ๒๕๔๐	 พระพิพัฒนปริยัตยานุกูล	 วัดชากมะกรูด	ระยอง	 มนุษยศาสตร์
	๖๑.	 ๒๕๔๑	 พระวิสุทธิวงศาจารย์	(ญาณส�วรเถร)	 วัดเทพธิดาราม	 พุทธศาสตร์	
	๖๒.	 ๒๕๔๑	 พระปุนชี	มหาตมายา	อานันทไมตรี	 ประเทศศรีลังกา	 พุทธศาสตร์	
	๖๓.	 ๒๕๔๑	 พระภัททันตะ	สุมังคลาลังการะ	 ประเทศพม่า	 พุทธศาสตร์
	๖๔.	 ๒๕๔๑	 พระราชสุธรรมเมธี	(สุเทพ	ผุสฺสธมฺโม)	 วัดพระปฐมเจดีย์	นครปฐม	 สังคมศาสตร์
	๖๕.	 ๒๕๔๒	 พระธรรมมหาวีรานุวัตร	(ฉลอง	จินฺตาอินฺโท)	 วัดป่าเลไลยก์	สุพรรณบุรี	 ครุศาสตร์	
	๖๖.	 ๒๕๔๒	 พระราชพิพัฒน์โกศล	(โกศล	มหาวีโร)	 วัดศรีสุดาราม	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศาตร์
	๖๗.	 ๒๕๔๒	 พระมหาวิจิตร	วีรญาโณ	 วัดพระธาตุหลวง	นครเวียงจันทน์	 พระพุทธศาสนา
	๖๘.	 ๒๕๔๒	 พระมะดิเฮ	ปัญญาสีหะ	มหานายกเถระ	วชิรญาณ	 ประเทศศรีลังกา	 พระพุทธศาสนา
	๖๙.	 ๒๕๔๒	 พระลามะ	ดูบูม	ตุลกุ	 Tibet	House,	Delhi,	India	 พระพุทธศาสนา
	๗๐.	 ๒๕๔๓	 พระ	ดร.	ชินไก	โกริ	 ประเทศญี่ปุ่น	 พุทธศาสตร์	
	๗๑.	 ๒๕๔๓	 พระเทพปริยัติสุธี	(วรวิทย์	คงฺคปญฺโญ)	 วัดโมลีโลกยาม	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศาสตร์	
	๗๒.	 ๒๕๔๓	 พระเทพรัตนมุนี	(สุทัศน์	สุทสฺสโน)	 วัดพระแก้ว	เชียงราย	 มนุษยศาสตร์	
	๗๓.	 ๒๕๔๓	 พระเทพคุณาภรณ์	(ชุณห์	กิตฺติวณฺโณ)	 วัดวังตะภู	นครปฐม	 สังคมศาสตร์	
	๗๔.	 ๒๕๔๓	 พระญาณโพธิ	(บุญมี	โคตฺตปุญฺโญ)	 วัดอัมพวัน	กรุงเทพมหานคร	 ครุศาสตร์	 	
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	๗๕.	 ๒๕๔๓	 พระครูสุตปัญญาวุฒิ	(วน	สิริปญฺโญ)	 วัดแลง	ระยอง	 ครุศาสตร์	
	๗๖.	 ๒๕๔๔	 พระธรรมธีรราชมหามุนี	(วิเชียร	อโนมคุโณ)	 วัดปากน�้า	ภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	 บาลี	 	 	
	๗๗.	 ๒๕๔๔	 พระเทพรัตนกวี	(บ�ารุง	านุตฺตโร)	 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	พิษณุโลก	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๗๘.	 ๒๕๔๔	 พระเทพปริยัติโมลี	(ชวลิต	อภิวฑฺฒโน)	 วัดพระพุทธบาท	สระบุรี	 การบริหารการศึกษา
	๗๙.	 ๒๕๔๔	 พระ	เค.	ศรีธรรมานันทะ	นายกมหาเถระ	 พุทธมหาวิหาร	กัวลาลัมเปอร์	มาเลเซีย	 ปรัชญา
	๘๐.	 ๒๕๔๔	 พระเมทคมะ	วชิรญาณ	มหาเถระ	 ลอนพุทธวิหาร	ประเทศอังกฤษ	 พระพุทธศาสนา
	๘๑.	 ๒๕๔๔	 พระธรรมาจารย์	ชิง	ชิน	 วัดกวงเต่อ	จีนไต้หวัน	 พระพุทธศาสนา
	๘๒.	 ๒๕๔๕	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมิพลอดุลยเดช		 พระพุทธศาสนา
	๘๓.	 ๒๕๔๖	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	 	 พระพุทธศาสนา
	๘๔.	 ๒๕๔๖	 พระพุทธิวงศมุนี	(บุญมา	ทีปธมฺโม)	 วัดจักรวรรดิราชาวาส	กรุงเทพมหานคร	 รัฐศาสตร์	 	
	๘๕.	 ๒๕๔๖	 พระธรรมสิทธาจารย์	(หนู	ถาวโร)	 วัดพระสิงห์วรวิหาร	เชียงใหม่	 การบริหารการศึกษา
	๘๖.	 ๒๕๔๖	 พระธรรมวิมลโมลี	(ปวง	ธมฺมปญฺโญ)	 วัดศรีโคมค�า	เชียงราย	 ภาษาไทย	 	
	๘๗.	 ๒๕๔๖	 พระพิศาลธรรมพาที	(พยอม	กลฺยาโณ)	 วัดสวนแก้ว	นนทบุรี	 ธรรมนิเทศ
	๘๘.	 ๒๕๔๖	 พระธรรมาจารย์ชิง	หวิน	 วัดโฝวกวงซาน	จีนไต้หวัน	 การบริหารการศึกษา
	๘๙.	 ๒๕๔๖	 พระคิม	มิน	-	ฮี		 วัดอุนฮะชา	ประเทศเกาหลีใต้	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๙๐.	 ๒๕๔๖	 พระอกุรติเย	อมรวังสะ	มหาเถระ	 ประเทศศรีลังกา	 การบริหารการศึกษา
	๙๑.	 ๒๕๔๗	 สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี	(สมฺโพธงฺคิโก	เทพวงศ์)	 วัดอุณณาโลม	พนมเป็ญ	กัมพูชา	 พระพุทธศาสนา
	๙๒.	 ๒๕๔๗	 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์	(ประจวบ	กนฺตาจาโร)	 วัดมกุฏกษัตริยาราม	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๙๓.	 ๒๕๔๗	 พระธรรมปัญญาบดี	(ถาวร	ติสฺสานุกโร)	 วัดพระเชตุพน	กรุงเทพมหานคร	 จริยศึกษา
	๙๔.	 ๒๕๔๗	 พระธรรมาจารย์	เซิ่ง	เหยียน	 วัด	ฝา	กู่	ซาน	จีนไต้หวัน	 ธรรมนิเทศ
	๙๕.	 ๒๕๔๗	 พระธรรมวิสุทธาจารย์	(เหล่ว	สุมโน)	 วัดธาตุ	ขอนแก่น	 จริยศึกษา
	๙๖.	 ๒๕๔๗	 พระเทพเมธี	(พีร์	สุชาโต)	 วัดมหาธาตุ	กรุงเทพมหานคร	 รัฐศาสตร์	 	
	๙๗.	 ๒๕๔๗	 พระราชวิทยาคม	(คูณ	ปริสุทฺโธ)	 วัดบ้านไร่	นครราชสีมา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
	๙๘.	 ๒๕๔๗	 พระราชมงคลวุฒาจารย์	(สุธีร์	สุนฺทโร)	 วัดโสธรวราราม	ฉะเชิงเทรา	 การบริหารการศึกษา	
	๙๙.	 ๒๕๔๗	 พระอุดมประชาทร	(อลงกต	กิตฺติปญฺโญ)	 วัดพระบาทน�้าพุ	ลพบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๐๐.	 ๒๕๔๘	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	 	 พระพุทธศาสนา
	๑๐๑.	 ๒๕๔๘	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 	 พระพุทธศาสนา
	๑๐๒.	 ๒๕๔๘	 พระธรรมวรนายก	(โอภาส	นิรุตฺติเมธี)	 วัดพระนารายณ์มหาราช	นครราชสีมา	 ธรรมนิเทศ	 	
	๑๐๓.	 ๒๕๔๘	 พระธรรมรัตนวิสุทธิ์	(พลายงาม	จนฺทสุวณฺโณ)	 วัดราชสิทธาราม	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๐๔.	 ๒๕๔๘	 พระราชกิตติรังษี	(ทองสา	วราโภ)	 วัดธาตุ	ขอนแก่น	 จริยศึกษา
	๑๐๕.	 ๒๕๔๘	 พระราชปริยัติสุนทร	(นรินทร์	นรินฺโท)	 วัดหัวล�าโพง	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๐๖.	 ๒๕๔๘	 พระปัลเลคมะ	สิริสุมนะ	ธัมมรักขิตะ	สิรินิวาสะ	นายกเถระ	ประเทศศรีลังกา	 การบริหารการศึกษา
	๑๐๗.	 ๒๕๔๘	 พระสิตคู	สยาดอ	อาชิน	ญาณัสสะ	 ประเทศพม่า	 ปรัชญา		 	
๑๐๘.	 ๒๕๔๘	 พระธรรมาจารย์ซิน	ติ้ง	 จีนไต้หวัน	 ธรรมนิเทศ
	๑๐๙.	 ๒๕๔๘	 พระธรรมาจารย์ซุง	กัก	 ประเทศเกาหลีใต้	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๑๑๐.	 ๒๕๔๘	 พระธรรมาจารย์ซิ	มิ่ง	ยี่	 ประเทศสิงคโปร์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๑๑.	 ๒๕๔๙	 Most	Ven.	Bhaddanta	 Lummara	Committee	Myanmar	 Buddhist	Studies
	๑๑๒.	 ๒๕๔๙	 Most	Ven.	Tibbatuwawe	Sri	Siddhartha			Sri	Lanka	 Buddhist	Studies
	๑๑๓.	 ๒๕๔๙	 พระพรหมเวที	(สนิท	ชวนปญฺโญ)	 วัดไตรมิตรวิทยาราม	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๑๔.	 ๒๕๔๙	 พระธรรมกิตติวงศ์	(ทองดี	สุรเตโช)	 วัดราชโอรสาราม	กรุงเทพมหานคร	 บาลี	 	 	

๑๑๕.	 ๒๕๔๙	 พระธรรมวรมุนี	(มณฑล	กิตฺตโสภโณ)	 วัดคูหาสวรรค์	พัทลุง	 พระพุทธศาสนา	  
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	๑๑๖.	 ๒๕๔๙	 พระธรรมกิตติมุนี	(สาย	านมงฺคโล)	 วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร	นนทบุรี		 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๑๗.	 ๒๕๔๙	 พระราชปริยัตยาลังการ	(วิชัย	ตาจาโร)	 วัดบ้านบัว	บุรีรัมย์	 ธรรมนิเทศ
	๑๑๘.	 ๒๕๔๙	 พระราชวิมลเมธี	(สังวาลย์	พฺรหฺมวณฺโณ)	 วัดศรีโสดา	เชียงใหม่	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๑๙.	 ๒๕๔๙	 Most	Ven.	Sheng	Hui	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 Social	Works	 	
	๑๒๐.	 ๒๕๔๙	 Most	Ven.	Ji	Swang	 ประเทศเกาหลีใต้	 Teaching	of	Buddhism	
	๑๒๑.	 ๒๕๕๐	 พระเทพวิสุทธิเมธี	(เที่ยง	อคฺคธมฺโม)	 วัดระฆังโฆสิตาราม	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา	 	
๑๒๒.	 ๒๕๕๐	 พระเทพญาณมุนี	(วิศิษฎ์	ปญฺญาปชฺโชโต)	 วัดวรนาถ	กรุงเทพมหานคร	 รัฐศาสตร์	
	๑๒๓.	 ๒๕๕๐	 พระราชพุทธิวิเทศ	(สวัสดิ์	อตฺถโชโต)	 วัดพุทธาราม	เนเธอร์แลนด์	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๑๒๔.	 ๒๕๕๐	 พระราชธีราจารย์	(ส�าลี	ปญฺญาวโร)	 วัดพระธาตุพนม	นครพนม	 ธรรมนิเทศ
	๑๒๕.	 ๒๕๕๐	 พระราชญาณวิสิฐ	(เสริมชัย	ชยมงฺคโล)	 วัดหลวงพ่อสดฯ	ราชบุรี	 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๒๖.	 ๒๕๕๐	 พระสมณานัมธีราจารย์	(ณรงค์	ดิ่มเรียน)	 วัดสมณานัมบริหาร	กรุงเทพมหานคร	 มหายานศึกษา
	๑๒๗.	 ๒๕๕๐	 พระอมรเวที	(วรรณ	เขมจารี)	 วัดสวนดอก	เชียงใหม่	 การบริหารการศึกษา
	๑๒๘.	 ๒๕๕๐	 แม่ชีศันสนีย์	เสถียรสุต	 เสถียรธรรมสถาน	กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ
	๑๒๙.	 ๒๕๕๐	 อุบาสิกาบงกช	สิทธิผล	 เกาะมหามงคล	กาญจนบุรี	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๑๓๐.	 ๒๕๕๐	 คุณหญิงสมปอง	วรรณิสสร	(บัวชาติ)	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๓๑.	 ๒๕๕๐	 นายสิริ	เพ็ชรไชย	 กรุงเทพมหานคร	 บาลี
	๑๓๒.	 ๒๕๕๐	 ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์	วรรณปก	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุททธศาสนา	 	
๑๓๓.	 ๒๕๕๐	 Most		Ven.	Jig	Kwan	 S.	Korea	 Educational	Adminnistation	
	๑๓๔.	 ๒๕๕๐	 Most		Ven.	Xue	Chen	 S.	Korea	 Educational	Adminnistation	
	๑๓๕.	 ๒๕๕๐	 Most		Ven.	Jnanastee	Nahathera		Mahatthera	 Bangladessh	 Buddhist	Studies
	๑๓๖.	 ๒๕๕๐	 Most	Ven.	Enami	Kakuhan	 Japan	 Buddhist	Studies
	๑๓๗.	 ๒๕๕๐	 Ven.	Tipitakadhara	Sirindabhivvamsa	 Mynmar		 Buddhist	Sutdies	
	๑๓๘.	 ๒๕๕๐	 Most		Ven.	Son	Young	Dong	 S.	Korea	 Buddhis	Sutdies
	๑๓๙.	 ๒๕๕๐	 Ven.	Shion	Ito	 Japan	 Educational	Adminnistation	
	๑๔๐.	 ๒๕๕๐	 Ven.	Tssung		Tzu	 Chinese	Taipei	 Educational	Adminnistation
	๑๔๑.	 ๒๕๕๑	 พระธรรมคุณาภรณ์	(เอื้อน	หาสธมฺโม)	 วัดสามพระยา	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๔๒.	 ๒๕๕๑	 พระธรรมนันทโสภณ	(มนต์	คุณธาโร)	 วัดพระธาตุช้างค�้าวรวิหาร	น่าน	 การบริหารการศึกษา
	๑๔๓.	 ๒๕๕๑	 พระเทพปริยัติเมธี	(รุ่น	ธีรปญฺโญ)	 วัดชลประทานรังสฤษฏ์	นนทบุรี	 ธรรมนิเทศ
	๑๔๔.	 ๒๕๕๑	 พระเทพวิสุทธาจารย์	(กง	โฆสโก)	 วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร	สกลนคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๔๕.	 ๒๕๕๑	 พระเทพวิสุทธาภรณ์	(ไพบูลย์	ชินว�โส)	 วัดมหาธาตุวรวิหาร	ราชบุรี	 การจัดการเชิงพุทธ	 	
๑๔๖.	 ๒๕๕๑	 พระราชสิทธิมงคล	(สวัสดิ์	โสตฺถิทตฺโต)	 วัดศาลาปูน	อยุธยา	 จริยศึกษา
	๑๔๗.	 ๒๕๕๑	 พระราชปริยัติสุธี	(สอิ้ง	สิรินนฺโท)	 วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร	สุพรรณบุรี	 พระพุทธศาสนา	 	
๑๔๘.	 ๒๕๕๑	 องคสุตบทบวร	(เดชาธร	เกวิ๊กซัน)	 วัดถาวรวราราม	กาญจนบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๔๙.	 ๒๕๕๑	 Most	Ven.Saly	Kantasilo	 Laos	 Dhamma	Communication
	๑๕๐.	 ๒๕๕๑	 Most	Ven.Prof.Dr.Thich	Tri	Quang	 Vietnam	 Buddhism	Teaching
	๑๕๑.	 ๒๕๕๑	 Phrakhruba	Luang	Jom	Munag	Vannsiri	 China	 Educational	Administration
	๑๕๒.	 ๒๕๕๑	 Most	Ven.Shunan	Noritake	 Japan	 Mahayana	Studies
	๑๕๓.	 ๒๕๕๑	 Most	Ven.	Master	Ching	Liang	 Chinese	Taipai	 Buddhist	Management
	๑๕๔.	 ๒๕๕๑	 Most	Ven.	Shi	Fa	Zhao	 Singapore	 Social	Work
	๑๕๕.	 ๒๕๕๑	 Bhikkhuni	Dr.Myung	Sung	 S.	Korea	 Buddhist	Studies
	๑๕๖.	 ๒๕๕๑	 ฯพณฯ	พลเอกชวลิต	ยงใจยุทธ	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์
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	๑๕๗.	 ๒๕๕๑	 ศาสตราจารย์พิเศษ	มารุต	บุนนาค	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐศาสตร์
	๑๕๘.	 ๒๕๕๑	 นายสนั่น	ไชยานุกูล	 กรุงเทพมหานคร	 ปรัชญา
	๑๕๙.	 ๒๕๕๑	 นายแพทย์รัศมี	วรรณิสสร	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา
	๑๖๐.	 ๒๕๕๑	 อาจารย์ตรีธา	เนียมข�า	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๖๑.	 ๒๕๕๑	 นางสาวศรีเพ็ญ	จัตุทะศรี	 กรุงเทพมหานคร	 การสอนพระพุทธศาสนา	
	๑๖๒.	 ๒๕๕๑	 นายศักดิ์ชัย	เตชะไกรศรี	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๖๓.	 ๒๕๕๒	 พระพรหมจริยาจารย์(สงัด		ปญฺญาวุโธ)	 วัดกะพังสุรินทร์	ตรัง	 การจัดการเชิงพุทธ	 	
๑๖๔.	 ๒๕๕๒	 พระธรรมวโรดม	(สมเกียรติ	กิตฺติวฑฺฒโน)	 วัดทินกรนิมิต	นนทบุรี	 พระพุทธศาสนา
	๑๖๕.	 ๒๕๕๒	 พระธรรมเจดีย์	(ประกอบ	ธมฺมเสฏฺโ)	 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๑๖๖.	 ๒๕๕๒	 พระเทพกิตติโมลี	(ทองสูร		สุริยโชโต)	 วัดศรีนครินทรวราราม	สวิตเซอแลนด์	 ธรรมนิเทศ
	๑๖๗.	 ๒๕๕๒	 พระเทพปริยัติวิมล	(แสวง		ธมฺเมสโก)	 วัดบวรนิเวศวรวิหาร	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๖๘.	 ๒๕๕๒	 พระราชวรนายก	(ส�ารวม		ปยธมฺโม)	 วัดอุดมธานี	นครนายก	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๑๖๙.	 ๒๕๕๒	 พระพิพัฒนปริยัติสุนทร	(ประสาร	เตชสีโล)	 วัดเทพลีลา	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๗๐.	 ๒๕๕๒	 พระครูประสาทพรหมคุณ	(หงษ์	พฺรหฺมปญฺโญ)	วัดเพชรบุรี	สุรินทร์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๗๑.	 ๒๕๕๒	 Most.Ven,Shogen	Miyabayashi	 Japan	 Buddhist	Studies
	๑๗๒.	 ๒๕๕๒	 Most.Ven.Thich	Thien	Nhon	 Vietnam	 Buddhist	Management	
	๑๗๓.	 ๒๕๕๒	 Most.Ven.Phrakhrubasangla	 Myanmar	 Buddhist	Studies
	๑๗๔.	 ๒๕๕๒	 Ven.Gandamala	Lankara	 Myanmar	 Buddhist	Studies
	๑๗๕.	 ๒๕๕๒	 Ven.Hui	Kong	 Chinese	Taipei	 Buddhist	Studies
	๑๗๖.	 ๒๕๕๒	 Ven.Dr.T.Dhammaratana	 France	 Dhamma	Communication
	๑๗๗.	 ๒๕๕๒	 Most	Ven.	Master	Shi	Yong	Xin	 China	 Buddhist	Studies
	๑๗๘.	 ๒๕๕๒	 Ven.Yi	Sun	 China	 Buddhist	Studies
	๑๗๙.	 ๒๕๕๒	 แม่ชีทศพร	เทวาพิทักษ์ธรรม	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๘๐.	 ๒๕๕๒	 ศ.ดร.วิจิตร	ศรีสอ้าน	 กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๘๑.	 ๒๕๕๒	 พลเอก	วิชิต	ยาทิพย์	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา	 	
๑๘๒.	 ๒๕๕๒	 ดร.มาลินี	พุคยาภรณ์	 กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๘๓.	 ๒๕๕๒	 ผศ.บุญมี	แท่นแก้ว	 กรุงเทพมหานคร	 ปรัชญา	 	 	
๑๘๔.	 ๒๕๕๒	 ผศ.รุ่งเรือง	บุญโญรส	 เชียงใหม่	 ปรัชญา	 	 	
๑๘๕.	 ๒๕๕๒	 นางจุฬารัตน์	บุณยากร	 กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ	 	
๑๘๖.	 ๒๕๕๒	 นางกาญจนา	สุวรรณนภาศรี	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๘๗	 ๒๕๕๒	 Mr.	Hiroshi	Matsumoto	 Japan	 Social	Work
	๑๘๘.	 ๒๕๕๓	 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์	(อัมพร	อมฺพโร)	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ
	๑๘๙.	 ๒๕๕๓	 สมเด็จพระวันรัต	(จุนท์	พฺรหฺมคุตฺโต)	 วัดบวรนิเวศวิหาร	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๑๙๐.	 ๒๕๕๓	 พระธรรมวงศ์มุนี	(วิชัย	เมตฺติโก)	 วัดไผ่ล้อม	จันทบุรี	 วิปัสสนาภาวนา
	๑๙๑.	 ๒๕๕๓	 พระธรรมสิทธิเวที	(ถมยา	อภิจาโร)	 วัดสังเวชวิศยาราม	กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ
	๑๙๒.	 ๒๕๕๓	 พระเทพสิทธิเมธี	(เฉลิม	พนฺธุร�สี)	 วัดจันทาราม	กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๙๓.	 ๒๕๕๓	 พระเทพวงศาจารย์	(คูณ	ขนฺติโก)	 วัดหนองแวง	ขอนแก่น	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๑๙๔.	 ๒๕๕๓	 พระเทพปริยัติมุนี	(สมคิด	เขมจารี)	 วัดทองนพคุณ	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๑๙๕.	 ๒๕๕๓	 พระเทพปริยัติวิธาน	(อ�านวย		จนฺทสโร)	 วัดคลองโพธิ์	อุตรดิตถ์	 การบริหารการศึกษา
	๑๙๖.	 ๒๕๕๓	 พระเทพวรเวที		(วิน		โฆสิโต)	 วัดบรมวงศ์อิศรวราราม	พระนครศรีอยุธยา	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๑๙๗.	 ๒๕๕๓	 พระเทพคุณาธาร	(อารีย์	เขมจาโร)	 วัดดุลยาราม	สตูล	 รัฐศาสตร์	
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	๑๙๘.	 ๒๕๕๓	 พระเทพมงคลรังษี	(เฉลียว	ตปุญฺโญ)	 วัดอรุณราชวราราม	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
๑๙๙.	 ๒๕๕๓	 พระราชธรรมวิเทศ	(อมรวุฒิ	อมโร)	 วัดไทยลอสแองเจลิส	สหรัฐอเมริกา	 ธรรมนิเทศ
	๒๐๐.	 ๒๕๕๓	 พระราชปริยัติโยดม	(โอภาส	โอภาโส)	 วัดจองค�า	จังหวัดล�าปาง	 การบริหารการศึกษา
	๒๐๑.	 ๒๕๕๓	 พระราชรัตนรังษี		(วีรยุทธ์	วีรยุทฺโธ)	 วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์	อินเดีย	 ธรรมนิเทศ
	๒๐๒.	 ๒๕๕๓	 พระราชพุฒิมุนี	(ประทัย	วชิรญาโณ)	 วัดศรีสะเกษ		หนองคาย	 การบริหารการศึกษา
	๒๐๓.	 ๒๕๕๓	 พระราชวิริยสุนทร	(ยิน	วรกิจฺโจ)	 วัดชัยชนะสงคราม	กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๐๔.	 ๒๕๕๓	 พระราชมงคลรังษี	(วิ.)	(ประยงค์	ปยวณฺโณ)	 วัดโสธรวราราม	ฉะเชิงเทรา	 วิปัสสนาภาวนา
	๒๐๕.	 ๒๕๕๓	 พระสิริสุทัศนธรรมาภรณ์	(สุพจน์	วิจิตฺโต)	 วัดสุทัศนเทพวราราม	กรุงเทพมหานคร	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๒๐๖.	 ๒๕๕๓	 พระโพธิวรญาณ	(เขียว	สนฺตจิตฺโต)	 วัดเดิม	จังหวัดนครราชสีมา	 พระพุทธศาสนา
	๒๐๗.	 ๒๕๕๓	 พระศรีวิสุทธิเมธี	(เชฏฐา	ฉินฺนาลโย)	 วัดสุวรรณภูมิ	จังหวัดสุพรรณบุรี	 พระพุทธศาสนา
	๒๐๘.	 ๒๕๕๓	 พระสุนทรพุทธิวิเทศ	(ประชัน	ชุตินฺธโร)	 วัดพุทธาวาส	สหรัฐอเมริกา	 พระพุทธศาสนา
	๒๐๙.	 ๒๕๕๓	 H.H.Dr.Dharmasen	Mahathero	(Dharmeswar)	Bangladessh	 Dhamma	Communication
	๒๑๐.	 ๒๕๕๓	 H.H.	Samdech	Preah	Maha		 	 	
	 	 	 Somedhadhipatey	(Nount	Nget)	 Combodia	 Buddhist	Studies
	๒๑๑.	 ๒๕๕๓	 Most	Ven.	Matster	Jue	Xing	 วัดพระหยก	Chaina	 Dhamma	Communication
	๒๑๒.	 ๒๕๕๓	 Most	Ven.	Dr.Ja-Woo	 Korea	 Philosophy	
	๒๑๓.	 ๒๕๕๓	 Most	Ven.	Yuan	Tsung	 Chainese	Taipei	 Buddhist	Studies
	๒๑๔.	 ๒๕๕๓	 Most	Ven.	Pannyananda	 Mynmar	 Pali	Language
	๒๑๕.	 ๒๕๕๓	 Most	Ven.	Pong	Piyadhiro	(Samaleuk)	 Laos	 Educational	Administration
	๒๑๖.	 ๒๕๕๓	 Ven.	Shi	Hui	Soing	 Indonisia	 Social	Work
	๒๑๗.	 ๒๕๕๓	 Ven.	Manzushir	Buza	Rembochi	 Mongolia	 Buddhist	Studies
	๒๑๘.	 ๒๕๕๓	 Most	Ven.	Thich	Giac	Toan	 Vietnam	 Buddhist	Studies
	๒๑๙.	 ๒๕๕๓	 Phra	Dr.Khammai	Dhammasami	 England	 Philosophy
	๒๒๐.	 ๒๕๕๓	 Ven.	Prof.Dr.Le	Manh	That	 Vietnam	 ปรัชญา
	๒๒๑.	 ๒๕๕๓	 แม่ชีประทิน	ขวัญอ่อน	 สถาบันแม่ชีไทย	ราชบุรี	 พระพุทธศาสนา
	๒๒๒.	 ๒๕๕๓	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ประกิต		บัวบุศย์	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธศิลปกรรม
	๒๒๓.	 ๒๕๕๓	 ท่านผู้หญิงสุมาลี		จาติกวนิช	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๒๔.	 ๒๕๕๓	 ศ.เกียรติคุณ	นายแพทย์ประเวศ		วะสี	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๒๒๕.	 ๒๕๕๓	 นายธนินทร์	เจียรวนนท์	 กรุงเทพมหานคร	 เศรษฐศาสตร์
	๒๒๖.	 ๒๕๕๓	 ศาสตราจารย์	คุณหญิงนงเยาว์		ชัยเสรี	 กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๒๒๗.	 ๒๕๕๓	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	อ�าไพ	สุจริตกุล	 กรุงเทพมหานคร	 พทุธศาสตร์และศลิปะแห่งชวีติ
	๒๒๘.	 ๒๕๕๓	 ศาสตราจารย์สุมน		อมรวิวัฒน์	 กรุงเทพมหานคร	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๒๒๙.	 ๒๕๕๓	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์วันชัย		วัฒนศัพท์	 กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๒๓๐.	 ๒๕๕๓	 นายสุขวิช		รังสิตพล	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๒๓๑.	 ๒๕๕๓	 นายสมพร		เทพสิทธา	 กรุงเทพมหานคร	 สงเคราะห์สงเคราะห์ศาสตร์
	๒๓๒.	 ๒๕๕๓	 พลเอกเสรี		พุกกะมาน	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๒๓๓.	 ๒๕๕๓	 คุณหญิงสุภัทรา		ตันติพิพัฒน์พงศ์	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
๒๓๔.	 ๒๕๕๓	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรพัฒน์	ประพันธ์วิทยา	 กรุงเทพมหานคร	 ภาษาสันสกฤต	 	
	๒๓๕.	 ๒๕๕๓	 นายนพรัตน์		เบญจวัฒนานนท์	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธศิลปกรรม	 	
	๒๓๖.	 ๒๕๕๓	 นายแสวง	อุดมศรี	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา

	๒๓๗.	 ๒๕๕๓	 นายสุทธิพร		จิราธิวัฒน์	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 
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๒๓๘.	 ๒๕๕๓	 นางจิราภรณ์		ฉายแสง	 ฉะเชิงเทรา	 พระพุทธศาสนา
	๒๓๙.	 ๒๕๕๓	 Hon.	Pradeep	Nitanga	Dela	Diyawadana	Nilame	ศรีลังกา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๔๐.	 ๒๕๕๔	 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	(มานิต		ถาวโร)	 วัดสัมพันธวงศาราม	วรวิหาร	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๒๔๑.	 ๒๕๕๔	 สมเด็จพระธีรญาณมุนี	(สมชาย	วรชาโย)		 วัดเทพศิรินทราวาส	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๒๔๒.	 ๒๕๕๔	 พระธรรมรัตนดิลก		(เชิด		จิตฺตคุตฺโต)	 วัดสุทัศนเทพวราราม	กรุงเทพมหานคร		 รัฐศาสตร์	
	๒๔๓.	 ๒๕๕๔	 พระธรรมมงคลญาณ	(วิริยังค์	สิรินฺธโร)	 วัดธรรมมงคล	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๒๔๔.	 ๒๕๕๔	 พระธรรมคุณาภรณ์	(พิมพ์		ญาณวีโร)	 วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร	กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๔๕.	 ๒๕๕๔	 พระเทพสุธี	(สงคราม	อสิญาโณ)		 วัดไตรธรรมาราม		สุราษฎร์ธานี			 รัฐประศาสนศาสตร์
	๒๔๖.	 ๒๕๕๔	 พระเทพจันทมุนี		(ปยะ	เกตุธมฺโม)			 วัดใหม่		จันทบุรี					 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๔๗.	 ๒๕๕๔	 พระเทพสารคามมุนี	(ปุ้ม	ปณฺฑิโต)	 วัดอภิสิทธิ์	มหาสารคาม	 การบริหารการศึกษา
	๒๔๘.	 ๒๕๕๔	 พระเทพชลธารเมธี	(ประจวบ	ปาสาทิโก)	 วัดบ่อทองราษฎร์บ�ารุง	ชลบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๔๙.	 ๒๕๕๔	 พระราชกิตติรังษี		(บุญทัน		สนฺตจิตฺโต)	 วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม	ศรีสะเกษ	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๕๐.	 ๒๕๕๔	 พระราชปรีชาญาณมุนี		(หลอม		มหาวิริโย)	 อาวาสวัดบ่อชะเนง	จังหวัดอ�านาจเจริญ	 พระพุทธศาสนา
	๒๕๑.	 ๒๕๕๔	 พระราชธรรมวาที		(ชัยวัฒน์	ธมฺมวฑฺฒโน)		 วัดประยุรวงศาวาส	กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ	
	๒๕๒.	 ๒๕๕๔	 พระราชพัฒโนดม		(บุญช่วย	ธมฺมรกฺขิโต)		 วัดยาง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๕๓.	 ๒๕๕๔	 พระวิเทศธรรมกวี	(ประเสริฐ	กวิสฺสโร)	 วัดพุทธานุสรณ์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๕๔.	 ๒๕๕๔	 พระมงคลวิสุทธิ์	(สุภา		กนฺตสีโล)	 วัดสีลสุภาราม	ภูเก็ต	 จริยศึกษา	
	๒๕๕.	 ๒๕๕๔	 พระสมาจารวิมล	(วิชา	อภิชาโต)	 วัดมิตรภาพวนาราม	นครราชสีมา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
	๒๕๖.	 ๒๕๕๔	 พระปัญญานันทมุนี	(สง่า		สุภโร)	 วัดปัญญานันทาราม	ปทุมธานี		 การสอนพระพุทธศาสนา
	๒๕๗.	 ๒๕๕๔	 พระรัตนากรวิสุทธิ์	(ศรีนวล		ปณฺฑิโต)			 วัดกลาง	ศรีสะเกษ	 การบริหารการศึกษา
	๒๕๘.	 ๒๕๕๔	 พระครูศรีธรรมปฏิภาณ	(สมภพ	ปุญฺญาธมฺโม)		วัดพิชัยธาราม	กรุงเทพมหานคร	 ภาษาไทย	
	๒๕๙.	 ๒๕๕๔	 Venerable	Phramaha	Chandaphone	Chackkavaro	 Wat	Lao	Buddhavong,	
	 	 	 	 Washington,	D.C.,	USA	 Buddhist	studies
	๒๖๐.	 ๒๕๕๔	 พระอาจารย์ชยสาโร	ภิกขุ	(ฌอน	ชิเวอร์ตัน)	 วัดป่านานาชาติ	อุบลราชธานี	 ธรรมนิเทศ	
	๒๖๑.	 ๒๕๕๔	 Most	Ven.		Chuan	Yin		 Buddhist	Association	of	China	and	
	 	 	 	 Buddhist	Academy	of	China,	
	 	 	 	 People’s	Republic	of	China	 Buddhist	studies
	๒๖๒.	 ๒๕๕๔	 Most	Ven.	Thit	Nhat	Hanh	 Plum	Village	ande	Zen	Master,	
	 	 	 	 The	French	Republic	 Buddhist	Psychology
	๒๖๓.	 ๒๕๕๔	 Most	Ven.	Phramaha	Vet	Masenai	(Cittakaro)	Buddhist	Fellowship	Organization	
	 	 	 	 Lao	People’s	Democratic	Republic	 Buddhist	studies
	๒๖๔.	 ๒๕๕๔	 His	Holiness	Kojun	Handa	 President	of	Tendai	Shuki-komon-kai
	 	 	 	 (Advisory	Council	to	Zasu),	Japan	 Buddhist	studies
	๒๖๕.	 ๒๕๕๔	 Most	Ven.	Chih	Huang	 Miao	Yin	Temple,	Malaysia	 Buddhist	studies
	๒๖๖.	 ๒๕๕๔	 Most	Ven.	Bhanddanta	Agghiya	Mahathera	 Mahavisuddharama	Jayamedani,	
	 	 	 	 Mandalay,	the	Union	of	Mynmar	 Buddhist	studies
	๒๖๗.	 ๒๕๕๔	 Most	Ven.	Wing	Sing	 Hong	Kong	Buddhist	Association,	Hong	Kong	 Social	Work
	๒๖๘.	 ๒๕๕๔	 Most	Ven.	Suit	Woo	Foong	 Kwan	yam	Theng	Buddhist	Temple,	Singapore	 Buddhist	studies
	๒๖๙.	 ๒๕๕๔	 Most	Ven.	Sik	Kwang	Sheng	 Kong	Meng	San	Phor	Kark	See	Temple,	Singapore	 Educational	Administration
	๒๗๐.	 ๒๕๕๔	 Most	Ven.	Dr	Thich	Thien	Tam	(Kusalacitto) Pho	Minh	Pagoda,	Socialist	Republic	of	Vietnam		 Buddhist	studies
	๒๗๑.	 ๒๕๕๔	 Ven.	Yi	Yin	 Tainan	Wu	De	temple,	Chinese	Taipei	 Buddhist	studies
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	๒๗๒.	 ๒๕๕๔	 His	Holiness	Aggamahapanditha	Bellana	
	 	 	 Gnanavimala	Mahanayaka	Thero		 Kotte	chapter,	Sri	Lanka	 Buddhist	studies
	๒๗๓.	 ๒๕๕๔	 Venerable	Godakalana	Gunaratana	(Chao	Chu) Rosemead	Buddhist	Monastery,	U.S.A.	 Buddhist	studies
	๒๗๔.	 ๒๕๕๔	 Most	Venerable	Ben	Huan	 Hong	Fa	Temple,	Guang	Dong,	China	 Philosophy
	๒๗๕.	 ๒๕๕๔	 Venerable	Bhikkhuni	Tzu	Chuang	 Fu	Guang	Shan	Monastery,	Chinese	Taipei	 Buddhist	studies
	๒๗๖.	 ๒๕๕๔	 ภิกษุนีเสกกวงเซง		(วราภรณ์	เลิศรังษี)	 ต�าหนักพระแม่กวนอิมฯ	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๗๗.	 ๒๕๕๔	 แม่ชีวิมุตติยา	(รศ.ดร.สุภาพรรณ)	ณ	บางช้าง	 ประธานหอพระไตรปฎกฯ	เชียงใหม่	 พระพุทธศาสนา
	๒๗๘.	 ๒๕๕๔	 นายชัย	ชิดชอบ	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	บุรีรัมย์		 รัฐประศาสนศาสตร์
	๒๗๙.	 ๒๕๕๔	 นายโสภณ		ซารัมย์	 รมต.	กระทรวงคมนาคม	บุรีรัมย์	 พระพุทธศาสนา
	๒๘๐.	 ๒๕๕๔	 ศ.ดร.บวรศักดิ์		อุวรรณโณ	 สถาบันพระปกเกล้า	กรุงเทพมหานคร		 รัฐประศาสนศาสตร์
	๒๘๑.	 ๒๕๕๔	 ศ.พิเศษ	อดิศักดิ์		ทองบุญ	 ราชบัณฑิตยสถาน	กรุงเทพมหานคร	 ปรัชญา	
	๒๘๒.	 ๒๕๕๔	 รศ.	ดร.เปรื่อง		กิจรัตน์ภร	 ม.	ราชภัฏพระนคร	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๒๘๓.	 ๒๕๕๔	 รศ.ชูศักดิ์		ทิพย์เกษร	 กรุงเทพมหานคร		 บาลีสันสกฤต	
	๒๘๔.	 ๒๕๕๔	 นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	 บริษัทกรุงเทพ	-	ดุสิตเวชการ	จ�ากัด	(มหาชน)	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๘๕.	 ๒๕๕๔	 พลเอก	ณพล	บุญทับ		 สมุหราชองครักษ์	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๒๘๖.	 ๒๕๕๔	 นายณัฐพัชร์	(อ�านวย)	อินทุภูติ	 สภาสังคมสงเคราะห์	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๘๗.	 ๒๕๕๔	 ดร.อ�านาจ		บัวศิริ	 ส�านักงานพุทธมณฑล		นครปฐม			 พระพุทธศาสนา
	๒๘๘.	 ๒๕๕๔	 ดร.รัชนีพร	พุคยาภรณ์		พุกกะมาน		 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๒๘๙.	 ๒๕๕๔	 นางสาวสนธยา		กล่อมเปลี่ยน	 บ.สมิทธิพล	จ�ากัด	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๒๙๐.	 ๒๕๕๔	 นางสุดาวรรณ			เตชะไกรศรี	 บ.	สหไทยพืชผล	จ�ากัด	สมุทรปราการ		 พระพุทธศาสนา
	๒๙๑.	 ๒๕๕๔	 นางจวงจันทร์	ประวัติรุ่งเรือง	 ม.นอร์ทกรุงเทพ		กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๒๙๒.	 ๒๕๕๔	 นางจรรย์สมร		วัธนเวคิน	 ธนาคารเกียรตินาคิน	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๙๓.	 ๒๕๕๔	 นางพิมใจ	มัสซูโมโต้	 ผู้จัดการบริษัทฯ	กรุงเทพมหานคร		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๙๔.	 ๒๕๕๔	 นางเมตตา		อุทกะพันธุ์	 บ.	อมรินทร์พริ้นติ้งฯ	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๒๙๕.	 ๒๕๕๔	 คุณอรุณี			ภิรมย์ภักดี	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๒๙๖.	 ๒๕๕๔	 นายธีระ		จาตุรนต์รัศมี	 บ.คณิตเอ็นจิเนียริ่งฯ		กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๙๗.	 ๒๕๕๔	 นายจุลพันธ์		ทับทิม	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ก�าแพงเพชร	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๒๙๘.	 ๒๕๕๔	 นางสุนีย์		ตริยางกูรศรี	 บ.	ก้าวหน้าไก่สดฯ	อุบลราชธานี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๙๙.	 ๒๕๕๔	 Mr.Tao	Chuo	Len	 The	Buddhist	Association	of	China,	China	 Educational	Administration
	๓๐๐.	 ๒๕๕๔	 คุณหญิงสุวรรณ	โห	(Suvann	Ho)	 OITCH	ANGKOR	Foundation,	Cambodia	 Social	Work
	๓๐๑.	 ๒๕๕๔	 Prof.	Dr.	Jens	Braarvig	 The	Norwigian	Institute	
    of	Paleography	and	Historical	Philosophy	 Buddhist	studies
	๓๐๒.	 ๒๕๕๔	 Prof.	Lance	Selwyn	Cousins	 Wolfson	College,	Oxford,	England	 Buddhist	studies
	๓๐๓.	 ๒๕๕๕	 พระพุทธวรญาณ	(ทอง	สุวณฺณสาโร)	 วัดเบญจมบพิตรร		กรุงเทพมหานคร	 จริยศึกษา
	๓๐๔.	 ๒๕๕๕	 พระพรหมเมธี	(จ�านงค์	ธมฺมจารี)	 วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร	กรุงเทพฯ	 การจัดการเชิงพุทธ
	๓๐๕.	 ๒๕๕๕	 พระพรหมมุนี	(สุชิน	อคฺคชิโน)	 วัดราชบพิตรสถิตสีมาราม	กรุงเทพฯ	 การบริหารการศึกษา
	๓๐๖.	 ๒๕๕๕	 พระธรรมวราจารย์	(แบน	กิตฺติสาโร)	 วัดบวรนิเวศวิหาร	กรุงเทพฯ	 การจัดการเชิงพุทธ
	๓๐๗.	 ๒๕๕๕	 พระธรรมภาวนาวิกรม	วิ.(ธงชัย	ธมฺมธโช)	 วัดไตรมิตรวิทยาราม	กรุงเทพฯ	 พุทธบริหารการศึกษา
	๓๐๘.		๒๕๕๕	 พระธรรมปริยัติมุนี	(ประยนต์		อจฺจาทโร)	 วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์	ฉะเชิงเทรา	 วิปัสสนาภาวนา
	๓๐๙.	 ๒๕๕๕	 พระเทพเมธี	(สมเกียรติ		โกวิโท)	 วัดอรุณราชวราราม	กรุงเทพฯ	 พระพุทธศาสนา
	๓๑๐.		๒๕๕๕	 พระเทพวรสิทธาจารย์	(ธงชัย	สุวณฺณสิริ)	 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร	เชียงใหม	่ การจัดการเชิงพุทธ
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	๓๑๑.	 ๒๕๕๕	 พระเทพรัตนกวี	(สุรินทร์		ชุตินฺธโร)	 วัดมหาธาตุ	เพชรบูรณ์	 ธรรมนิเทศ
	๓๑๒.	 ๒๕๕๕	 พระเทพคุณาภรณ์	(โสภณ		โสภณจิตฺโต)	 วัดเทวราชกุญชร	กรุงเทพฯ	 พระพุทธศาสนา
๓๑๓.		๒๕๕๕	 พระเทพรัตนากร	(นพปฎล	กตสาโร)	 วัดพนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา	 รัฐประศาสนศาสตร์
๓๑๔.	 ๒๕๕๕	 พระเทพสิทธิโสภณ	(สุรสีห์	กิตฺติโสภโณ)	 วัดพระธาตุเชิงชุมสกลนคร	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๑๕.	 ๒๕๕๕	 พระเทพปัญญาโมลี	(วิศิษฎ์	กนฺตสิริ)	 วัดประชุมโยธี	พังงา	 พระพุทธศาสนา
๓๑๖.		๒๕๕๕	 พระราชสุวรรณมุนี	(แคล้ว		อุตฺตโม)	 วัดมหาธาตุ	เพชรบุรี	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๑๗.		๒๕๕๕	 พระราชวิจิตรปฏิภาณ	(สุนทร	ญาณสุนฺทโร)	 วัดสุทัศนเทพวราราม	กรุงเทพฯ	 ธรรมนิเทศ
๓๑๘.		๒๕๕๕	 พระราชภาวนาวราจารย์	(บุญมา		ปุญฺญาภิรโต)	 วัดชัยภูมิพิทักษ์	ชัยภูมิ	 วิปัสสนาภาวนา
๓๑๙.	 ๒๕๕๕	 พระราชวิจิตรโมลี	(บุญมี		ปริปุณฺโณ)	 วัดท่าหลวง	พิจิตร	 พุทธจิตวิทยา
๓๒๐.		๒๕๕๕	 พระราชปริยัติกวี	(สุพจน์		โชติญาโณ)	 วัดกลาง	(พระอารามหลวง)	บุรีรัมย์	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๒๑.		๒๕๕๕	 พระราชรัตนวิมล	(พยุง	ตสีโล)	 วัดกาญจนบุรีเก่า	กาญจนบุรี	 พระพุทธศาสนา
๓๒๒.	 ๒๕๕๕	 พระราชวิริยาลังการ	(แย้ม	กิตฺตินธโร)	 วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	นครปฐม	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๒๓.		๒๕๕๕	 พระคณานัมธรรมเมธาจารย์	(ถนอม	เถี่ยนถึก)	วัดแขวงสัมพันธวงศ์	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๒๔.		๒๕๕๕	 พระพิพิธพัฒนาทร	(สมชาย		ฉนฺทสโร)	 วัดปริวาศ	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศิลปกรรม
๓๒๕.		๒๕๕๕	 พระครูสิริสารธรรม	(สมจิตร	ปฏิมิตฺโต)	 วัดศิริธรรมิกาวาส	ขอนแก่น	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๒๖.		๒๕๕๕	 พระมิตซูโอะ		คเวสโก	 วัดสุนันทาวนาราม	กาญจนบุรี		 พระพุทธศาสนา
๓๒๗.	 ๒๕๕๕	 Most		Ven.	Bhaddanta		Jatila		 Mynmar	 Insight		meditation
๓๒๘.	 ๒๕๕๕	 Most	Ven.	Acharya	Buddharakkhita	 Maha	Bodhi	Society,	Bengalor	India	 Pali		
๓๒๙.	 ๒๕๕๕	 Most	Ven.	Miao	Ling		(เมี่ยวหลิง)		 Shanghai,	China	 Dhamma		Communication
๓๓๐.	 ๒๕๕๕	 Most	Ven.Zhi	Hui		(จื่อฮุ้ย)		 Chainese	Hong	Kong		 Buddhist	Studies
๓๓๑.	 ๒๕๕๕	 Most	Ven.	Maha	Bouakham	SARIBOUTH	(บัวค�า	สารีบุด)			Laos	 Dhamma		Communication
๓๓๒.	 ๒๕๕๕	 Most	Ven.Seo	Eui-Hyun	
	 	 	 (Seo	Hwang-Yong)		(เซโอ	เออี-ฮัน)	 S.	Korea	 Buddhist		Management
๓๓๓.	 ๒๕๕๕	 Most	Ven.Thich	Dat	Dao	(ติช	นัท		เดา)	 Vietnam	 Educational		Administration
๓๓๔.	 ๒๕๕๕	 Most	Ven.Ming	Sheng		 China	 Buddhist	Studies
๓๓๕.	 ๒๕๕๕	 Ven.	Andhanavira	Maha	Sthavira			 Jakata,	Indonisia	 Buddhist	Studies
๓๓๖.	 ๒๕๕๕	 Most	Ven.Ming	Kuang		(หมิง	กวง)			 Chinese	Taipei	 Buddhist		Management
๓๓๗.	 ๒๕๕๕	 Most	Ven.Chun	Yi	(ชุน	ยี่)	 China	 Buddhist	Studies
๓๓๘.	 ๒๕๕๕	 Ven.	Shi	Yin	Le	(ซื่อ	ยิ่น	เล่อ)		 China		 Social		Work
๓๓๙.	 ๒๕๕๕	 Bhikhuni	Dharma	Master	Cheng	yen		 Chinese	Taipei	 Social		Work
๓๔๐.	 ๒๕๕๕	 Prof.Dr.	Richard	Gombrich		 England	 Buddhist	Studies
๓๔๑.	 ๒๕๕๕	 นายแผน	วรรณเมธี	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๓๔๒	 ๒๕๕๕	 นายวิทยา	บุรณศิริ	 พระนครศรีอยุธยา	 รัฐศาสตร์
๓๔๓.		๒๕๕๕	 นายวิรุฬ		เตชะไพบูลย์	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๓๔๔.		๒๕๕๕	 ท่านผู้หญิงอังกาบ		บุณยัษฐิติ	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธบริหารการศึกษา
๓๔๕.	 ๒๕๕๕	 ดร.สุเมธ		ตันติเวชกุล	 เพชรบุรี	 พระพุทธศาสนา
๓๔๖.		๒๕๕๕	 นายสัมพันธ์		ทองสมัคร	 นครศรีธรรมราช	 การบริหารการศึกษา
๓๔๗.		๒๕๕๕	 ดร.รุ่ง		แก้วแดง	 กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
๓๔๘.		๒๕๕๕	 นายวิทยา		ผิวผ่อง	 พระนครศรีอยุธยา	 รัฐประศาสนศาสตร์
๓๔๙.		๒๕๕๕	 ศ.บุญธรรม		กิจปรีดาบริสุทธิ์	 กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
๓๕๐.		๒๕๕๕	 รศ.ดร.กิตติ		ตีรเศรษฐ	 กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
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๓๕๑.		๒๕๕๕	 รศ.ดร.ประเทือง	ภูมิภัทราคม	 นครสวรรค์	 การบริหารการศึกษา
๓๕๒.		๒๕๕๕	 รศ.ดร.โสรีช์		โพธิแก้ว	 เชียงใหม่	 พุทธจิตวิทยา
๓๕๓.		๒๕๕๕	 รศ.ประณต			นันทิยะกุล	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์
๓๕๔.	 ๒๕๕๕	 พลตรีทองขาว	พ่วงรอดพันธุ์	 นนทบุรี	 ธรรมนิเทศ
๓๕๕.		๒๕๕๕	 พลตรีไชยนาจ		ญาติฉิมพลี	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐศาสตร์
๓๕๖.	 ๒๕๕๕	 พันเอกนายแพทย์ด�ารง	เชี่ยวศิลป์	 กรุงเทพมหานคร	 จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา
	 	 	 	 	 และการแนะแนว
๓๕๗.	 ๒๕๕๕	 คุณหญิงจ�านงศรี		หาญเจนลักษณ์	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๕๘.	 ๒๕๕๕	 นางสมบูรณ์		พวงมณี	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๕๙.	 ๒๕๕๕	 นางทัศนีย์		ไผทฉันท์	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธบริหารการศึกษา
๓๖๐.	 ๒๕๕๕	 นางรัตนา	สมสกุลรุ่งเรือง	 สมุทรปราการ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๖๑.	 ๒๕๕๕	 นางพวงผกา	ตั้งบรรยงค์	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๖๒.	 ๒๕๕๕	 นางศุลีมาศ		สุทธสัมพัทน์	 กรุงเทพมหานคร	 พระอภิธรรม
๓๖๓.	 ๒๕๕๕	 นายสันติ		ภิรมย์ภักดี	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๓๖๔.	 ๒๕๕๕	 นายกรีพงศ์	เทียมเศวต	(สรพงษ์	ชาตรี)	 ปทุมธานี	 พระพุทธศาสนา
๓๖๕.	 ๒๕๕๕	 นางดาวใจ	ไพจิตร		สุจริตกุล	 กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ
๓๖๖.	 ๒๕๕๕	 นายโอภาส	เพชรมุณี	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๖๗.	 ๒๕๕๕	 นายสุทธิเดช	ศิริจินดาพันธ์	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๖๘.	 ๒๕๕๕	 นางศิรินลักษณ์	พลางกูร		 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๓๖๙.	 ๒๕๕๕	 นายมนต์ชัย		เอี่ยมรัตนโชติกุล	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๓๗๐.	 ๒๕๕๕	 ดร.กัลยาภา		เลขวณิชธรรมวิทักษ์	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์
๓๗๑.	 ๒๕๕๕	 นายศรีสุข		รุ่งวิสัย	 นนทบุรี	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๗๒.	 ๒๕๕๕	 นายนิรัตติศัย		กัลย์จาฤก	 นนทบุรี	 ธรรมนิเทศ
๓๗๓.	 ๒๕๕๕	 นายพีรพล		สุวรรณนภาศรี	 กรุงเทพมหานคร			 เศรษฐศาสตร์การพฒันาเชงิพทุธ
๓๗๔.	 ๒๕๕๖	 พระธรรมโกศาจารย์	(องอาจ	ตธมฺโม)	 ชุมพร	 พระพุทธศาสนา
๓๗๕.	 ๒๕๕๖	 พระเทพปริยัติ	(สอาด	ขนฺติโก)	 วัดเจ็ดยอด	เชียงใหม่	 พุทธบริหารการศึกษา
๓๗๖.	 ๒๕๕๖	 พระเทพสิทธิเมธี	(ทวนทอง		ชินว�โส)	 วัดบุญยประดิษย์	กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๗๗.	 ๒๕๕๖	 พระราชสุตาลังการ	(สมควร	ปยสีโล)	 วัดนิมมานรดี	กรุงเทพมหานคร	 พุทธบริหารการศึกษา
๓๗๘.	 ๒๕๕๖	 พระกิตติรามมุนี(สนิท	อคฺคจิตฺโต)	 วัดโพธิ์นิมิต	นครราชสีมา	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๗๙.	 ๒๕๕๖	 พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ	(รวย	ปาสาทิโก)	 วัดตะโก	พระนครศรีอยุธยา	 จริยศึกษา
๓๘๐.	 ๒๕๕๖	 พระธรรมาจารย์	ธิช	ดัก	ธัน	(Ven.	Thich		Duc	Thanh)	 วัดเบาคุก	ประเทศเวียดนาม	 พุทธบริหารการศึกษา
๓๘๑	 ๒๕๕๖	 พระภาวนาวิเทศ	(เขมธมฺโม)		 United		Kingdom	 วิปัสสนาภาวนา
๓๘๒	 ๒๕๕๖	 พระภิกษุสัตยปาล	(Ven.Bhikshu	Stayapala)	India	 พระพุทธศาสนา
๓๘๓	 ๒๕๕๖	 พระธรรมาจารย์	ชาง	จาง	(Ven.Shi	Chang	Zang)	 วัดหลิงกวง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	 พระพุทธศาสนา
๓๘๔.	 ๒๕๕๖	 ภิกษุณีธรรมาจารย์เสี่ยวจือ	 จีนไทเป	 พระพุทธศาสนา
๓๘๕.	 ๒๕๕๖	 ศ.ดร.วิษณุ	เครืองาม	 	 รัฐประศาสนศาสตร์
๓๘๖.	 ๒๕๕๖	 นายวรวัจน์	เอื้ออภิญญกุล	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐศาสตร์
๓๘๗.	 ๒๕๕๖	 Dr.Khin	Shwe	 Myanmar	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๘๘.	 ๒๕๕๖	 นายไพจิต	ศรีวรขาน	 นครพนม	 รัฐศาสตร์
๓๘๙.	 ๒๕๕๖	 คุณหญิงสมนึก	เปรมวัฒนะ	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๓๙๐.	 ๒๕๕๖	 นายแถมสิน		รัตนพันธุ์	 กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ
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๓๙๑.	 ๒๕๕๖	 นางระเบียบรัตน์	พงษ์พานิช	 กรุงเทพมหานคร	 การพัฒนาสังคม
๓๙๒.	 ๒๕๕๖	 ผศ.ดร.ไพศาล	สรรสรวิสุทธิ์	 นครสวรรค์	 รัฐประศาสนศาสตร์
๓๙๓.	 ๒๕๕๖	 นายยุทธนา	ทัพเจริญ	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๙๔.	 ๒๕๕๖	 นายสนั่น	อังอุบลกุล	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๙๕.	 ๒๕๕๖	 นางละมูล	ลือสุขประเสริฐ	 สมุทรสาคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๙๖.	 ๒๕๕๖	 นางนารีลักษณ์	วิมุกตานนท์	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๓๙๗.	 ๒๕๕๖	 นางจันทร์เพ็ญ	แตงจุ้ย	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๙๘.	 ๒๕๕๗	 พระธรรมภาณพิลาส	(อดุลย์	อมโร)	 วัดคูยาง	ก�าแพงเพชร	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๙๙.	 ๒๕๕๗	 พระเทพมหาเจติยาจารย์	(ชัยวัฒน์	ปญฺญาสิริ)	 วัดพระปฐมเจดีย์	นครปฐม	 พระพุทธศาสนา
๔๐๐.	 ๒๕๕๗	 พระเทพปัญญามุนี	(ทองดี	ฐิตายุโก)	 วัดอาวุธวิกสิตาราม	กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา
๔๐๑.	 ๒๕๕๗	 พระราชพุทธิรังสี	(บุญเพ้ง	กตปุญฺโญ)	 วัดธาตุน้อย	นครศรีธรรมราช	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๐๒.	 ๒๕๕๗	 พระราชธานินทราจารย์	(สุชาติ	ฐานิสฺสโร)	 วัดกษัตราธิราช	พระนครศรีอยุธยา	 รัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๓.	 ๒๕๕๗	 พระราชประสิทธิคุณ	(สุนันท์	สุภาจาโร)	 วัดเทพปูรณาราม	ขอนแก่น	 พระพุทธศาสนา
๔๐๔	 ๒๕๕๗	 พระสิริธรรมวิเทศ	 วัดไทยไมอามี่	สหรัฐอเมริกา	 ธรรมนิเทศ
๔๐๕.	 ๒๕๕๗	 พระมงคลสุทธิคุณ	(ฟู	อติภทฺโท)	 วัดบางสมัคร	ฉะเชิงเทรา	 วิปัสสนาภาวนา
๔๐๖.	 ๒๕๕๗	 นายอนุวัธ	วงศ์วรรณ	 แพร่	 รัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๗.	 ๒๕๕๗	 นายประทีป	กีรติเรขา	 ศรีสะเกษ	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๐๘.	 ๒๕๕๗	 ดร.สุนันท์	สิงห์สมบุญ	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐศาสตร์
๔๐๙.	 ๒๕๕๗	 นางสาวอุไรศรี	คนึงสุขเกษม	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๑๐.	 ๒๕๕๗	 นางวรัญญา	จันทรประเสริฐ	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๑๑.	 ๒๕๕๗	 ดร.กนก	แสนประเสริฐ	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๑๒.	 ๒๕๕๗	 นายธีระศักดิ์	ไพโรจน์สถาพร	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๑๓.	 ๒๕๕๗	 แพทย์หญิงชนัญญา	เครืองาม	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๑๔.	 ๒๕๕๗	 นางพรเพ็ญ	เดชวิไลศรี	 สมุทรปราการ	 พระพุทธศาสนา
๔๑๕.	 ๒๕๕๗	 นางพัชรา	หวังว่องวิทย์	 กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๑๗.	 ๒๕๕๗	 นายบิณฑ์	บรรลือฤทธิ์	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๑๘.	 ๒๕๕๗	 พระภัททันตะ	ปัญญาทีปะ	 รัฐมอญ	สหภาพเมียนม่าร์	 พระพุทธศาสนา
๔๑๙.	 ๒๕๕๗	 พระมัตซูนากะ	ยูไก	 วัดโคยะซัง	ญี่ปุ่น	 พระพุทธศาสนา
๔๒๐.	 ๒๕๕๗	 พระอากูรติเย	นันทะ	 วิทยาลัยบาลี		ศรีลังกา	 พระพุทธศาสนา
๔๒๑.	 ๒๕๕๗	 พระธรรมาจารย์เต้า	ซือ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๒๒.	 ๒๕๕๗	 พระธรรมาจารย์โก่ว	ด้ง	 จีนไต้หวัน	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๒๓.	 ๒๕๕๗	 พระปสันโน	 วัดอภัยคีรีวิหาร	สหรัฐอเมริกา	 พระพุทธศาสนา
๔๒๔.	 ๒๕๕๗	 นายตุน	ตุน	อู	 ย่างกุ้ง	สหภาพเมียนม่าร์	 ธรรมนิเทศ
๔๒๕.	 ๒๕๕๗	 นายมาร์ติน	สเคอเยน	 ประเทศนอร์เวย์	 สังคมวิทยา
๔๒๕.	 ๒๕๕๗	 นายมาร์ติน	สเคอเยน	 ประเทศนอร์เวย์	 สังคมวิทยา
๔๒๖.	 ๒๕๕๘	 พระเทพวีราภรณ์	(สีนวล	ปญฺญาวชิโร)	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคาราม	กรุงเทพมหานคร	พุทธจิตวิทยา
๔๒๗.	 ๒๕๕๘	 พระเทพปริยัติสุธี	(ยงยุทธ์	ยุตฺตธมฺโม)	 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร	สิงห์บุรี	 พระพุทธศาสนา
๔๒๘.	 ๒๕๕๘	 พระราชวิมลโมลี	(ด�ารง	ทิฏฺธมฺโม)	 วัดพายัพ	นครราชสีมา	 พระพุทธศาสนา
๔๒๙.	 ๒๕๕๘	 พระราชสุวรรณเวที	(ประถม	กนฺตสีโล)	 วัดต้นสน	อ่างทอง	 การบริหารการศึกษา
๔๓๐.	 ๒๕๕๘	 พระราชปริยัติโสภณ	(ถนอม	ชินว�โส)	 วัดหนองกุง	ขอนแก่น	 พุทธบริหารการศึกษา
๔๓๑.	 ๒๕๕๘	 พระราชปัญญาโมลี	(จ�ารัส	ทตฺตสิริ)	 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร	ล�าพูน	 การบริหารการศึกษา
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๔๓๒.	 ๒๕๕๘	 พระราชพุฒิเมธี	(กอง	ติกขวีโร)	 วัดโพธาราม	นครสวรรค์	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๓๓.	 ๒๕๕๘	 พระครูวิบูลธรรมภาณ	(ธัมมา	จิตฺตปญฺโญ)	 วัดอมรทายิการาม	กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ
๔๓๔.	 ๒๕๕๘	 ภิกษุณีกตัญญุตา	(พิศเพลิน	ผลเจริญ)	 สวนพุทธธรรมขวัญสวัสดิ์	พระนครศรีอยุธยา	 การสอนพระพุทธศาสนา
๔๓๕.	 ๒๕๕๘	 พลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์
๔๓๖.	 ๒๕๕๘	 พลต�ารวจโทวรศักดิ์	นพสิทธิพร	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐศาสตร์
๔๓๗.	 ๒๕๕๘	 ดร.นายแพทย์อุทัย	สุดสุข	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๓๘.	 ๒๕๕๘	 นายพิศิษฐ์	ลีลาวชิโรภาส	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๓๙.	 ๒๕๕๘	 ผศ.สุรสิทธิ์	เสาว์คง	 เชียงใหม่	 พุทธศิลปกรรม
๔๔๐.	 ๒๕๕๘	 นายอมร	กาญจนะ	 กรุงเทพมหานคร	 การพัฒนาสังคม
๔๔๑.	 ๒๕๕๘	 นายวิชัย	ศรีวัฒนประภา	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๔๒.	 ๒๕๕๘	 นางสาวภิญญลักษณ์	กีรติพัฒนนนท์	 สมุทรปราการ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๔๓.	 ๒๕๕๘	 นายสลา	คุณวุฒิ	 กรุงเทพมหานคร	 การสอนภาษาไทย
๔๔๔.	 ๒๕๕๘	 นางดวงพร	จาตุรนต์รัศมี	 นครปฐม	 พระพุทธศาสนา
๔๔๕.	 ๒๕๕๘	 นางภัณฑิรา	ฉัตรจุฑามาศ	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๔๖.	 ๒๕๕๘		 นางสาวฉัตรประภา	สุวรรณนภาศรี	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๔๗.	 ๒๕๕๘	 Most.Ven.Win	Sein	Sayadaw		 Myanmar	 พุทธจิตวิทยา
๔๔๘.	 ๒๕๕๘	 Most.ven.Bhamaw	Sayadaw	 Myanmar	 พระพุทธศาสนา
๔๔๙.	 ๒๕๕๘	 Most.Ven.Pharmaha	Bounma	Simmaphom	 Laos	 พระพุทธศาสนา
๔๕๐.	 ๒๕๕๘	 Most.Ven.Prof.Dr.Thich	Chon	thien	 เวียดนาม	 พระพุทธศาสนา
๔๕๑.	 ๒๕๕๘	 Ven.Shi	Kwang	Phing	 สิงคโปร์	 พระพุทธศาสนา
๔๕๒.	 ๒๕๕๘	 Ven.Dr.Godagama	Mangala	 ศรีลังกา	 พระพุทธศาสนา
๔๕๓.	 ๒๕๕๘	 Ven.Kusalasasana	Mahastha	 อินโดนีเซีย	 พุทธบริหารการศึกษา
๔๕๔.	 ๒๕๕๘	 Ven.Chun	Fa	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 พุทธศิลปกรรม
๔๕๕.	 ๒๕๕๙	 พระธรรมปริยัติโมลี	(อาทร	อินฺทปญฺโญ)	 วัดบพิตรพิมุข	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๕๖.	 ๒๕๕๙	 พระเทพสาครมุนี	(สมบูรณ์	ปญฺญาวุโธ)	 วัดเจษฎาราม	สมุทรสาคร	 พระพุทธศาสนา
๔๕๗.	 ๒๕๕๙	 พระราชศาสนกิจโสภณ	(อุทัย	อุทโย)	 วัดเสมียนนารี	กรุงเทพมหานคร	 พุทธบริการการศึกษา
๔๕๘.	 ๒๕๕๙	 พระราชสิทธินายก	(สมอิง	โชติกโร)	 วัดเนินพระ	ระยอง	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๕๙.	 ๒๕๕๙	 พระมงคลวัฒน์	(ก�้า	กลฺยาณธมฺโม)	 วัดบญเกิด	พะเยา	 จริยศึกษา
๔๖๐.	 ๒๕๕๙	 พระสุธีวรญาณ	(ณรงค์	จิตฺตโสภโณ)	 วัดมหาพฤฒาราม	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๖๑.	 ๒๕๕๙		 พระโสภณพุทธิธาดา	(ชาญชัย	กิตฺติโก)	 วัดศรีนคราราม	อุดรธานี	 พุทธบริหารการศึกษา
๔๖๒.	 ๒๕๕๙	 พระวิมลสุตาภรณ์	(สุธีโร)	 วัดพิกุลทอง	สิงห์บุรี	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๖๓.	 ๒๕๕๙	 แม่ชีณัฐญาวรรณ	เปรมสกุล	 ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา	ฉะเชิงเทรา	พระพุทธศาสนา
๔๖๔.	 ๒๕๕๙	 นายเจริญ	สิริวัฒนภักดี	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๖๕.	 ๒๕๕๙	 ท่านผู้หญิงทัศนีย์	บุณยคุปต์	 กรุงเทพมหานคร	 การสอนภาษาอังกฤษ
๔๖๖.	 ๒๕๕๙	 นายจรินทร์	จักกะพาก	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๖๗.	 ๒๕๕๙	 ดร.กฤษศณพงษ์	ศิริ	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์
๔๖๘.	 ๒๕๕๙	 พลอากาศตรี	นพ.เฉลิมชัย	เครืองาม	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐศาสตร์
๔๖๙.	 ๒๕๕๙	 นายแพทย์เฉลิม	หาญพาณิชย์	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๗๐.	 ๒๕๕๙	 นายเกษม	เกษมปัญญา	 ศาลฎีกา	กรุงเทพมหานคร	 นิติศาสตร์
๔๗๑.	 ๒๕๕๙	 ผศ.ประสิทธิ์	ทองอุ่น	 ราชบุรี	 บริหารการศึกษา
๔๗๒.	 ๒๕๕๙	 นางบังอร	ตระกูลดิษฐ์	 นครศรีธรรมราช	 พระพุทธศาสนา
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๔๗๓.	 ๒๕๕๙	 นางอรวรรณ	กิตติกุลสวัสดิ์	 ชลบุรี	 การพัฒนาสังคม
๔๗๔.	 ๒๕๕๙	 นายประจักษ์	แสวงสว่าง		 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๗๕.	 ๒๕๕๙	 นายชวลิต	วิชยสุทธิ์	 นครพนม	 รัฐศาสตร์
๔๗๖.	 ๒๕๕๙	 นางสาวพิไลพรรณ	ธนชาต	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๗๗.	 ๒๕๕๙	 นางจันทร์เพ็ญ	บัวทอง	 ฉะเชิงเทรา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๗๘.	 ๒๕๕๙	 นางจันทราวดี	วิทยานุกรณ์	 เชียงใหม่	 พระพุทธศาสนา
๔๗๙.	 ๒๕๕๙	 นางสิรรมย์	นาคะเกศ	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธศิลปกรรม
๔๘๐.	 ๒๕๕๙	 นายสุรพงษ์	ชิโนทัยกุล	 สหรัฐอเมริกา	 พระพุทธศาสนา
๔๘๑.	 ๒๕๕๙	 นายสมชัย	ธนสายศิลป์	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๘๒.	 ๒๕๕๙	 พระราชกิยปัณฑิตะกาลัคมะ	ธัมมสิทธิ
	 	 	 ศรีธัมมานันทะ	อัตถะทัสสีเถระ	 ศรีลังกา	 พระพุทธศาสนา
๔๘๓.	 ๒๕๕๙	 พระมหางอน	ด�ารงบุญ	 สปป.ลาว	 พระพุทธศาสนา
๔๘๔.	 ๒๕๕๙	 พระภัททันตะ	สัทธรรมกิตติสาระ
	 	 	 มหากัมมัฏฐานาจริยะ	 เมียนมาร์	 วิปัสสนาภาวนา
๔๘๕.	 ๒๕๕๙	 พระซื่อ	ยัน	เจี๋ย	 จีน	 พระพุทธศาสนา
๔๘๖.	 ๒๕๕๙	 พระศรีปัญญาวโรมหาเถร	 อินโดนีเซีย	 พระพุทธศาสนา
๔๘๗.	 ๒๕๕๙	 พระญาณโปณิกะ	 เนปาล	 บาลี
๔๘๘.	 ๒๕๕๙	 สยาดอภัททันตะวิโรจนะ		 เมียนมาร์	 วิปัสสนาภาวนา
๔๘๙.	 ๒๕๕๙	 พระติท	นัท	ตือ	 เวียดนาม	 ปรัชญา
๔๙๐.	 ๒๕๕๙	 ฯพณฯ	ดร.สาย	มอก	ค�า	 เมียนมาร์	 พุทธบริหารการศึกษา
๔๙๑.	 ๒๕๕๙	 Mr.Qin	Yusen	 สถานทูตจีนประจ�าประเทศไทย	 รัฐประศาสนศาสตร์
๔๙๒.	 ๒๕๖๐	 พระพรหมสิทธิ	(ธงชัย	สุขญาโณ)	 วัดสระเกศ	กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๙๓.	 ๒๕๖๐	 พระธรรมคุณาภรณ์	(เก็ง	อาสโภ)	 วัดไตรมิตรวิทยาราม	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๙๔.	 ๒๕๖๐	 พระราชพรหมคุณ	(สวาท	สุภาจาโร)	 วัดพราหมณี	นครนายก		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๙๕.	 ๒๕๖๐	 พระราชธรรมภาณี	(สุนาถ	ติกฺขวีโร)	 วัดสระแก้ว	สระแก้ว	 ธรรมนิเทศ
๔๙๖.	 ๒๕๖๐	 พระราชนันทมุนี	(ไสว	สุขวโร)	 วัดบัวขวัญ	นนทบุรี	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๙๗.	 ๒๕๖๐	 พระราชสิทธิชัยสุนทร	(ฉวี	มหทฺธโน)	 วัดไพรีพินาศ	ชัยภูมิ		 พระพุทธศาสนา
๔๙๘.	 ๒๕๖๐	 พระวิมลญาณมุนี	(บุญชื่น	ตธมฺโม)	 วัดลี	พะเยา			 พระพุทธศาสนา
๔๙๙.	 ๒๕๖๐	 พระภาวนาวิสุทธิคุณ	(สมบัติ	ฉนฺทชาโต)	 วัดเกตุมวดีศรีวราราม	สมุทรสาคร		 พระพุทธศาสนา
๕๐๐.	 ๒๕๖๐	 นายวิชัย		ธรรมชอบ	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์
๕๐๑.	 ๒๕๖๐	 นายจักรพันธ์	ประจวบเหมาะ	 กรุงเทพมหานคร	 เศรษฐศาสตร์การพฒันาเชงิพทุธ
๕๐๒.	 ๒๕๖๐	 รศ.พัฒนะ	เรือนใจดี			 กรุงเทพมหานคร	 นิติศาสตร์
๕๐๓.	 ๒๕๖๐	 นายรุจิระ		บุนนาค			 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๕๐๔.	 ๒๕๖๐	 ผศ.พิเศษ	สายสมร		วิทยศิริ	 แพร่	 พุทธบริหารการศึกษา
๕๐๕.	 ๒๕๖๐	 นางวรรณี		ตติยกวี	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๕๐๖.	 ๒๕๖๐	 นางเอมอร		ศรีวัฒนประภา	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๕๐๗.	 ๒๕๖๐	 ดร.แหลมทอง	ศิลปานนท์	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๕๐๘.	 ๒๕๖๐	 นางกุหลาบ		แซ่เตีย	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๕๐๙.	 ๒๕๖๐	 นางยาใจ		จารุวัฒนะ	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๕๑๐.	 ๒๕๖๐	 นางเจียมจิตต์		จิราธิวัฒน์	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๕๑๑.	 ๒๕๖๐	 นายสมศักดิ์		ลาภมหานนท์	 นครศรีธรรมราช	 การพัฒนาสังคม
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๕๑๒.	 ๒๕๖๐	 นางภาวินี	ชนะพันธ์	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา
๕๑๓.	 ๒๕๖๐	 นางสาวสุธิดา	สุวรรณนภาศรี	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๕๑๔.	 ๒๕๖๐	 Most	Venerable	Warakagoda	Dhammasiddhi	
	 	 	 Sri	Pannananda	Gnanarathanabhidhana	
	 	 	 Mahanayaka	Thero	 Srilanka	 Buddhist	Studies
๕๑๕.	 ๒๕๖๐	 Most	Venerable	Bhaddanta	Acinna	 Myanmar	 Vipassanabhavana	
๕๑๖.	 ๒๕๖๐	 Venerable	Sik	Kin	Chiu	 China	 Social	Work
๕๑๗.	 ๒๕๖๐	 Bhikkhuni	Ru	Rui	 China	 Buddhist	Studies	
๕๑๘.	 ๒๕๖๐	 Venerable	Hwang	Young	Dae	 Korea	 Dhamma	Communication
๕๑๙.	 ๒๕๖๐	 Venerable	Bhaddanta	Nagra	Depa	 Myanmar	 Buddhist	Art
๕๒๐.	 ๒๕๖๐		 Venerable	Dutavira	Sthavira	 Indonesia	 Buddhist	Studies
๕๒๑.	 ๒๕๖๐	 Venerable	Shi	Pu	En	 Singapore	 Buddhist	Management
๕๒๒.	 ๒๕๖๐	 Mrs.	Daw	Than	Sein	(a)	Daw	Ni	 Myanmar	 Buddhist	Educational	-
	 	 	 	 	 Administration
๕๒๓.	 ๒๕๖๑	 พระเทพญาณเวที	(ศรีมูล	มูลสิริ)	 วัดศรีอุโมงค์ค�า	พะเยา	 พระพุทธศาสนา
๕๒๔.	 ๒๕๖๑	 พระเทพสิทธาจารย์	(น้อย	ญาณวุฑฺโฒ)		 วัดมหาชัย	มหาสารคาม		 พุทธบริหารการศึกษา
๕๒๕.	 ๒๕๖๑	 พระเทพปฏิภาณกวี	(บุญมา	อาคมปุญฺโญ)		 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร	กรุงเทพ	ฯ	 ธรรมนิเทศ
๕๒๖.	 ๒๕๖๑	 พระราชพรหมจริยคุณ	(สุเทพ	สุกฺกธมฺโม)		 วัดบ้านเปลือยใหญ่	ร้อยเอ็ด		 การจัดการเชิงพุทธ
๕๒๗.	 ๒๕๖๑	 พระสาครมุนี	(ประสาท	สุชีโว)		 วัดสุทธิวาตวราราม	สมุทรสาคร	 พุทธจิตวิทยา
๕๒๘.	 ๒๕๖๑	 พระศรีศิลปาจารย์	(ประมวล	ปญฺญาวโร)	 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร	เชียงใหม่	 วิปัสสนาภาวนา
๕๒๙.	 ๒๕๖๑	 พระนิโครธธรรมธาดา	(ลาภ	โอภาโส)	 วัดนิโครธาราม	รัฐเคดาร์	มาเลเซีย		 พระพุทธศาสนา
๕๓๐.	 ๒๕๖๑	 พระวิมลศาสนวิเทศ	(ส�ารวจ	กมโล)	 วัดไทยนอร์เวย์	นอร์เวย์	 ธรรมนิเทศ
๕๓๑.	 ๒๕๖๑	 พระโสภณพัฒนคุณ	(ทิน	สุทินโน)	 วัดพุน้อย	ลพบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๕๓๒.	 ๒๕๖๑	 คุณหญิงวรรณา	สิริวัฒนภักดี	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๕๓๓.	 ๒๕๖๑	 นายสมศักดิ์	โชติรัตนะศิริ	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๕๓๔.	 ๒๕๖๑	 พลโทสนธยา	ศรีเจริญ	 นครราชสีมา	 รัฐประศาสนศาสตร์
๕๓๕.	 ๒๕๖๑	 ศาสตราจารย์	ดร.วัชระ	งามจิตรเจริญ	 นนทบุรี	 ปรัชญา
๕๓๖.	 ๒๕๖๑	 นายมานัส	ทารัตน์ใจ	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์
๕๓๗.	 ๒๕๖๑	 นายถนอม	เดชศรี	 ก�าแพงเพชร	 การจัดการเชิงพุทธ
๕๓๘.	 ๒๕๖๑	 นายพีระพงษ์	นพนาคีพงษ์	 นครสวรรค์	 รัฐประศาสนศาสตร์
๕๓๙.	 ๒๕๖๑	 นายบุญส่ง	น้อยโสภณ	 กรุงเทพมหานคร	 นิติศาสตร์
๕๔๐.	 ๒๕๖๑	 นางอโนมา	วิจิตรวิกรม	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๕๔๑.	 ๒๕๖๑	 นายสุรชาติ	ร่มโพธิหยก	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา
๕๔๒.	 ๒๕๖๑	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พญ.สมพร	หาญพาณิชย์	สระบุรี	 พุทธบริหารการศึกษา
๕๔๓.	 ๒๕๖๑	 นายนคร	คันธอุลิส	 ปทุมธานี	 การพัฒนาสังคม
๕๔๔.	 ๒๕๖๑	 นางสุมนา	สวนศิลป์พงศ์	 สหรัฐอเมริกา	 พุทธจิตวิทยา
๕๔๕.	 ๒๕๖๑	 นางสุพรรณี	นพสิทธิพร	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์
๕๔๖.	 ๒๕๖๑	 นางเสาวลักษณ์	ธีระมงคลกุล	 สมุทรปราการ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๕๔๗.	 ๒๕๖๑	 นางรัตนา	ศิริจิตร	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๕๔๘.	 ๒๕๖๑	 นางจิดาภา	นารายณ์ทอง	 นนทบุรี	 พระพุทธศาสนา
๕๔๙.	 ๒๕๖๑	 นางธนวรรณ	เยี่ย	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
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๕๕๐.	 ๒๕๖๑	 นางสาวสายพิรุณ	เพิ่มพูล	 ชลบุรี	 การพัฒนาสังคม
๕๕๑.	 ๒๕๖๑	 Most	Venerable	Shi	Yuan	Shan	 China	 Buddhist	Studies
๕๕๒.	 ๒๕๖๑	 Most	Venerable	Baddanta	Vasana	 Myanmar	 Vipassana	Meditation
๕๕๓.	 ๒๕๖๑	 Most	Venerable	Maha	Khamma	Panyavichit	 Laos	 Buddhist	Management
๕๕๔.	 ๒๕๖๑	 Most	Venerable	Sobhana	
	 	 	 (Shweminwun	Sayadaw)		 Myanmar	 Social	Work
๕๕๕.	 ๒๕๖๑	 Most	Venerable	Dr.Bhikkhu	Maitri	
	 	 	 (Kiran	Chandra	Kumar	Shakya)	 Nepal	 Buddhist	Studies
๕๕๖.	 ๒๕๖๑	 Most	Venerable	Somdech	
	 	 	 Bodhivamsa	Am	Lim	Heng		 Cambodia	 Buddhist	Studies
๕๕๗.	 ๒๕๖๑	 Venerable	Dr.	Bhaddanta	Eikdibala	
	 	 	 (Itthibala)		 Myanmar	 Buddhist	Educational	
	 	 	 	 	 Administration
๕๕๘.	 ๒๕๖๑	 Mr.	Yu	Seng	Shin	 Chinese	Taipei	 Buddhist	Management
๕๕๙.	 ๒๕๖๑	 Dr.	Francisco	Rojas-Aravena	 Costa	Rica	 Peace	Studies
๕๖๐.	 ๒๕๖๑	 Prof.	Em.Dr.	Peter	Harvey	 United	Kingdom	 Buddhist	Studies
๕๖๑.	 ๒๕๖๑	 Dr.	Hur	Sung	Yun	 Republic	of	Korea	 Buddhist	Educational	
	 	 	 	 	 Administration
๕๖๒.	 ๒๕๖๑	 H.E.	Janos	Jelen	 Hungary	 Buddhist	Studies
๕๖๓.	 ๒๕๖๑	 Mr.	Kyaw	Win	 Myanmar	 Buddhist	Studies
๕๖๔.	 ๒๕๖๒	 พระราชโพธิวรคุณ	(พายัพ	ตปุญฺโญ)	 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	 การจัดการเชิงพุทธ
๕๖๕.	 ๒๕๖๒	 พระราชวิสุทธิวิเทศ	(วิสุทธิ์	โชติญาโณ)	 วัดไทยเบลเยี่ยม	 พระพุทธศาสนา
๕๖๖.	 ๒๕๖๒	 พระจินดารัตนาภรณ์	(เสริม	กตกิจฺโจ)	 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม	ล�าปาง	 พระพุทธศาสนา
๕๖๗.	 ๒๕๖๒	 พระสุนทรมุนี	(เสน่ห์	านสิริ)	 วัดมิ่งเมือง		น่าน	 ธรรมนิเทศ
๕๖๘.	 ๒๕๖๒	 พระมงคลบุญเขต	(สงวน	อาสโภ)		 วัดลานบุญ	กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ
๕๖๙.	 ๒๕๖๒	 พระมงคลวโรปการ	(ช�านาญ	อุตฺตมปญฺโญ)	 วัดชินวราราม		ปทุมธานี	 การสอนพระพุทธศาสนา
๕๗๐.	 ๒๕๖๒	 พระวิเทศรัตนาภรณ์	(ถนัด	อตฺถจารี)	 วัดป่าธรรมรัตน์		สหรัฐอเมริกา	 ธรรมนิเทศ
๕๗๑.	 ๒๕๖๒	 พระโพธิคุณวิเทศ	(พะยอม	สุทสฺสโน)	 วัดพุทธวิหาร	เบอร์ลิน	 พระพุทธศาสนา
๕๗๒.	 ๒๕๖๒	 พระครูอรรถสารเมธี	(จ�านง	อติเมโธ)	 วัดวุฒาราม		ขอนแก่น	 พระพุทธศาสนา
๕๗๓.	 ๒๕๖๒	 Ven.	Kruba	Zao	Deng	Dai	 Po	Lin	Temple	Chinese	Hong	Kong	 Buddhist	Studies
๕๗๔.	 ๒๕๖๒	 Ven.	Dr.Jing	Yin	 Po	Lin	Temple	Chinese	Hong	Kong	 Buddhist	Studies
๕๗๖.	 ๒๕๖๒	 Ven.	Ji	Hyun	 Kwaneumsa	Temple	Busan
	 	 	 	 Republic	of	Korea	 Buddhist	Studies
๕๗๗.	 ๒๕๖๒	 Most	Ven.	Thich	Thanh	Nhieu	 Hanoi	Vietnam	 Buddhist	Studies
๕๗๘.	 ๒๕๖๒	 นายฉัตรชัย	พรหมเลิศ	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์
๕๗๙.	 ๒๕๖๒	 รองศาสตราจารย์	ดร.อุไรวรรณ	คะนึงสุขเกษม	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๕๘๐.	 ๒๕๖๒	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชาย	โพธิสิตา	 นครปฐม	 พระพุทธศาสนา
๕๘๑.	 ๒๕๖๒	 รองศาสตราจารย์	บ�ารุง	สุขพรรณ์	 กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ
๕๘๒.	 ๒๕๖๒	 รองศาสตราจารย์	ไพบูลย์	เทวรักษ์	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา
๕๘๓.	 ๒๕๖๒	 นายสนิท	ไชยวงศ์คต	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๕๘๔.	 ๒๕๖๒	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จุรีภรณ์	เมฆินไกรลาศ	 สมุทรสงคราม	 การพัฒนาสังคม
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๕๘๕.	 ๒๕๖๒	 นายอภิชาติ		เจนสถิตวงศ์	 กรุงเทพมหานคร	 เศรษฐศาสตร์
๕๘๖.	 ๒๕๖๒	 นางสาวเพ็ญศรี	จารุวัฒนะ	 กรุงเทพมหานคร	 การพัฒนาสังคม
๕๘๗.	 ๒๕๖๒	 นางพรทิพย์	โรจตระการ	 กรุงเทพมหานคร	 วิปัสสนาภาวนา
๕๘๘.	 ๒๕๖๒		 นายศุภาชัย	ผ่องสวัสดิ์	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๕๘๙.	 ๒๕๖๒	 นายศราวุฒิ	พันธุวัฒน์	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๕๙๐.		๒๕๖๒	 นางสาวสงวนศรี	เข็มสม	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๕๙๑.	 ๒๕๖๒	 นางนาถนภา	ทัตติยโชติ	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๕๙๒.	 ๒๕๖๒	 นางนิภา	อ�่าบ�ารุง	 ฉะเชิงเทรา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
๕๙๓.	 ๒๕๖๒	 นางกัญญ์ฐณัฐฐา	ไตรสรณกุล	 ศรีสะเกษ	 การจัดการเชิงพุทธ
๕๙๔.	 ๒๕๖๒	 Prof.Dr.Nguyen	Kim	Son	 Vietnam	 Buddhist	Studies
๕๙๕.		๒๕๖๒	 Dr.Upali	Mohottige	Sedere	 Sri	Lanka	 Buddhist	Management
๕๙๖.	 ๒๕๖๒	 H.E.	Thura	U	Aung	Ko	 Myanmar	 Public	Administration
๕๙๗.	 ๒๕๖๒	 Dr.Sarah	Marie	Ekdawi	 England	 English	Teaching

๕๙๘.	 ๒๕๖๒	 Suri	Sudhamma	Singi	Daw	Sandar	Win	 Myanmar	 Buddhist	Studies

๕๙๙.	 ๒๕๖๒	 Mrs.Daw	Nang	Shwe	Hmon	 Myanmar	 Buddhist	Psychology

๖๐๐.	 ๒๕๖๓	 พระธรรมกิตติเมธี	(เกษม	สญฺญโต)	 วัดราชาธิวาสวิหาร	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา

๖๐๑.	 ๒๕๖๓	 พระเทพมังคลาจารย์	(สมาน	กิตฺติโสภโณ)	 วัดท่าตอน	เชียงใหม่	 การจัดการเชิงพุทธ

๖๐๒.	 ๒๕๖๓	 พระราชสิทธาจารย์	วิ.	(ทองใบ	ปภสฺสโร)	 วัดนาหลวง	อุดรธานี	 วิปัสสนาภาวนา

๖๐๓.	 ๒๕๖๓	 พระราชวชิรธาดา	(วีระ	นิรุตฺติเมธี)	 วัดศรีสระแก้ว	หนองบัวล�าภู	 พระพุทธศาสนา

๖๐๔.	 ๒๕๖๓	 พระราชวชิราภรณ์	(สุรเดช	รกฺขิตญาโณ)	 วัดมหาพฤฒาราม	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา

๖๐๕.	 ๒๕๖๓	 พระวิโรจน์รัตโนบล	(จันทร์	จนฺทสโร)	 วัดทุ่งศรีเมือง	อุบลราชธานี	 พระพุทธศาสนา

๖๐๖.	 ๒๕๖๓	 พระสุขุมธรรมวาที	(บุญ	อคฺควณฺโณ)	 วัดจระเข้หิน	นครราชสีมา	 ธรรมนิเทศ

๖๐๗.	 ๒๕๖๓	 พระรัตนสุธี	(รวม	สุเมธี)	 วัดไร่ขิง	นครปฐม	 การจัดการเชิงพุทธ

๖๐๘.	 ๒๕๖๓	 พระไพศาลประชาทร	วิ.	(พบโชค	ติสฺสว�โส)	 วัดห้วยปลากั้ง	เชียงราย	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๖๐๙.	 ๒๕๖๓	 พระครูสาครธรรมโสภณ	(สง่า	เมธิว�โส)	 วัดโสภณาราม	สมุทรสาคร	 ธรรมนิเทศ

๖๑๐.	 ๒๕๖๓	 พระครูพิพัฒน์วรคุณ	(ส�าราญ	พฺรหมฺสโร)	 วัดมะกอก	กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ

๖๑๑.	 ๒๕๖๓	 พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน	(วีรยุทธ์	ธมฺมทตฺโต)	 วัดพะยอม	พระนครศรีอยุธยา	 การจัดการเชิงพุทธ

๖๑๒.	 ๒๕๖๓	 พระครูปลัดกิตติเชษฐ์	(กิตติเชษฐ์	สิริวฑฺฒโก)	 วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ	ล�าปาง	 วิปัสสนาภาวนา

๖๑๓.	 ๒๕๖๓	 พระอาจารย์อ่อนแก้ว	สิทธิวงศ์	(Ven.Onekeo	Sittivong)	วัดป่าผาโอ		ประเทศลาว		 พระพุทธศาสนา

๖๑๔.	 ๒๕๖๓	 นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา

๖๑๕.	 ๒๕๖๓	 นายจตุพร	บุรุษพัฒน์	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐศาสตร์

๖๑๖.	 ๒๕๖๓	 ศาสตราจารย์สมศักดิ์	ธรรมเวชวิถี	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา

๖๑๗.	 ๒๕๖๓	 รองศาสตรจารย์	ดร.จินดา	จันทร์แก้ว	 เชียงใหม่	 ปรัชญา

๖๑๘.	 ๒๕๖๓	 รองศาสตราจารย์อุดม	บัวศรี	 ขอนแก่น	 ปรัชญา

๖๑๙.	 ๒๕๖๓	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิชชุดา	หุ่นวิไล	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธบริหารการศึกษา

๖๒๐.	 ๒๕๖๓	 นายสมชาย	อัศวเศรณี	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์

๖๒๑.	 ๒๕๖๓	 นายแพทย์อรุณ	สวนศิลป์พงศ์	 สหรัฐอเมริกา	 พุทธจิตวิทยา

๖๒๒.	 ๒๕๖๓	 นาวาเอกทองย้อย	แสงสินชัย	 ราชบุรี	 พระพุทธศาสนา
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๖๒๓.	 ๒๕๖๓	 ดร.เภสัชกร	สุรเดช	เอกปัญญาสกุล	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๖๒๔.	 ๒๕๖๓	 ดร.นิภา	สุพิชญางกูร	 นครสวรรค์	 รัฐประศาสนศาสตร์
๖๒๕.	 ๒๕๖๓	 นางทองเล็ก	ไม้ตราวัฒนา	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๖๒๖.	 ๒๕๖๓	 นายไชยธวัช	เสถียรศรี	 สระบุรี	 พระพุทธศาสนา
๖๒๗.	 ๒๕๖๓	 นายจิมมี่	ชวาลา	 นครศรีธรรมราช	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๖๒๘.	 ๒๕๖๓	 นางนงลักษณ์	ไชยเสโน	 นนทบุรี	 พุทธจิตวิทยา
๖๒๙.	 ๒๕๖๓	 นางสาวสมศรี	ธรรมสารโสภณ	 กรุงเทพมหานคร	 การสอนภาษาอังกฤษ
๖๓๐.	 ๒๕๖๓	 นายธาม	วงศ์สรรคกร	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา
๖๓๑.	 ๒๕๖๓	 นายพัฐธนนท์	ตันตยานุกรณ์	 สมุทรปราการ	 การพัฒนาสังคม
๖๓๒.	 ๒๕๖๓	 นางกนกวรรณ	รอดโฉม	 สหรัฐอเมริกา	 พระพุทธศาสนา
๖๓๓.	 ๒๕๖๓	 Most.	Ven.	Lama	Hu	Xue	Feng	 China	 Buddhist	Studies
๖๓๔.	 ๒๕๖๓	 Somdech	Preach	Sakachakmuni	 Cambodia	 Buddhist	Studies
๖๓๕.	 ๒๕๖๓	 Most.	Ven.	Master	Jing	Yao	 Chiness	Taipei	 Buddhist	Management
๖๓๖.	 ๒๕๖๓	 Most.	Ven.	Kohgi	KASSAI	 Japan	 Vipassanabhavana
๖๓๗.	 ๒๕๖๓	 Most.	Ven.	Bhaddhanta	Chandimabhivamsa	Myanmar	 Buddhist	Studies
๖๓๘.	 ๒๕๖๓	 Ven.	Jin	Kyun	Lee	(Dong	Bong)	 Korea	 Educational	Administration
๖๓๙.	 ๒๕๖๓	 Most.	Ven.	Ri	Heng	 Malaysia	 Buddhist	Studies
๖๔๐.	 ๒๕๖๓	 Most.	Ven.	Somdech	Pheach	Buddhajayamuni	(Khim	Son)		Cambodia	 Buddhist	Studies
๖๔๑.	 ๒๕๖๓	 Most.	Ven.	Dr.	Thich	Duc	Thien	 Veitnam	 Buddhist	Studies
๖๔๒.	 ๒๕๖๓	 Ven.	Vanna	Thera	 Myanmar	 Peace	Studies
๖๔๓.	 ๒๕๖๓	 Maharaja	Bahadur	H.M.	Mrigendra	Pratap	Shahi		India	 Buddhist	Studies
๖๔๔.	 ๒๕๖๓	 H.E.	Mr.	Xaysomporn	Phomvihan	 Laos	 Buddhist	Studies
๖๔๕.	 ๒๕๖๓		 H.H.	Prince	Dr.	Sisowath	Rithyravong	 Cambodia	 Buddhist	Management
๖๔๖.	 ๒๕๖๓	 Assoc.	Prof.	Dr.	Shantipal	Suresh	Ohol	 India	 Buddhist	Studies
๖๔๗.	 ๒๕๖๓	 Mrs.	Myint	Myint	Win	 Myanmar	 Educational	Administration
๖๔๘.	 ๒๕๖๓	 Mr.	Sorphorn	Ouk	 Cambodia	 Public		Administration
๖๔๙.	 ๒๕๖๓	 Mrs.	Yin	Yin	Win	 Myanmar	 Public		Administration
๖๕๐.	 ๒๕๖๓	 Ms.	Nang	Lang	Kham	 Myanmar	 Educational	Administration
๖๕๑.	 ๒๕๖๔	 พระเทพสิทธิวิมล	(ละเอียด	สุทนฺโต)	 วัดคลองวาฬ	ประจวบคีรีขันธ์	 การจัดการเชิงพุทธ
๖๕๒.	 ๒๕๖๔	 พระเทพวิสุทธิโสภณ	(เฉลา	เตชวณฺโณ)	 วัดราชคฤห์วรวิหาร	กรุงเทพมหานคร	วิปัสสนาภาวนา
๖๕๓.	 ๒๕๖๔	 พระราชวิสุทธิเวที	(นิกร	มโนกโร)	 วัดปากน�้า	ภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๖๕๔.	 ๒๕๖๔	 พระมงคลรัตนวิเทศ	(ปรีชา	ธมฺมจารี)	 วัดมงคลรัตนารมม	สหรัฐอเมริกา	 ธรรมนิเทศ
๖๕๕.	 ๒๕๖๔	 พระสิริรัตนาภรณ์	(พิษณุ		รตนโอภาโส)	 วัดแจ้งวรวิหาร	นครศรีธรรมราช	 การจัดการเชิงพุทธ
๖๕๖.	 ๒๕๖๔	 พระภาวนาวชิรปราการ		(ปารมี		สุรยุทฺโธ)	 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว	เพชรบูรณ์	 วิปัสสนาภาวนา
๖๕๗.	 ๒๕๖๔	 พระเมธีวชิโรดม	(วุฒิชัย	วชิรเมธี)	 วัดพระสิงห์	(พระอารามหลวง)	เชียงราย	พระพุทธศาสนา
๖๕๘.	 ๒๕๖๔	 พระครูมงคลจันทโชติ	(จันทร์		โชติโก)			 วัดน�้าแป้งวนาราม	พะเยา	 จริยศึกษา	
๖๕๙.	 ๒๕๖๔	 พระครูสถิตจันทโชติ	(หัสดี	จนฺทโชโต)	 วัดโพธิสมภาร		หนองคาย	 พุทธบริหารการศึกษา
๖๖๐.	 ๒๕๖๔	 แม่ชี	ดร.ระเบียบ	ถิรญาณี	 ศรีสะเกษ		 พระพุทธศาสนา
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๖๖๑.	 ๒๕๖๔	 ศาสตราจารย์บุญธรรม	กิจปรีดาบริสุทธิ์	 ชลบุรี	 พระพุทธศาสนา
๖๖๒.	 ๒๕๖๔	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง	สยมพร		ศิรินาวิน		กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา
๖๖๓.	 ๒๕๖๔	 พันเอกชรินทร์	จุลคประดิษฐ์	 นครราชสีมา	 ภาษาบาลี
๖๖๔.	 ๒๕๖๔	 ดร.ส�าราญ	ทองแพง	 พะเยา			 พุทธบริหารการศึกษา
๖๖๕.	 ๒๕๖๔	 นายมุข	โรจนตระการ	 กรุงเทพมหานคร	 เศรษฐศาสตร์
๖๖๖.	 ๒๕๖๔	 นางพรรณี	โชตมั่นคงสิน	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๖๖๗.	 ๒๕๖๔	 นายศักดิ์ศิริ	อยู่สุข	 นนทบุรี				 รัฐประศาสนศาสตร์
๖๖๘.	 ๒๕๖๔	 นางสาวชาติมา	ตัณฑรัตน์	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา
๖๖๙.	 ๒๕๖๔	 นางอิ่มพร	หิมจันทร์	 ปัตตานี		 สังคมศึกษา
๖๗๐.	 ๒๕๖๔	 นางภัสส์กุญช์		โสภณอนันต์กิจ	 หนองแขม		กรุงเทพมหานคร			 การพัฒนาสังคม
๖๗๑.	 ๒๕๖๔	 นายสมบัติ	อุไรธรากุล	 นครราชสีมา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๖๗๒.	 ๒๕๖๔	 นายปรีชา	นิพนธ์พิทยา			 นครปฐม	 รัฐประศาสนศาสตร์
๖๗๓.	 ๒๕๖๔	 นายสมเกียรติ	ถึกเจริญ	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๖๗๔.	 ๒๕๖๔	 นายสุชัย	พรชัยศักดิ์อุดม		 นนทบุรี	 รัฐศาสตร์
๖๗๕.	 ๒๕๖๔	 นายช�านาญ	ประติมากรรม	 นครปฐม		 พุทธศิลปกรรม
๖๗๖.	 ๒๕๖๔	 นางวิไลตา	จันทนพิมพ์	 ขอนเเก่น	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๖๗๗.	 ๒๕๖๔	 นายสุรวุฒิ			พัฒนบัณฑิต	 นนทบุรี			 การพัฒนาสังคม
๖๗๘.	 ๒๕๖๔	 นายรังสีพรหม		ปริยัติ	 กรุงเทพมหานคร		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๖๗๙.	 ๒๕๖๔	 นายอธิชาติ		ชุมนานนท์	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๖๘๐.	 ๒๕๖๔	 นายไพศาล	คุนผลิน	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา
๖๘๑.	 ๒๕๖๔	 นางอรสา	มณีรัตน์	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๖๘๒.	 ๒๕๖๔	 นางสาวสกาวรัตน์	สมสกุลรุ่งเรือง	 สมุทรปราการ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
๖๘๓.	 ๒๕๖๔	 นายศิลา	เยี่ย	 กรุงเทพมหานคร	 การพัฒนาสังคม
๖๘๔.	 ๒๕๖๔	 นายอุดม		โปร่งฟ้า	 สุพรรณบุรี	 นิติศาสตร์
๖๘๕.	 ๒๕๖๔	 นางผ่องอ�าไพ		สังวรลิ	 สมุทรปราการ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
๖๘๖.	 ๒๕๖๔	 นางพิมพ์วรัชญ์		คล้ายคลึง	 กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ
๖๘๗.	 ๒๕๖๔	 นายจักริน	ประเสริฐสุวรรณ	 สุพรรณบุรี	 รัฐประศาสนศาสตร์
๖๘๘.	 ๒๕๖๔	 นายเสมา	สมบูรณ์		 อ่างทอง	 พระพุทธศาสนา
๖๘๙.	 ๒๕๖๔	 Most.Ven.Dr.Samdech	PreahMahaAriyavamsa	Cambodia	 Buddhist	Studies
๖๙๐.	 ๒๕๖๔	 Ven.Khruba	Kham	Thin,	(YAN.HANMAN)	 China		 Vipassanabhavana	
๖๙๑.	 ๒๕๖๔	 Most.Ven.	Sayadaw	KumaraThera	 Myanmar	 Buddhist	Studies
๖๙๒.	 ๒๕๖๔	 Most.Ven.	Thach	On	 Vietnam	 Buddhist	Studies
๖๙๓.	 ๒๕๖๔	 Most.Ven.	Chuan	Yin			 Philippines	 Buddhist	Studies
๖๙๔.	 ๒๕๖๔	 Ven.	Dr.Gallelle		Sumanasiri		Thero	 Sri	Lanka		 Pali	
๖๙๕.	 ๒๕๖๔	 Ven.	Buddharakhita	(Steven	Kaboggoza)	 Uganda	 Buddhist	Studies	
๖๙๖.	 ๒๕๖๔	 Ven.Phongsavanh		Santachitto		 Lao	 Social	work	

๖๙๗.	 ๒๕๖๔	 Ven.Bhikkuni	Shi	Rui	Zhen		 Singapore	 Social	Development	

๖๙๘.	 ๒๕๖๔	 H.E.Mr.	Somsavat	Lengsavad	 Lao	 Buddhist	Management
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๖๙๙.	 ๒๕๖๔	 Mr.	Teo	Choo	Guan	 Malaysia	 Social	work	

๗๐๐.	 ๒๕๖๔	 Mr.Egil	Lothe	 Norway	 Buddhist	Studies

๗๐๑.	 ๒๕๖๔	 Mrs.	Nan	Mouk	Laung	Saing	 Myanmar		 Dhamma		Communication

๗๐๒.	 ๒๕๖๔	 Mr.	Moe	Kyaw	Thu	 Myanmar		 Social	Development	

๗๐๓.	 ๒๕๖๔	 Mr.	Tin	lin	Pyi	 Myanmar		 Buddhist		Studies

๗๐๔.	 ๒๕๖๔	 Mr.	GAO	QIANG	 China	 Buddhist	Educational	Administration
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รายนามผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๖๔

 ที่ พ.ศ. รายพระนาม/รายนาม ที่อยู่ สาขาวิชา
	 ๑.	 ๒๕๓๔	 พระราชญาณรังสี	(จันทร์	คเวสโก)	 วัดป่าชัยรังสี	สมุทรสาคร	 มนุษยศาสตร์
	 ๒.	 ๒๕๓๕	 พระวชิรราชมานิต	(โกศล	มหาวีโร)	 วัดศรีสุดาราม	กรุงเทพมหานคร	 มนุษยศาสตร์	 	
	 ๓.	 ๒๕๓๕	 พระครูพิพิธประชานาถ	(นาน	สุทฺธสีโล)	 วัดสามัคคี	สุรินทร์	 สังคมศาสตร์		
	 ๔.	 ๒๕๓๕	 พระครูปริยัตยาทร	(ผาง	ชนาสโภ)	 วัดบัวงาม	ราชบุรี	 ครุศาสตร์
	 ๕.	 ๒๕๓๖	 พระครูเวฬุวันพิทักษ์	(เขื่อนค�า	อตฺตสนฺโต)	 วัดพระพุทธบาทตากผ้า	ล�าพูน	 มนุษยศาสตร์	 	
	 ๖.	 ๒๕๓๖	 พระครูอรัญญประเทศคณารักษ์	(สุนาถ	ติกฺขวีโร)	วัดหลวงอรัญญ์	ปราจีนบุรี	 สังคมศาสตร์		
	 ๗.	 ๒๕๓๖	 พระมหาสุดใจ	ยโสธโร	 วัดใหม่กรงทอง	ปราจีนบุรี	 ครุศาสตร์
	 ๘.	 ๒๕๓๗	 พระครูสังขปุรานุรักษ์	(สมพงษ์	กนฺตสีโล)	 วัดทักษิณวารีสิริสุข	สุรินทร์	 มนุษยศาสตร์	 	
	 ๙.	 ๒๕๓๗	 พระครูวิสุทธิพรตธ�ารง	(เขียว	สนฺตจิตฺโต)	 วัดเดิม	นครราชสีมา	 สังคมศาสตร์		
	๑๐.	 ๒๕๓๗	 พระอธิการพยอม	กลฺยาโณ	 วัดสวนแก้ว	นนทบุรี	 สังคมศาสตร์		
	๑๑.	 ๒๕๓๗	 พระอนัมพรตเมธาจารย์	(ถนอม	เถื่อนถึก)	 วัดสมุทรประดิษฐ์	อุดรธานี	 สังคมศาสตร์		
	๑๒.	 ๒๕๓๘	 องพจนกรโกศล	(โผมั้น	เกวิ๊กซัน)	 วัดถาวรวราราม	กาญจนบุรี	 ครุศาสตร์
	๑๓.	 ๒๕๓๘	 พระโสภณปริยัติธรรม	(ณรงค์	ปภสฺสโร)	 วัดธรรมจักร	พิษณุโลก	 มนุษยศาสตร์	 	
	๑๔.	 ๒๕๓๘	 พระพิศาลพัชรกิจ	(สมนึก	อุตฺตรภทฺโท)	 วัดศรีมงคล	เพชรบูรณ์	 สังคมศาสตร์		
	๑๕.	 ๒๕๓๘	 พระคณาจารญ์จีนธรรม	วิริยาจารย์	(เย็นเขี้ยว)	วัดมังกรกมลาวาส	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศาสตร์		
	๑๖.	 ๒๕๓๘	 พระครูมงคลสารนิเทศ	(น้อย	วุฑฺฒิญาโณ)	 วัดกลาง	ขอนแก่น	 สังคมศาสตร์		
	๑๗.	 ๒๕๓๙	 พระครูนิวิฐกิจจาภรณ์	(นรินทร์	นรินฺโท)	 วัดหัวล�าโพง	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศาสตร์		
	๑๘.	 ๒๕๔๐	 พระพิศาลพัฒโนดม	(สุชาติ	วิสุทฺธาจาโร)	 วัดมหาธาตุ	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
	๑๙.	 ๒๕๔๐	 พระปริยัติวิธานโกศล	(สมาน	กิตฺติโสภโณ)	 วัดท่าตอน	เชียงใหม่	 ครุศาสตร์
	๒๐.	 ๒๕๔๐	 พระปฎกคุณาภรณ์	(จ�ารัส	อภิชโย)	 วัดพระธาตุหริภุญชัย	ล�าพูน	 ครุศาสตร์
	๒๑.	 ๒๕๔๐	 พระพิศาลพิพัฒน์พิธาน	(ผัน	ปสนฺโน)	 วัดทรายขาว	สงขลา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
	๒๒.	 ๒๕๔๐	 พระครูสรภาณอนัมพจน์	(ณรงค์	ติ่นเรียน)	 วัดสมณานัมบริหาร	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
	๒๓.	 ๒๕๔๐	 พระครูธวัชโพธิคุณ	(สนิท	อคฺคจิตฺโต)	 วัดโพธินิมิตร	นครราชสีมา	 สังคมศาสตร์		
	๒๔.	 ๒๕๔๑	 พระกิตติรามมุนี	(นวล	เขมสจฺจวาที)	 วัดบึง	นครราชสีมา	 พุทธศาสตร์	 	
	๒๕.	 ๒๕๔๑	 พระราชวิริยสุนทร	(ธงชัย	ตปุญฺโญ)	 วัดราชคฤห์	พะเยา	 ครุศาสตร์
	๒๖.	 ๒๕๔๑	 พระรัตโนภาสวิมล	(ชาลี	โชติธมฺโม)	 วัดกลางรัตนบุรี	สุรินทร์	 มนุษยศาสตร์	 	
	๒๗.	 ๒๕๔๑	 พระราชมหาเจติยาภิบาล	(ไพบูลย์	ภูริวิปุโล)	 วัดพระธาตุหริภุญชัย	ล�าพูน	 สังคมศาสตร์
	๒๘.	 ๒๕๔๒	 พระครูพิพัฒน์สาครธรรม	(บุญธรรม	คุณสมฺปนฺโน)	วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศาสตร์
	๒๙.	 ๒๕๔๑	 พระครูอาทรสุทธิวัฒน์	(ประสาร	เตชสีโล)	 วัดเทพลีลา	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศาสตร์	
	๓๐.	 ๒๕๔๒	 พระราชวรนายก	(เกตุ	สิริวฑฺฒโน)	 วัดอุดมธานี	นครนายก	 พุทธศาสตร์	
	๓๑.	 ๒๕๔๒	 พระราชธรรมนิเทศ	(อมรวุฒิ	อมโร)	 วัดไทยลอสแองเจลิส	สหรัฐอเมริกา	 ธรรมนิเทศ	 	 	
๓๒.	๒๕๔๒	 พระสุธีธรรมโสภณ	(วิศิษฏ์	ปญฺญาปชฺโชโต)	 วัดวรนาถบรรพต	นครสวรรค์	 รัฐศาสตร์	 	 	
๓๓.	๒๕๔๒	 พระโสภณวราภรณ์	(เฉลียว	ตปุญฺโญ)	 วัดอรุณราชวราราม	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศาสตร์	
	๓๔.	 ๒๕๔๒	 พระโสภณธรรมวงศ์	(ทองสืบ	สจฺจสาโร)	 วัดอินทร์	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศาสตร์
	๓๕.	 ๒๕๔๒	 พระครูบรรณสารโกวิท	(แป	สุปญฺโญ)	 วัดกลาง	สุรินทร์	 จริยศึกษา
	๓๖.	 ๒๕๔๒	 พระครูวาปีคณารักษ์	(สีคาน	ญาณวโร)	 วัดศรีสุธาทิพย์	อุดรธานี	 พุทธศาสตร์	
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	๓๗.	 ๒๕๔๓	 พระโกศัยธรรมคณี	(ก๋วน	อคฺคปญฺโญ)	 วัดทุ่งกวาง	แพร่	 ปรัชญา	 	 	
	๓๘.	 ๒๕๔๓	 พระสุนทรปริยัติเมธี	(พรหมา	จนฺทสโร)	 วัดศรีวิชัยวนาราม	เลย	 ปรัชญา	 	 	
	๓๙.	 ๒๕๔๓	 พระพิจิตรธรรมพาที	(ชัยวัฒน์	ธมฺมวฑฺฒโน)	 วัดประยุรวงศาวาส	กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๔๐.	 ๒๕๔๓	 พระครูศรีโชติญาณ	(แสวง	โชติปาโล)	 วัดศรีประวัติ	นนทบุรี	 พุทธศาสตร์	 	 	
	๔๑.	 ๒๕๔๓	 พระครูภาวนาภิรักษ์	(เคน	ปญฺญาสาโร)	 วัดอุดมไพรสัณฑ์	ร้อยเอ็ด	 พุทธศาสตร์	 	 	
	๔๒.	 ๒๕๔๓	 พระครูอนุศาสน์โสภณ	(ประถม	กนฺตสีโล)	 วัดต้นสน	อ่างทอง	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๔๓.	 ๒๕๔๓	 พระสมพงษ์	มหาปุญฺโญ	 วัดชลประทานรังสฤษฏ์	นนทบุรี	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๔๔.	 ๒๕๔๔	 พระราชรัตนาภรณ์	(ถมยา	อภิจาโร)	 วัดสังเวชวิศยาราม	กรุงเทพฯ	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๔๕.	 ๒๕๔๔	 พระปริยัติสุนทร	(โอภาส	โอกาโส)	 วัดจองค�า	ล�าปาง	 บริหารการศึกษา
	๔๖.	 ๒๕๔๔	 พระครูสารธรรมนิเทศ	(มา	ญาณวโร)	 วัดสันติวิเวก	ร้อยเอ็ด	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๔๗.	 ๒๕๔๔	 พระครูสุนทรปริยัติคุณ	(โพธิ์	จนฺทสาโร)	 วัดบัวงาม	ราชบุรี	 พระพุทธศาสนา	 	
	๔๘.	 ๒๕๔๔	 พระครูฌานวิรัติ	(ประเสริฐ	กิตฺติเสฏฺโ)	 วัดพระเชตุพนฯ	กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๔๙.	 ๒๕๔๔	 พระครูจริยาภิวัฒน์	(ทองใบ	ชุติธมฺโม)	 วัดเจดีย์ทอง	นครนายก	 จริยศึกษา	 	 	
	๕๐.	 ๒๕๔๔	 พระมหาสมัย	จินฺตโฆสโก	 วัดบางไส้ไก่	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๕๑.	 ๒๕๔๖	 พระราชวิสุทธาภรณ์	(ทองค�า	อิฏฺาสโภ)	 วัดพระแท่นดงรัง	กาญจนบุรี	 พระพุทธศาสนา	 	
	๕๒.	 ๒๕๔๖	 พระราชปริยัตยาภรณ์	(ปั๋น	สิกฺขาสโภ)	 วัดพระบาทมิ่งเมือง	แพร่	 การบริหารการศึกษา	 	
	๕๓.	 ๒๕๔๖	 พระสิริธรรมมุนี	(ทองย้อย	โชติวโร)	 วัดศรีบุรีรัตนาราม	สระบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๕๔.	 ๒๕๔๖	 พระศีลวิสุทธาจารย์	(พรหมา	ญาณจารี)	 วัดเหนือ	อุบลราชธานี	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๕๕.	 ๒๕๔๖	 พระพิพัฒน์วราภรณ์	(แวว	กตสาโร)	 วัดพนัญเชิงวรวิหาร	อยุธยา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๕๖.	 ๒๕๔๖	 พระครูภาวนาวิรัช	(สุพันธ์	อาจิณฺณสีโล)	 วัดร�่าเปงตโปทาราม	เชียงใหม่	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๕๗.	 ๒๕๔๖	 พระครูธรรมรสสุนทร	(เมธ	ปญฺญาวโร)	 วัดปราสาท	สุรินทร์	 การบริหารการศึกษา	 	
	๕๘.	 ๒๕๔๖	 พระครูธรรมสรคุณ	(เขียน	ขนฺธสโร)	 วัดกระทิง	จันทบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๕๙.	 ๒๕๔๖	 พระประจาก	สิริวณฺโณ	 วัดปรินายก	กรุงเทพมหานคร	 พระอภิธรรม	 	
	๖๐.	 ๒๕๔๖	 พระสุบิน	ปณิโต	(สัมมา)	 วัดไผ่ล้อม	ตราด	 เศรษฐศาสตร์	 	
	๖๑.	 ๒๕๔๗	 พระมงคลวัฒน์	(ก�้า	กลฺยาณธมฺโม)	 วัดบุญเกิด	พะเยา	 การบริหารการศึกษา	
	๖๒.	 ๒๕๔๗	 พระมงคลกิตติธาดา	(อมร	เขมจิตฺโต)	 วัดป่าวิเวก	อุบลราชธานี	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๖๓.	 ๒๕๔๗	 พระวิมลภาวนานุสิฐ	วิ.	(ประสาท	สุปณฺฑิโต)	วัดกลาง	สุพรรณบุรี	 พระอภิธรรม	 	
	๖๔.	 ๒๕๔๗	 พระพิพิธธรรมสุนทร	(สุนทร	ญาณสุนฺทโร)	 วัดสุทัศนเทพวราราม	กรุงเทพ	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๖๕.	 ๒๕๔๗	 พระครูโฆสิตสารธรรม	(สว่าง	โฆสโก)	 วัดวุฒาราม	ขอนแก่น	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๖๖.	 ๒๕๔๗	 พระครูโสภณบุญญาภรณ์	(ทอง	สุวณฺโณ)	 วัดโสภณาราม	เชียงใหม่	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๖๗.	 ๒๕๔๗	 พระครูบริหารขาณุลักษ์	(ผดุง	กิตฺติธโร)	 วัดพัฒนราษฎร์บ�ารุง	ก�าแพงเพชร	 การบริหารการศึกษา	 	
	๖๘.	 ๒๕๔๗	 พระครูขันติธรรมวัฒน์	(พรชัย	ขนฺติพโล)	 วัดพรชัยยาราม	สิงคโปร์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๖๙.	 ๒๕๔๗	 พระครูวิสุทธิธรรมากร	(สุชาติ	านิสฺสโร)	 วัดกษัตราธิราช	อยุธยา	 รัฐศาสตร์	 	 	
	๗๐.	 ๒๕๔๗	 พระครูกาชาด	(เจียม	กิตฺติสาโร)	 วัดหน้าพระบรมธาตุ	นครศรีธรรมราช	 จริยศึกษา	 	 	
	๗๑.	 ๒๕๔๗	 พระครูมงคลธรรมวุฒิ	 วัดพระพุทธบาทพนมดิน	สุรินทร์	 สังคมศึกษา	 	 	
	๗๒.	 ๒๕๔๘	 พระราชสิทธิวิมล	(สุดใจ	กนฺตจารี)	 วัดโสธรวราราม	ฉะเชิเทรา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๗๓.	 ๒๕๔๘	 พระราชวชิราภรณ์	(สีนวล	ปญฺญาวชิโร)	 วัดพระเชตุพน	กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๗๔.	 ๒๕๔๘	 พระราชสิทธิโกศล	(ใหญ่	ชวโน)	 วัดพลับพลาชัย	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๗๕.	 ๒๕๔๘	 พระวิสุทธาจารคุณ	(พิมพ์	จนฺทสีโล)	 วัดพระพุทธบาท	สระบุรี	 จริยศึกษา	 	 	
	๗๖.	 ๒๕๔๘	 พระสุวรรณโมลี	(บุญชู	ปุญฺญกาโม)	 วัดโพธาราม	สุพรรณบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๗๗.	 ๒๕๔๘	 พระครูภาวนาปัญญาภรณ์	(บุญส่ง	โกวิโท)	 วัดเนินพรรณาวนาราม	หนองคาย	 พระพุทธศาสนา	 	
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	๗๘.	 ๒๕๔๘	 พระครูธรรมาภิรม	(อินถา	วรธมฺโม)	 วัดน�้าบ่อหลวง	เชียงใหม่	 พระพุทธศาสนา	 	
	๗๙.	 ๒๕๔๘	 พระครูสุวัตถิธรรมรัต	(พงษ์สวัสดิ์	กิตฺติญาโณ)	 วัดสามัคคีธรรม	พังงา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๘๐.	 ๒๕๔๘	 พระครูโพธิวีรคุณ	(สมศรี	คุณวีโร)	 วัดโพธิการาม	ร้อยเอ็ด	 จริยศึกษา	 	 	
	๘๑.	 ๒๕๔๘	 พระครูวรกิจจาทร	(ถวัลย์	จกฺกวโร)	 วัดปากบ่อ	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา	 	
	๘๒.	 ๒๕๔๘	 พระครูโสภณปัญญาวุธ	(แย้ม	กิตฺติธโร)	 วัดไร่ขิง	นครปฐม	 สังคมศึกษา	 	 	
	๘๓.	 ๒๕๔๘	 พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์	(ไพฑูรย์	เขมจาโร)	วัดสระแก้ว	อ่างทอง	 การบริหารการศึกษา	 	
	๘๔.	 ๒๕๔๘	 พระมหาภาณุวัฒน์	ปยสีโล	 วัดมหาธาตุ	กรุงเทพมหานคร	 พระอภิธรรม	 	
	๘๕.	 ๒๕๔๘	 พระครูธรรมโกศล	(อินเหลา	สุจิตฺโต)	 วัดร้องวัวแดง	เชียงใหม่	 รัฐศาสตร์	 	 	
	๘๖.	 ๒๕๔๘	 พระครูสิริพัชราศาสน์	(ทองเลื่อน	สิริวณฺโณ)	 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง	เพชรบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๘๗.	 ๒๕๔๙	 พระเทพญาณเวที	(สุเธียร	อคฺคปญฺโญ)	 วัดพระธาตุหริภุญชัย	ล�าพูน	 พระพุทธศาสนา	 	
	๘๘.	 ๒๕๔๙	 พระราชรัตนสุธี	(สมเกียรติ	โกวิโท)	 วัดอรุณราชวราราม	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา	 	
	๘๙.	 ๒๕๔๙	 พระราชวิสุทธิเมธี	(ประจวบ	ปาสาทิโก)	 วัดบ่อทองราษฎร์บ�ารุง	ชลบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๙๐.	 ๒๕๔๙	 พระราชพัชราภรณ์	(สุรินทร์	ชุตินฺธโร)	 วัดมหาธาตุ	เพชรบูรณ์	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๙๑.	 ๒๕๔๙	 พระราชรัตนมุนี	(ชัยวัฒน์	ปญฺญาสิริ)	 วัดพระปฐมเจดีย์	นครปฐม	 พระพุทธศาสนา	 	
	๙๒.	 ๒๕๔๙	 พระราชปริยัติโสภณ	(ถนอม	ชินว�โส)	 วัดบ้านหนองกุง	ขอนแก่น	 การบริหารการศึกษา	 	
	๙๓.	 ๒๕๔๙	 พระวิสุทธิรังษี	(พยุง	ตสีโล)	 วัดกาญจนบุรีเก่า	กาญจนบุรี	 พระพุทธศาสนา	 	
	๙๔.	 ๒๕๔๙	 พระมงคลภัทราจารย์	(แถม	วิสุทฺธสีโล)	 วัดทองพุ่มพวง	สระบุรี	 พระพุทธศาสนา	 	
	๙๕.	 ๒๕๔๙	 พระโสภณธรรมวาที	(บุญมา	อาคมปุญฺโญ)	 วัดประยุรวงศาวาส	กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๙๖.	 ๒๕๔๙	 พระครูโสภณสิทธิการ	(วสันต์	อนุปตฺโต)	 วัดพยัคฆาราม	สุพรรณบุรี	 การบริหารการศึกษา	 	
	๙๗.	 ๒๕๔๙	 พระครูปริยัติธีราภรณ์	(ประจวบ	สุธีโร)	 วัดพิกุลทอง	สิงห์บุรี	 พระพุทธศาสนา	 	
	๙๘.	 ๒๕๔๙	 พระครูวิชาญพัฒนกิจ	(ดิเรก	จนฺทสโร)	 วัดท�านบ	อ่างทอง	 การบริหารการศึกษา	 	
	๙๙.	 ๒๕๔๙	 พระครูศรีมงคลชยาภรณ์	(สัมฤทธิ์	สุภาจาโร)	วัดชัยมงคล	แพร่	 ธรรมนิเทศ	 	 	
๑๐๐.	 ๒๕๔๙	 พระครูสุนทรคุณวัฒน์	(บุญช่วย	นิรามโย)	 วัดป่านาโคก	เลย	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
๑๐๑.	 ๒๕๔๙	 พระครูปัญญาธรรมวัฒน์	(อินทร	ปญฺญาวฑฺฒโน)	วัดสันป่ายางหลวง	ล�าพูน	 พระพุทธศาสนา	 	
	๑๐๒.	 ๒๕๔๙	 พระครูพุทธวราธิคุณ	(สุทธิพงษ์	พุทฺธสโร)	 วัดพระโต	อุบลราชธานี	 พระพุทธศาสนา
	๑๐๓.	 ๒๕๔๙	 พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก	 วัดจากแดง	สมุทรปราการ	 พระอภิธรรม	 	
	๑๐๔.	 ๒๕๔๙	 พระมหาประกอบ	ปภงฺกโร	 วัดโนนเกษตร	นครราชสีมา	 พระอภิธรรม	 	
	๑๐๕.	 ๒๕๕๐	 พระราชภัทรธาดา	(ประเทือง	กิตฺติสทฺโท)	 วัดบางกระเบา	ปราจีนบุรี	 การจัดการเชิงพุทธ	 	
๑๐๖.	 ๒๕๕๐	 พระราชปริยัตยาทร	(น้อย	ญาณวุฑฺโฒ)	 วัดปัจฉิมทัศน์	มหาสารคาม	 การบริหารการศึกษา	 	
๑๐๗.	 ๒๕๕๐	 พระโสภณพัฒโนดม	(ศรีเหลา	อคฺคปญฺโญ)	 วัดโพธาราม	พะเยา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
๑๐๘.	 ๒๕๕๐	 พระพิศาลพัฒโนดม	(บุญช่วย	ธมฺมรกฺขิโต)	 วัดยาง	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศึกษา	 	 	
๑๐๙.	 ๒๕๕๐	 พระพิศาลพัฒนพิสุทธิ์	(ผูก	ผาสุกาโม)	 วัดเลา	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
๑๑๐.	 ๒๕๕๐	 พระพิมลพัฒนาทร	(พวน	วรมงฺคโล)	 วัดมงคลรัตน์	สุรินทร์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
๑๑๑.	 ๒๕๕๐	 พระโสภณสุตาลังการ	(ไสว	สุขวโร)	 วัดบัวขวัญ	นนทบุรี	 การบริหารการศึกษา	 	
๑๑๒.	 ๒๕๕๐	 พระครูพัชรคณาภิบาล	(แคล้ว	านิสฺสโร)	 วัดเขาค้อพัฒนาราม	เพชรบูรณ์	 พระพุทธศาสนา
	๑๑๓.	 ๒๕๕๐	 พระครูมหานคราภิรักษ์	(สมคิด	จินฺตยโส)	 วัดมเหยงค์	อยุธยา	 ธรรมนิเทศ
	๑๑๔.	 ๒๕๕๐	 พระครูอุดมธรรมวาที	(ส�าราญ	อคฺควโร)	 วัดประยุรวงศาวาส	กรุงเทพมหานคร	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๑๑๕.	 ๒๕๕๐	 พระครูอาทรศาสนกิจ	(สุเทพ	อาภากโร)	 วัดหัวล�าโพง	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๑๖.	 ๒๕๕๐	 พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ	(รวม	สุเมธี)	 วัดไร่ขิง	นครปฐม	 ธรรมนิเทศ
	๑๑๗.	 ๒๕๕๐	 พระครูประสิทธิวิหารคุณ	(ส�ารอง	ตธมฺโม)	 วัดมุจลินทสราราม	สระบุรี	 จริยศึกษา
	๑๑๘.	 ๒๕๕๐	 พระครูภัทรธรรมากร	(บุญเลื่อน	กิตฺติภทฺโท)	 วัดมนตมาวาส	นครราชสีมา	 พระอภิธรรม



304

 ที่ พ.ศ. รายพระนาม/รายนาม ที่อยู่ สาขาวิชา
	๑๑๙.	 ๒๕๕๐	 พระครูศาสนกิจโสภณ	(สวัสดิ์	สิริจนฺโท)	 วัดเพลง	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๒๐.	 ๒๕๕๐	 พระครูอมรธรรมทัต	(บุญส่ง	อมรทตฺโต)	 วัดพันอ้น	เชียงใหม่	 พระพุทธศาสนา	 	
	๑๒๑.	 ๒๕๕๐	 พระครูวิบูลสิทธิธรรม	(บุญชัย	จนฺทธมฺโม)	 วัดหนองพะยอม	พิษณุโลก	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๒๒.	 ๒๕๕๐	 พระมหาสมลักษณ์	คนฺธสาโร	 วัดท่ามะโอ	ล�าปาง	 บาลีพุทธศาสตร์	 	
	๑๒๓.	 ๒๕๕๑	 พระราชพุทธิรังษี	(บุญเพ็ง	กตปุญฺโญ)	 วัดธาตุน้อย	นครศรีธรรมราช	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๑๒๔.	 ๒๕๕๑	 พระราชนันทมุนี	(ส�ารวย	อาภากโร)	 วัดละหาร	นนทบุรี	 พระพุทธศาสนา
	๑๒๕.	 ๒๕๕๑	 พระมงคลสิทธาจารย์	(ยะ	เขาปาโล)	 วัดท่าข้าม	นครปฐม	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๒๖.	 ๒๕๕๑	 พระอมรสุธี	(โกศล	อคฺคจิตฺโต)	 วัดพระเชตุพนฯ	กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ
	๑๒๗.	 ๒๕๕๑	 พระโสภณสมุทรคุณ	(ทองหล่อ	พลภทฺโท)	 วัดคันลัด	สมุทรปราการ	 รัฐศาสตร์
	๑๒๘.	 ๒๕๕๑	 พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน	(อุทัย	อุทโย)	 วัดเสมียนนารี	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๒๙.	 ๒๕๕๑	 พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์	(สมพงษ์	กิตฺติสาโร)	 วัดคลองเตยใน	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๓๐.	 ๒๕๕๑	 พระพิพิธพัฒนาทร	(สมชาย	ฉนฺทสาโร)	 วัดปริวาศ	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศิลปกรรม	 	
	๑๓๑.	 ๒๕๕๑	 พระพิมลศีลาจาร	(อุดม	สุทฺธสีโล)	 วัดประสิทธิเวช	นครนายก	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๓๒.	 ๒๕๕๑	 พระปริยัติวรคุณ	(บุญถม	ชวนปญฺโญ)	 วัดพระนารายณ์ฯ	นครราชสีมา	 ธรรมนิเทศ
	๑๓๓.	 ๒๕๕๑	 พระโพธิรังษี	(พายัพ	ตปญฺโญ)	 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๓๔.	 ๒๕๕๑	 พระครูวชิรปริยัติคุณ	(ชุมพล	เขมปญฺโญ)	 วัดบุญมั่นศรัทธาราม	ก�าแพงเพชร	 การสอนพระพุทธศาสนา	
	๑๓๕.	 ๒๕๕๑	 พระครูวินิจสุภาจาร	(ชัยวรรณ	สุภาจาโร)	 วัดสันก�าแพงหลวง	เชียงใหม่	 พุทธจิตวิทยา	 	
	๑๓๖.	 ๒๕๕๑	 พระครูวิจิตรสุธาการ	(อ�านวย	สิริจนฺโท)	 วัดธรรมิการาม	ลพบุรี	 การบริหารการศึกษา
	๑๓๗	 ๒๕๕๑	 พระครูนิวาสธรรมสุนทร	(สุนทร	ขนฺติโก)	 วัดท่าพระเจริญพรต	นครสวรรค์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๓๘.	 ๒๕๕๑	 พระครูอุดมธรรมานุกูล	(สุนทร	อุตฺตโม)	 วัดภูพานอุดมธรรม	นครพนม	 พระพุทธศาสนา	 	
	๑๓๙.	 ๒๕๕๑	 พระครูโอภาสวรการ	(วิโรจน์	วิโรจโน)	 วัดเมธังกราวาส	แพร่	 ธรรมนิเทศ
	๑๔๐.	 ๒๕๕๑	 พระครูวิจิตรธรรมสโมธาน	(เฉลา	ภูริจิตฺโต)	 วัดเกตุสโมสร	ฉะเชิงเทรา	 การบริหารการศึกษา
	๑๔๑.	 ๒๕๕๑	 พระครูสัจจานุรักษ์	(เทียง	ปภงฺกโร)	 วัดพระพุทธบาทเขากระโดง	บุรีรัมย์	 การบริหารการศึกษา
	๑๔๒.	 ๒๕๕๑	 พระครูไพศาลสาครกิจ	(สมบัติ	ฉนฺทชาโต)	 วัดเกตุมดีศรีวราราม	สมุทรสาคร	 ธรรมนิเทศ
	๑๔๓.	 ๒๕๕๑	 พระครูศรีบุญญาคม	(บุญสม	ตปุญฺโญ)	 วัดกลาง	กาฬสินธุ์	 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๔๔.	 ๒๕๕๑	 พระอธิการสมศักดิ์	โสรโท	 วัดภัททันตะอาสภาราม	ชลบุรี	 วิปัสสนาภาวนา	 	
	๑๔๕.	 ๒๕๕๑	 นายจ�าลอง	แก้วมี	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๑๔๖.	 ๒๕๕๑	 นางกมลา	สิทธิไชย	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๔๗.	 ๒๕๕๒	 พระราชสิทธิเวที	(สมบูรณ์	ปญฺญาวุโธ)	 วัดเจษฎาราม	สมุทรสาคร	 พระพุทธศาสนา
	๑๔๘.	 ๒๕๕๒	 พระราชชัยมุนี	(ประจักษ์		โชติโก)	 วัดชัยสามหมอ	ชัยภูมิ	 พระพุทธศาสนา
	๑๔๙.	 ๒๕๕๒	 พระมงคลวรญาณ	(นิตย์	จตฺตาวิโล)	 วัดใหญ่สุวรรณาราม	เพชรบุรี	 วิปัสสนาภาวนา
	๑๕๐.	 ๒๕๕๒	 พระรัตนเมธี	(บุญช่วย	กมฺมสุโภ)	 วัดแก้วฟ้าจุฬามณี	กรุงเทพฯ	 รัฐศาสตร์
	๑๕๑.	 ๒๕๕๒	 พระสุนทรกิจโสภณ	(เฉลิม		อาจาโร)	 วัดคณิกาผล	กรุงเทพฯ	 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๕๒.	 ๒๕๕๒	 พระภาวนาวิสุทธาจารย์	(ทองใบ	ปภสฺสโร)	 วัดนาหลวง	อุดรธานี	 วิปัสสนาภาวนา	 	
	๑๕๓.	 ๒๕๕๒	 พระสุธรรมเมธี	(บุญเลิศ	ธมฺมกาโม)	 วัดเจดีย์งาม	เชียงใหม่	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๕๔.	 ๒๕๕๒	 พระเกศีวิกรม	(กอง		ติกฺขวีโร)	 วัดโพธาราม	นครสวรรค์	 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๕๕.	 ๒๕๕๒	 พระสิทธินิติธาดา	(ชลัช		โชติทตฺโต)	 วัดมหาธาตุฯ	กรุงเทพฯ	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๑๕๖.	 ๒๕๕๒	 พระญาณวีรากร	(จันทิมา		จิตฺตส�วโร)	 วัดหัวเวียง	แม่ฮ่องสอน	 พระพุทธศาสนา
	๑๕๗.	 ๒๕๕๒	 พระครูสิริภัทรกิจ	(สมศรี		ปริสุทฺโธ)	 วัดหน้าพระลาน	สระบุรี	 จริยศึกษา
	๑๕๘.	 ๒๕๕๒	 พระครูอดุลธรรมคณี	(นิรันตร์	ธมฺมวิจาโร)	 วัดบ้านโฮ่งหลวง	ล�าพูน	 พระพุทธศาสนา	 	
	๑๕๙.	 ๒๕๕๒	 พระครูพิศาลวิริยคุณ	(สิงโต	ติสฺโส)	 วัดบึงทองหลาง	กรุงเทพฯ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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	๑๖๐.	 ๒๕๕๒	 พระครูโสภณพิทักษ์	(วิโรจน์		ถามวโร)	 วัดโสภาราม	ปทุมธานี	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๑๖๑.	 ๒๕๕๒	 พระครูบัณฑิตานุกูล	(เมธี		ปณฺฑิโต)	 วัดดงลาน	แพร่	 การบริหารการศึกษา
	๑๖๒.	 ๒๕๕๒	 พระครูวรกิจวิธาน	(สมชัย		ธุรวาโห)	 วัดตูม	พระนครศรีอยุธยา	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๑๖๓.	 ๒๕๕๒	 พระครูอดุลพัฒนาภรณ์	(ประเทือง	จารมโย)	 วัดเดชานุสรณ์	นครปฐม	 สังคมศึกษา
	๑๖๔.	 ๒๕๕๒	 พระครูมานิตบุญญาคม	(บุญมา		มานิโต)	 วัดพระธาตุดอยตุง	เชียงราย	 จริยศึกษา
	๑๖๕.	 ๒๕๕๒	 พระครูโสภณพรหมคุณ	(สวาท	สุภาจาโร)	 วัดพราหมณี	นครนายก	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๖๖.	 ๒๕๕๒	 พระครูกัลยาณานุโยค	(แกล้ว	กลฺยาณเมธี)	 วัดห้วยลุง	นครราชสีมา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๖๗.	 ๒๕๕๒	 พระครูพิทักษ์ชินวงศ์	(บัณฑร	ชินว�โส)	 วัดกลาง	บุรีรัมย์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๖๘.	 ๒๕๕๒	 พระครูเกษมธรรมทัต	(สุรศักดิ์	เขมร�สี)	 วัดมเหยงคณ์	พระนครศรีอยุธยา	 พระอภิธรรม
	๑๖๙.	 ๒๕๕๒	 พระครูกิตติวัชราภรณ์	(มานพ		กิตฺติวณฺโณ)	 วัดโพธิ์ทัยมณี	เพชรบุรี	 พทุธศาสตร์และศลิปะแห่งชวีติ
	๑๗๐.	 ๒๕๕๒	 พระครูวิมลวิหารกิจ	(ฉลอม	วีตมโล)	 วัดลาดปลาเค้า	กรุเงทพฯ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๗๑.	 ๒๕๕๒	 องอนนตสรภัญ	เหว่ตี้	 วัดเขตร์นาฯ	จันทบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๗๒.	 ๒๕๕๒	 พระมหาสมปอง	ตาลปุตฺโต	 วัดสร้อยทอง	กรุงเทพฯ	 ธรรมนิเทศ
	๑๗๓.	 ๒๕๕๒	 พระครูสังฆรักษ์ปรานพ	ตคนฺโธ	 วัดหงษ์ประดิษฐาราม	สงขลา	 ศาสนา
๑๗๔.	 ๒๕๕๒	 พระลี	อตุโล	 วัดจันทร์ตะวันตก	พิษณุโลก	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๗๕.	 ๒๕๕๒	 นางประทุม	เตมิยสูต	 กรุงเทพมหานคร	 พระอภิธรรม	
	๑๗๖.	 ๒๕๕๒	 นายสมบูรณ์	กันทะปา	 เชียงใหม่	 การบริหารการศึกษา
	๑๗๗.	 ๒๕๕๓	 พระราชปริยัติดิลก	(วิชิต	อิสฺสโร)	 วัดประยุรวงศาวาส	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา	
๑๗๘.	 ๒๕๕๓	 พระราชปริยัตยาลงกรณ์	(ช้วน	ชวนปญฺโญ)	 วัดบางนาใน	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๗๙.	 ๒๕๕๓	 พระบวรปริยัติกิจ	(เพชร	สุวิชาโน)	 วัดสว่างสุวรรณาราม	นครพนม	 พระพุทธศาสนา	
	๑๘๐.	 ๒๕๕๓	 พระวิสุทธิกิตติสาร	(ศรี	ติสฺสวโร)	 วัดเจริญจิตร	อ�านาจเจริญ	 การบริหารการศึกษา
	๑๘๑.	 ๒๕๕๓	 พระพิมลสมณคุณ(ปราณี	อินฺทว�โส)	 วัดไร่ขิง	นครปฐม	 พระพุทธศาสนา
	๑๘๒.	 ๒๕๕๓	 พระพิพัฒนศาสนธ�ารง	(ณรงค์	ปสนฺโน)	 วัดม่วง	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๘๓.	 ๒๕๕๓	 พระพุทธิญาณมุนี	(ประเสริฐ	ปญฺญาวชิโร)	 วัดพระธาตุผาเงา	เชียงราย	 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๘๔.	 ๒๕๕๓	 พระวิสิฐพัฒนวิธาน	(พิศาล	ปุรินฺทโก)	 วัดมหาธาตุวชิรมงคล	กระบี่	 สังคมสงเคราะห์	
	๑๘๕.	 ๒๕๕๓	 พระวิเชียรธรรมคุณาธาร	(ถาวร	ถาวโร)	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	กรุงเทพฯ	 การบริหารการศึกษา
	๑๘๖.	 ๒๕๕๓	 พระปริยัติธรรมสุนทร	(ชวลิต	สีลเตโช)	 วัดราชสิงขร	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๘๗.	 ๒๕๕๓	 พระสุนทรปริยัติวิธาน	(สายัณห์	จนฺทสโร)	 วัดราษฎร์บูรณะ	(วัดช้างไห้)	ปัตตานี	 พระพุทธศาสนา
	๑๘๘.	 ๒๕๕๓	 พระพุทไธศวรรย์วรคุณ	(หวล	ภูริภทฺโท)	 วัดพุทไธศวรรย์	พระนครศรีอยุธยา	 จริยศึกษา
	๑๘๙.	 ๒๕๕๓	 พระพิศาลพัฒนาทร	(วินัย	ญาณวินโย)	 วัดทุ่งเศรษฐี	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๙๐.	 ๒๕๕๓	 พระเมธีปริยัติโยดม(อุทัย	ญาโณทโย)	 วัดสร้อยทอง	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๙๑.	 ๒๕๕๓	 พระนิภากรโสภณ	(ไกร	านิสฺสโร)	 วัดหนองกลับ	นครสวรรค์	 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๙๒.	 ๒๕๕๓	 พระครูเทพสถิตคณารักษ์	(ณรงค์	อคฺคสุวณฺโณ)	 วัดวะตะแบก	ชัยภูมิ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๙๓.	 ๒๕๕๓	 พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์	(ดิเรก	ปติทานนฺโท)	วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	สมุทรสาคร	 พระพุทธศาสนา
	๑๙๔.	 ๒๕๕๓	 พระครูอดุลชัยคุณ	(สมาน	อตุโล)	 วัดศิริชัย	นครราชสีมา	 พระพุทธศาสนา	
	๑๙๕.	 ๒๕๕๓	 พระครูพรหมวีรสุนทร	(อินผล	พฺรหฺมวีโร)	 วัดนิโครธาราม	น่าน	 การบริหารการศึกษา
	๑๙๖.	 ๒๕๕๓	 พระครูปริยัติกิจ	(พรหมา	มณีทัพ)	 วัดกลาง	มหาสารคาม	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๙๗.	 ๒๕๕๓	 พระครูวิสิฐปัญญากร	(พยุงศักดิ์	ปญฺญาภรโณ)	 วัดบ้านตอง	ล�าพูน	 พุทธศิลปกรรม	
	๑๙๘.	 ๒๕๕๓	 พระครูนิวิฐศุภการ	(เฉลิม	ทีปธมฺโม)	 วัดไพรสณฑ์ศักดาราม	เพชรบูรณ์	 พระพุทธศาสนา	
	๑๙๙.	 ๒๕๕๓	 พระครูภาวนาพิลาศ	(วัชรชัย	อินฺทว�โส)	 วัดเขาวง	สระบุรี	 วิปัสสนาภาวนา	
	๒๐๐.	 ๒๕๕๓	 พระครูโสภณรมณียกิจ	(แสวง	รมณีโย)	 วัดทักษิณาวาส	บุรีรัมย์	 การจัดการเชิงพุทธ
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๒๐๑.	 ๒๕๕๓	 พระครูพิทักษ์ปทุมากร	(ณรงค์	ปญฺญาวโร)	 วัดใหม่สระประทุม	นคราชสีมา	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๐๒.	 ๒๕๕๓	 พระครูปริยัติปัญญาภรณ์	(สมร	ปญฺญาโชโต)	วัดศิริพงษาวาส	ชัยภูมิ	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๐๓.	 ๒๕๕๓	 พระครูพุทธิญาณโสภณ	(ชวลิต	จารุวณฺโณ)	 วัดพระพุทธบาทตากผ้า	ล�าพูน	 การบริหารการศึกษา
	๒๐๔.	 ๒๕๕๓	 พระครูวุฒิธรรมาทร	(อาบ	สุวุฑฺโฒ)	 วัดโบสถ์วรดิต	อ่างทอง	 การบริหารการศึกษา
	๒๐๕.	 ๒๕๕๓	 พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ	(สุทธิพงศ์	สุทฺธิว�โส)	 วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร	เดนมาร์ก	 ธรรมนิเทศ
	๒๐๖.	 ๒๕๕๓	 พระครูวิบูลธรรมานุกิจ	(จรัล	สิริธมฺโม)	 วัดบางพลีใหญ่ใน	สมุทรปราการ	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๐๗.	 ๒๕๕๓	 พระครูวิมลปัญญารัตน์	(วุฒิไกร	ตปญฺโญ)	 วัดป่าแดง	แพร่	 ธรรมนิเทศ
	๒๐๘.	 ๒๕๕๓	 พระครูปทุมวรกิจ	(ช�านาญ	อุตฺตมปญฺโญ)	 วัดบางกุฎีทอง	ปทุมธานี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๐๙.	 ๒๕๕๓	 พระครูสุวรรณศาสนคุณ	(นาม	สาสนปชฺโชโต)	 วัดน้อยชมภู่	สุพรรณบุรี	 การสอนพระพุทธศาสนา	
	๒๑๐.	 ๒๕๕๓	 พระครูโกศลธรรมคุณ	(ส�าลี	สิริกาญฺจโน)	 วัดธรรมาภิรตาราม	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๒๑๑.	 ๒๕๕๓	 พระครูวิสุทธิ์กิตติญาณ	(คีย์	กิตฺติญาโณ)	 วัดศรีล�ายอง	สุรินทร์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๑๒.	 ๒๕๕๓	 พระครูสีลคุณากร	(สุรสิทธิ์	สีลคุโณ)	 วัดโสภณพัฒนราม	กาฬสินธุ์	 พระพุทธศาสนา
	๒๑๓.	 ๒๕๕๓	 พระครูสุเทพธรรมานุรักษ์	(ยกถิ้ว	ธมฺมธโร)	 วัดเทพชุมนุม	สงขลา	 พระพุทธศาสนา
	๒๑๔.	 ๒๕๕๓	 พระครูโสภิตบุญรังสี	(บุญเรือง	อินฺทสโร)	 วัดปากน�้าฝั่งใต้	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๑๕.	 ๒๕๕๓	 พระครูมนูญกิจจานุกิจ	(สมจิตร	ติกฺขวีโร)	 วัดศรีโสดา	เชียงใหม่	 รัฐศาสตร์
	๒๑๖.	 ๒๕๕๓	 พระครูปลัดรัตนวัฒน์	(จรูญ	านธมฺโม)	 วัดบางพลีใหญ่กลาง	สมุทรปราการ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๑๗.	 ๒๕๕๓	 พระครูปลัดอนันต์	พุทฺธญาโณ	 วัดท่าซุง	อุทัยธานี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๑๘.	 ๒๕๕๓	 พระครูสมุห์ปรีดา	สุมงฺคลคุโณ	 วัดอัมพวันอเมริกา	สหรัฐอเมริกา	 สังคมศึกษา
	๒๑๙.	 ๒๕๕๓	 พระมหากิตติศักดิ์	โคตมสิสฺโส	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	กรุงเทพฯ	 ภาษาไทย
	๒๒๐.	 ๒๕๕๓	 แม่ชีวชิรญาณี	แป้นน้อย	 เชียงใหม่	 วิปัสสนาภาวนา
	๒๒๑.	 ๒๕๕๓	 นายอนุวัธ	วงศ์วรรณ	 แพร่	 สังคมศาสตร์
๒๒๒.	 ๒๕๕๓	 นายยุทธนา	บัณฑิตเสาวภาคย์	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐศาสตร์
	๒๒๓.	 ๒๕๕๓	 นางพวงผกา	ดโนทัย	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๒๔.	 ๒๕๕๓	 นางอุทุมพร	มุลพรม	 กรุงเทพมหานคร	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๒๒๕.	 ๒๕๕๓	 นางสาวสุธาสินี	พงศกรวิวัฒน์	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๒๖.	 ๒๕๕๓	 นางเจริญรัตน์	เจืออุปถัมย์	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา	
๒๒๗.	 ๒๕๕๓	 นายทองรัตน์	พลศรี	 นนทบุรี	 สังคมศึกษา
	๒๒๘.	 ๒๕๕๔	 พระราชปรีชามุนี	(ปราชญ์	อกฺกโชโต)		 วัดกลาง	พระอารามหลวง	กาฬสินธุ์	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๒๒๙.	 ๒๕๕๔	 พระราชจินดานายก	(ค�าอ้าย	สิริธมฺโม)	 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง	ล�าปาง		 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๓๐.	 ๒๕๕๔	 พระราชคุณาภรณ์	(กานต์	สุปญฺโญ)	 วัดภูมินทร์	น่าน		 ภาษาบาลี
	๒๓๑.	 ๒๕๕๔	 พระราชสุธรรมาภรณ์	(วิวัฒน์	ตเปโม)	 วัดป่าโมก	อ่างทอง	 พระพุทธศาสนา
	๒๓๒.	 ๒๕๕๔	 พระสุนทรธรรมานุวัตร	(ละเอียด	อินฺทว�โส)		 วัดไผ่ล้อม	พระนครศรีอยุธยา	 จริยศึกษา
	๒๓๓.	 ๒๕๕๔	 พระสาครมุนี	(ประสาท	สุชีโว)	 วัดสุทธิวาตวราราม	สมุทรสาคร	 วิปัสสนาภาวนา
	๒๓๔.	 ๒๕๕๔	 พระศรีปริยัตยาภรณ	์(กลีบ	วรปญฺโญ/ศรีหนูสุด)	 วัดพัฒนาราม	สุราษฏร์ธานี	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๓๕.	 ๒๕๕๔	 พระพิพัฒนวราภรณ์	(เกรียงไกร	กุลวฑฺฒโน)		วัดศรีสุดาราม	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศึกษา
	๒๓๖.	 ๒๕๕๔	 พระอาทรปริยัติกิจ	(สมพร	วรวุฑฺโฒ)		 วัดเทพลีลา	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๒๓๗.	 ๒๕๕๔	 พระพิมลภาวนาพิธาน	วิ.	(ศิริวัฒน์	สิริวฑฺฒโน)	วัดโสธรวราราม	ฉะเชิงเทรา	 วิปัสสนาภาวนา
	๒๓๘.	 ๒๕๕๔	 พระพิศาลญาณวงศ์	(ทองดี	อนีโฆ)	 วัดบึงกอก	พิจิตร		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๓๙.	 ๒๕๕๔	 พระครูสิริปัญญากร	(วันดี	สิริปญฺโญ)	 วัดเหนือ	ร้อยเอ็ด	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๒๔๐.	 ๒๕๕๔	 พระครูประโชติธรรมวิจิตร	(เพิ่ม	อตฺตทีโป)	 วัดป้อมแก้ว	พระนครศรีอยุธยา	 จริยศึกษา
	๒๔๑.	 ๒๕๕๔	 พระครูอดุลพัชราภรณ์	(อ�าคา	ถาวโร)			 วัดประชานิมิต	เพชรบูรณ์	 พระพุทธศาสนา
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๒๔๒.	 ๒๕๕๔	 พระครูสิริวชิรากร	(สมพร	อริยปญฺโญ)		 วัดวิเชียรธรรมาราม	ชัยภูมิ		 พระพุทธศาสนา
	๒๔๓.	 ๒๕๕๔	 พระครูญาณกิตติคุณ	(ณรงค์	กิตฺติญาโณ)	 วัดกู่	เชียงใหม่	 การบริหารการศึกษา
	๒๔๔.	 ๒๕๕๔	 พระครูศุภธรรมคุณ(ส�าอางค์	คุณธมฺโม)		 วัดมะขามเรียง	สระบุรี	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๔๕.	 ๒๕๕๔	 พระครูกิตติวรโสภิต	(เสนียน	วิสารโท)		 วัดสวนส้ม	สมุทรปราการ	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๒๔๖.	 ๒๕๕๔	 พระครูศรีธวัชชัยคุณ	(สมชาย	ตุฏฺโ)		 วัดกลางปักธงชัย	นครราชสีมา	 การบริหารการศึกษา
	๒๔๗.	 ๒๕๕๔	 พระครูสันติธรรมธัช	(เสวตฉัตร	สนฺติธมฺโม)		 วัดโพธาราม	นครศรีธรรมราช		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๔๘.	 ๒๕๕๔	 พระครูโกมุทสุคนธศีล	(กมล	ปยธโร)	 วัดลาดบัวหอม	สุพรรณบุรี		 จริยศึกษา
	๒๔๙.	 ๒๕๕๔	 พระครูสุนทรพัฒนพิมล	(พิทักษ์	ภาวรคุโณ)	 วัดมหาบุศย์	กรุงเทพมหานคร		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๕๐.	 ๒๕๕๔	 พระครูบวรคุณาธาร	(ไสว	อคฺคว�โส)	 วัดหนองจอก	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา	
	๒๕๑.	 ๒๕๕๔	 พระครูสมุทรกิจวิบูลย์	(ชั้น	นาถสีโล)	 วัดบางแคกลาง	สมุทรสาคร	 จริยศึกษา
	๒๕๒.	 ๒๕๕๔	 พระครูธรรมวิมล	(ทองสุข	ธมฺมกุสโล)	 วัดมะลิ	กรุงเทพมหานคร	 วิปัสสนาภาวนา
	๒๕๓.	 ๒๕๕๔	 พระครูไพศาลสุวรรณกิจ	(ส�าราญ	ติกฺขวีโร)	 วัดกกม่วง	สุพรรณบุรี		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๕๔.	 ๒๕๕๔	 พระครูโสภณวรคุณ	(สนิท	กาญจนาโภ)	 วัดวรามาตยภัณฑสาราราม	กรุงเทพฯ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร
	๒๕๕.	 ๒๕๕๔	 พระครูอุดมพัฒนคุณ	(นิพนธ์	อุตฺตมญาโณ)	 วัดพระไกรสีห์	(น้อย)	กรุงเทพฯ		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๕๖.	 ๒๕๕๔	 พระครูถาวรพัฒนาคุณ	(สนิท	ถาวรสีโล)	 วัดราษฎร์บ�ารุงวนาราม	ฉะเชิงเทรา		 การสอนพระพุทธศาสนา
	๒๕๗.	 ๒๕๕๔	 พระครูวรกิตติโสภณ	(เศรษฐกิจ	สมาหิโต)	 วัดนาคปรก	กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ
	๒๕๘.	 ๒๕๕๔	 พระครูถาวรปัญญาคุณ	(ปั๋น	ฐิตปญฺโญ)	 วัดหนองแขม	แพร่		 พระพุทธศาสนา			
	๒๕๙.	 ๒๕๕๔	 พระครูสถิตจันทโชติ	(หัสดี	จนฺทโชโต/สิงหะมาตย์)	 วัดโพธิสมภาร	หนองคาย		 การบริหารการศึกษา
	๒๖๐.	 ๒๕๕๔	 พระครูโสภณคุณาทร	(สมปอง	อชิโต)	 วัดคลองเปล	สงขลา		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๖๑.	 ๒๕๕๔	 พระครูสุวัตรประชากร	(เสงี่ยม	กตปุญฺโญ)		 วัดบ้าน	บุรีรัมย์	 พุทธจิตวิทยา
	๒๖๒.	 ๒๕๕๔	 พระครูวิมลธรรมธาดา	(สวง	ยุตฺตธมฺโม)	 อาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม	กรุงเทพฯ	 พระพุทธศาสนา
	๒๖๓.	 ๒๕๕๔	 พระครูโสภณจิตตาภิรักษ์	(สมชาย	สมจิตฺโต)	 วัดสวนดอก	จ.ล�าพูน		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๖๔.	 ๒๕๕๔	 พระครูประภัทรธรรมทิน	(ทิน	สุทินฺโน)	 วัดพุน้อย	จังหวัดลพบุรี		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๖๕.	 ๒๕๕๔	 พระครูประโมทย์ประชานุกูล	(อานันท์	อานนฺโท)	 วัดดอนจั่น	จ.เชียงใหม่		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๖๖.	 ๒๕๕๔	 พระครูพิพัฒนานุกูล	(เทียม	นนฺทโก)	 วัดใหม่อมตรส	กรุงเทพมหานคร		 การสอนพระพุทธศาสนา
	๒๖๗.	 ๒๕๕๔	 พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์	(บารัว	สุมณติสสะ)	 วัดไทยลอสแองเจลิส	สหรัฐอเมริกา	 ธรรมนิเทศ
	๒๖๘.	 ๒๕๕๔	 พระครูโสภณสุตนิเทศ	(จิตติก์	ญาณชโย)	 วัดพุทธาราม	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	 ธรรมนิเทศ	
	๒๖๙.	 ๒๕๕๔	 พระครูวิเทศธรรมวิทิต	(ส�ารวจ	กมโล)	 วัดไทยนอร์เวย์	นอร์เวย์		 ธรรมนิเทศ
	๒๗๐.	 ๒๕๕๔	 พระครูวิธานอมรกิจ	(วิชัย	ธมฺมทินฺโน)	 วัดอมรินทราวาส	กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๗๑.	 ๒๕๕๔	 พระครูปลัดรัตนวัฒน์	(คล่อง	านุตฺตโม)		 วัดใหม่	กรุงเทพมหานคร		 พระพุทธศาสนา	
๒๗๒.	 ๒๕๕๔	 พระครูธรรมธรค�ารณ	คุณงฺกโร		 วัดดอนขนาก	นครปฐม	 วิปัสสนาภาวนา				
๒๗๓.	 ๒๕๕๔	 พระอาจารย์บุญทวี	วิจิตฺตธมฺโม		 วัดจอมทองวนาราม	สปป.	ลาว		 ธรรมนิเทศ
	๒๗๔.	 ๒๕๕๔	 พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์	(สมาน	กลีบเมฆ)	วัดอนัมนิกายาราม	กรุงเทพมหานคร		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๗๕.	 ๒๕๕๔	 พระมหาจันทร์	คุณวุฑฺโฒ		 วัดบึงพระ	พระนครศรีอยุธยา	 พระพุทธศาสนา	
	๒๗๖.	 ๒๕๕๔	 นางสุภาพ	เกตุม่วง		 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๒๗๗.	 ๒๕๕๔	 นายอุดม	ธราวิจิตรกุล	 ข้าราชการบ�านาญ	เชียงใหม่	 พุทธศิลปกรรม	
๒๗๘.	 ๒๕๕๔	 นายบุญยืน	นาคดี	 ต�าบลบางพลีใหญ่	สมุทรปราการ	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๒๗๙.	 ๒๕๕๔	 นางนวรัตน์	ศรีสว่างวัฒน์	 กรุงเทพมหานคร		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๘๐.	 ๒๕๕๔	 นายไพรัตน์	ตันบรรจง	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๒๘๑.	 ๒๕๕๔	 นายปรีชา	สุขรอด	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๒๘๒.	 ๒๕๕๔	 นางกฤษณา	หาระสาร		 บริษัท	คีรีโวยาจ	จ�ากัด	นนทบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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	๒๘๓.	 ๒๕๕๔	 นางไพบูรณ์	รุ่งเรือง	 บ.	ช.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์	นนทบุรี	 สังคมศึกษา
	๒๘๔.	 ๒๕๕๕	 พระราชรัตนากร	(ธวัช	ธมฺมเตโช)	 วัดธาตุเรณู	นครพนม	 พระพุทธศาสนา
	๒๘๕.	 ๒๕๕๕	 พระราชสารคามมุนี	(บัวพันธ์	ปญฺญาวโร)	 วัดขวัญเมืองระบือธรรม	มหาสารคาม	 ธรรมนิเทศ
	๒๘๖.	 ๒๕๕๕	 พระศรีวิสุทธิดิลก	(วัน	อุตฺตโม)	 วัดวิเศษการ	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๒๘๗.	 ๒๕๕๕	 พระสุธีวราภรณ์	(ประดิษฐ์	ฐิตเมโธ)	 วัดพระพุทธฉาย	สระบุรี	 พระพุทธศาสนา
	๒๘๘.	 ๒๕๕๕	 พระเมธีรัตโนดม	(วันชัย	กนฺตจารี)	 วัดบึง	นครราชสีมา	 การบริหารการศึกษา
	๒๘๙.	 ๒๕๕๕	 พระสิทธิพัฒนาทร	(ไพโรจน์	ชุติคุโณ)	 วัดทรงธรรมวรวิหาร	สมุทรปราการ	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๙๐.	 ๒๕๕๕	 พระพิพัฒนกิจวิธาน	(บุญศักดิ์	สิริปุญฺโญ)	 วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร	กรุงเทพฯ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๒๙๑.	 ๒๕๕๕	 พระครูพิศิษฎ์นันทการ	(บุญทา	ถาวโร)	 วัดสุนันทาราม	ร้อยเอ็ด	 จริยศึกษา
๒๙๒.	 ๒๕๕๕	 พระครูจักษุธรรมประจิต	(ตา	ยโสธโร)	 วัดเหนือ	สุรินทร์	 พระพุทธศาสนา
	๒๙๓.	 ๒๕๕๕	 พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ	(ทองพูน	ตสีโล)	 วัดบ้านแพน	พระนครศรีอยุธยา	 จริยศึกษา
	๒๙๔.	 ๒๕๕๕	 พระครูสิริธรรมนิเทศก์	(พูลสวัสดิ์	ติสฺสเทโว)	 วัดศรีนวล	ขอนแก่น	 การบริหารการศึกษา
	๒๙๕.	 ๒๕๕๕	 พระครูสิริปัญญาวงศ์	(จ�าลอง	สิริปญฺโญ)	 วัดสวมมะม่วง	จันทบุรี	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๙๖.	 ๒๕๕๕	 พระครูรัตนวรรณาภรณ์	(สะอาด	อคฺควณฺโณ)	วัดเขาป่าแก้ว	สระแก้ว	 การพัฒนาสังคม
	๒๙๗.	 ๒๕๕๕	 พระครูวรธรรมคณารักษ์	(นิคม	สีลส�วโร)	 วัดดวนใหญ่	ศรีสะเกษ	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๒๙๘.	 ๒๕๕๕	 พระครูวิมลญาณประยุต	(บุญชู	ปญฺญาปชฺโชโต)	 วัดพระสิงห์	จังหวัดเชียงใหม่	 การจัดการเชิงพุทธ
	๒๙๙.	 ๒๕๕๕	 พระครูสิริธรรมโกวิท	(สายทอง	ร่วมศรี)	 วัดดอนเกลือ	ร้อยเอ็ด	 การจัดการเชิงพุทธ
	๓๐๐.	 ๒๕๕๕	 พระครูพิทักษ์นันทคุณ	(สงวน	จารุวณฺโณ)	 วัดอรัญญาวาส	น่าน	 การจัดการเชิงพุทธ
	๓๐๑.	 ๒๕๕๕	 พระครูอนุศาสก์วรธรรม	(เมธี	ปญฺญาธโร)	 วัดบุญวาทย์วิหาร	ล�าปาง	 การบริหารการศึกษา
	๓๐๒.	 ๒๕๕๕	 พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน	(วีรยุทธ์	ธมฺมทตฺโต)	 วัดพะยอม	พระนครศรีอยุธยา	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๓๐๓.	 ๒๕๕๕	 พระมหาเกรียงไกร	อหึสโก	 วัดบุญยืน	น่าน	 พระพุทธศาสนา
	๓๐๔.	 ๒๕๕๕	 พระครูศรีรัตนาภิราม	(จรูญ	รตนราโม)	 วัดควนสบาย	กระบี่	 พระพุทธศาสนา
	๓๐๕.	 ๒๕๕๕	 พระครูโสภณคุณาธาร	(สิงห์โต	ปสนฺนจิตฺโต)	 วัดสาลี	สุพรรณบุรี	 วิปัสสนาภาวนา
	๓๐๖.	 ๒๕๕๕	 พระครูประโชติสังฆกิจ	(จ�ารัส	โชติธมฺโม)	 วัดห้วยพรหม	นครราชสีมา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๐๗.	 ๒๕๕๕	 พระครูสิริธรรมปัญญา	(พิทักษ์	สิริปุญฺโญ)	 วัดท่าเกวียน	ฉะเชิงเทรา	 การจัดการเชิงพุทธ
	๓๐๘.	 ๒๕๕๕	 พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์	(ดวงค�า	านิสฺสโร)	 วัดป่าไม้แดง	เชียงใหม่	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๐๙.	 ๒๕๕๕	 พระครูศรัทธาธิคุณ	(ชม	ติคุโณ)	 วัดกุสุมภ์สัทธาราม	นครราชสีมา		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๑๐.	 ๒๕๕๕	 พระครูสุคันธศีล	(สิงห์	สจฺจานนฺโท)	 วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม	เชียงใหม่		 วิปัสสนาภาวนา
	๓๑๑.	 ๒๕๕๕	 พระครูวิจิตรวรวัฒน์	(บุญลือ	จิตฺตคุตฺโต)	 วัดห้วยแก้ว	เชียงใหม่	 การจัดการเชิงพุทธ
	๓๑๒.	 ๒๕๕๕	 พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์	(ส�ารอง	กวิว�โส)	 วัดวิมุตยาราม	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๓๑๓.	 ๒๕๕๕	 พระครูวิบูลพัชรธรรม	(สุรินทร์	ธมฺมนาโถ)	 วัดเสาธงทอง	เพชรบูรณ์	 การพัฒนาสังคม
	๓๑๔.	 ๒๕๕๕	 พระครูอนุกูลพัฒนกิจ	(ดรุณ	สุนฺทราจาโร)	 วัดภาษี	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๑๕.	 ๒๕๕๕	 พระครูศีลวัฒนาภรณ์	(สุรินทร์	กิตฺติภทฺโท)	 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร	กรุงเทพฯ	 การจัดการเชิงพุทธ
	๓๑๖.	 ๒๕๕๕	 พระครูธีรธรรมานันท์	(ญาณกฤษฎิ์	ธมฺมานนฺโท)	 วัดบางแวก	กรุงเทพมหานคร	 การพัฒนาสังคม
	๓๑๗.	 ๒๕๕๕	 พระครูจันทรัตนาภรณ์	(ค�าภา	จนฺทโชโต)	 วัดรัตนาราม	อุดรธานี	 ธรรมนิเทศ
	๓๑๘.	 ๒๕๕๕	 พระครูมงคลคุณาทร	(ประสิทธิ์	ปวฑฺฒโก)	 วัดศรีโสดา	เชียงใหม่	 การจัดการเชิงพุทธ
	๓๑๙.	 ๒๕๕๕	 องอนันตสรนาท	(ประดิษฐ์	อี้สี)	 วัดอุภัยภาติการาม	ฉะเชิงเทรา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๒๐.	 ๒๕๕๕	 พระครูมงคลกิจจานุกูล	(ธงชัย	โชติโย)	 วัดท่าพระ		กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๒๑.	 ๒๕๕๕	 พระครูสิริดิสวัฒน์	(เสงี่ยม	ปูริตสีโล)	 วัดดิสานุการาม		กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ
	๓๒๒.	 ๒๕๕๕	 พระครูพิพัฒน์วรคุณ	(ส�าราญ	พฺรหฺมสโร)	 วัดมะกอก		กรุงเทพมหานคร	 สังคมศึกษา
	๓๒๓.	 ๒๕๕๕	 พระครูสุนทรสิทธิการ	(สุคนธิ์	สุคนฺธโร)	 วัดราชสิทธาราม		กรุงเทพมหานคร	 พุทธบริหารการศึกษา
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	๓๒๔.	 ๒๕๕๕	 พระครูโชติธรรมาทร	(ส�าราญ	โชติธโร)	 วัดเสน่หา	นครปฐม	 การจัดการเชิงพุทธ
	๓๒๕.	 ๒๕๕๕	 พระครูธรรมธรสัมพันธ์	ถิรธมฺโม	 วัดจันทรสุข	ปทุมธานี	 วิปัสสนาภาวนา
	๓๒๖.	 ๒๕๕๕	 พระครูวิโรจน์สีลาภรณ์	(สุขสันต์	พุดขุนทด)	 วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์	เชียงใหม่	 วิปัสสนาภาวนา
๓๒๗.	 ๒๕๕๕	 พระมหาสุวรรณ	จันทราช	 ประธานศึกษาสงฆ์แขวงจ�าปาสัก	สปป.ลาว	 การบริหารการศึกษา
	๓๒๘.	 ๒๕๕๕	 พระครูโสภิตธรรมรังสี	(บุญส่ง	ธมฺมร�สี)	 วัดราชโอรสาราม	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๓๒๙.	 ๒๕๕๕	 พระครูสุทธิกิจจาทร	(ประเวศ	สุทฺธิญาโณ)	 วัดอ่างทองวรวิหาร	จังหวัดอ่างทอง	 การจัดการเชิงพุทธ
	๓๓๐.	 ๒๕๕๕	 พระครูสิทธิคีรีรักษ์	(ประเชิญ	ปสนฺนชวนจิตฺโต)	 วัดเขาทุเรียน	จังหวัดนครนายก	 การพัฒนาสังคม
	๓๓๑.	 ๒๕๕๕	 พระครูธรรมธรสมรักษ์	อนาลโย	 วัดสุทธาวาสวิปัสสนา	พระนครศรีอยุธยา	 วิปัสสนาภาวนา
	๓๓๒.	 ๒๕๕๕	 พระอธิการสุโข	กตปุญฺโญ	(ทะเชนชัด)	 วัดสุพรรณรัตน์	(พราน)	ศรีสะเกษ	 ธรรมนิเทศ
	๓๓๓.	 ๒๕๕๕	 พระครูไพบูลย์พัชรสุนทร	(ประสิทธิ์	านสมฺปนฺโน)	วัดซับอุดมมงคลธรรม	จังหวัดเพชรบูรณ์	 สังคมศึกษา
	๓๓๔.	 ๒๕๕๕	 นางเมฆินทร์	เอื้ออนันต์	 ปธ.	บ.	เมฆินทร์สากล	จ�ากัด	กรุงเทพฯ	 การพัฒนาสังคม
	๓๓๕.	 ๒๕๕๕	 นายวรพงษ์	พรหมสาขันธ์	 ข้าราชการบ�านาญ	สกลนคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๓๖.	 ๒๕๕๕	 นายวิรัติ	วรินทรางกูร	 ข้าราชการบ�านาญ	สุพรรณบุรี	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๓๓๗.	 ๒๕๕๕	 นายโรแนลด์	สะเตล	 บริษัท	กอสร้างดีเสิร์ทพาร์ค	จ�ากัด	USA	 พระพุทธศาสนา
	๓๓๘.	 ๒๕๕๕	 นายประเสริฐ	ชัยพิกุสิต	 ข้าราชการบ�านาญ	จังหวัดเชียงใหม่	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๓๙.	 ๒๕๕๕	 นางเพ็ญแข	ติลกมนกุล	 ปธ.บริษัท	Royal	Thai	Cuisine	จ�ากัด	USA	 พระพุทธศาสนา
	๓๔๐.	 ๒๕๕๕	 นายสมพร	เจืออุปถัมย์	 มูลนิธิ	ร.ร.พอ.	มจร	กรุงเทพฯ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๔๑.	 ๒๕๕๕	 นายเบนนี่	แซ่อึ้ง	 ปธ.กก.บ.กวม	อลุมิเนียม	จก.เกาะกวม	USA	 พระพุทธศาสนา
	๓๔๒.	 ๒๕๕๕	 นางสิริพร	ตั้งสิน	 ปธ.กก.ผจก.บ.ไทย-ฮอรอซอน	จก.กรุงเทพฯ	การจัดการเชิงพุทธ
	๓๔๓.	 ๒๕๕๕	 นายแพทย์นิยม	วิวรรธนดิฐกุล	 นายกสโมสรโรตารี่แพร่	 รัฐศาสตร์
	๓๔๔.	 ๒๕๕๕	 นางสุพรรณี	นพสิทธิพร	 กก.บริหาร	บ.ไทย-เอเชียฟู้ด	จก.กทม.	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๔๕.	 ๒๕๕๕	 นางวัชราภรณ์	ผ่องใส	 สมาชิก	อบจ.ขอนแก่น	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๔๖.	 ๒๕๕๕	 นายเสริมศักดิ์	นรินทร์วงษ์	 สหรัฐอเมริกา	 การสอนพระพุทธศาสนา
๓๔๗.	 ๒๕๕๖	 พระโสภณปริยัตยาภรณ์	(ฉัตต์	สจฺจวโร)	 วัดพรหมสุรินทร์	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	 พุทธบริหารการศึกษา
๓๔๘.	 ๒๕๕๖	 พระสุธีธรรมนาถ	(สุนันท์	สุนนฺโท)	 วัดยานนาวา	เขตสาธร	กรุงเทพฯ	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๔๙.	 ๒๕๕๖	 พระครูวิมลธรรมาภิรม	(บุญเชิด	จกฺกธมฺโม)	 วัดเที่ยงพิมลสุข	ฉะเชิงเทรา	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๕๐.	 ๒๕๕๖	 พระครูอรุณปัญญาธร	(สวน	ปญฺญาธโร)	 วัดสว่างธรรมาวาส	หนองคาย	 พระอภิธรรม
๓๕๑.	 ๒๕๕๖	 พระครูสุนันทโชติ	(นิ่ม	โชติธมฺโม)	 วัดพุทธมงคล	สุพรรณบุรี	 การสอนพระพุทธศาสนา
๓๕๒.	 ๒๕๕๖	 พระครูสาครธรรมโสภณ	(สง่า	เมธิว�โส)	 วัดโสภณาราม	สมุทรสาคร	 พระธรรมนิเทศ
๓๕๓.	 ๒๕๕๖	 พระครูโชติพัฒนากร	(เสนีย์		รุจิธมฺโม)	 วัดปรงธรรมโชติการาม	ฉะเชิงเทรา	 การพัฒนาสังคม
๓๕๔.	 ๒๕๕๖	 พระครูศาสนกิจจาทร	(ชอบ	โชติปาโล)	 วัดลานแซะ		พัทลุง	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๕๕.	 ๒๕๕๖	 พระครูวิภัชอรรถวาที	(สุชิณวัชร์	ปญฺญาปชฺโชโต)	 วัดเสมียนนารี	กรุงเทพมหานคร	 ธรรมนิเทศ
๓๕๖.	 ๒๕๕๖	 พระครูพิศาลจริยาภิวัฒน์	(อนันต์	ธมฺมโชโต)	 วัดชัยมงคล	ชลบุรี	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๕๗.	 ๒๕๕๖	 พระครูโสภิตธรรมานุรักษ์	(โสภณ	นาถกโร)	 วัดไทยอูบิน	สิงคโปร์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๕๘.	 ๒๕๕๖	 พระครูปลัดศรีไว	คุณว�โส	 วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร	กรุงเทพฯ	 พุทธบริหารการศึกษา
๓๕๙.	 ๒๕๕๖	 แม่ชีณัฐญาวรรณ	(โพธิวัณณา)	เปรมสกุล	 มูลนิธิโพธิวัณณา	ฉะเชิงเทรา		 พระพุทธศาสนา
๓๖๐.	 ๒๕๕๖	 แม่ชีบุญมี		นิวงษา	 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร	นครพนม		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๖๑.	 ๒๕๕๖	 นายจ�ารัส	พรหมบุตร	 นนทบุรี	 สังคมศึกษา
๓๖๒.	 ๒๕๕๖	 นายสมศักดิ์	ปาลวัฒน์	 มูลนิธิร่วมกตัญญู	กรุงเทพฯ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๖๓.	 ๒๕๕๗	 พระโสภณปริยัติวิธาน	(สนั่น	รตนโชโต)	 วัดสะแก	นครราชสีมา	 พระพุทธศาสนา
	๓๖๔.	 ๒๕๕๗	 พระครูสาครวิริยาภรณ์	(ส�าราญ	สปฺปุญฺโญ)	 วัดใหญ่บ้านบ่อ	สมุทรสาคร	 พระพุทธศาสนา



310

 ที่ พ.ศ. รายพระนาม/รายนาม ที่อยู่ สาขาวิชา
	๓๖๕.	 ๒๕๕๗	 พระครูสันทรกิจจารักษ์	(ประพันธ์	ปภสฺสโร)	 วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต	กรุงเทพมหานคร	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๓๖๖.	 ๒๕๕๗	 พระครูวิสุทธิ์ปยากร	(สอาด	ปยธมฺโม)	 วัดบุญสัมพันธ์	ชลบุรี	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๓๖๗.	 ๒๕๕๗	 พระครูสุวรรณธรรมวงศ์	(เสียง	ธมฺมว�โส)	 วัดสุวรรณมาตร	ฉะเชิงเทรา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๖๘.	 ๒๕๕๗	 พระครูอาภัสร์ธรรมคุณ	(บุญรอด	อาภสฺสโร)	 วัดโคกกรม	สุรินทร์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๖๙.	 ๒๕๕๗	 พระครูโกศลสุภกิจ	(จ�านง	ตเวโท)	 วัดวังยาว	ประจวบคีรีขันธ์	 การจัดการเชิงพุทธ
	๓๗๐.	 ๒๕๕๗	 พระครูสุวรรณกิจโสภณ	(ทองคิด	วิชโย)	 วัดข่าโคม	อุบลราชธานี	 จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา
	 	 	 	 	 และการแนะแนว
	๓๗๑.	 ๒๕๕๗	 พระครูปัญญาธุราทร	(ทองลี	ปญฺญาธโร)	 วัดป่าอัมพวัน	อุดรธานี	 พระพุทธศาสนา
	๓๗๒.	 ๒๕๕๗	 ว่าที่ร้อยตรีสมเดช	อภิชยกุล	 น่าน	 การบริหารการศึกษา
	๓๗๓.	 ๒๕๕๗	 ร้อยเอกธรรมนัส	พรหมเผ่า	 กรุงเทพมหานคร	 รัฐประศาสนศาสตร์
	๓๗๔.	 ๒๕๕๗	 นายมงกุฏเพ็ชร์	ตะวันเดือน	 ขอนแก่น	 พระพุทธศาสนา
	๓๗๕.	 ๒๕๕๗	 นางอารีย์	แซ่ตั้ง	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๓๗๖.	 ๒๕๕๗	 นายสายัณ		วงษ์รักษ์	 สมุทรปราการ	 พุทธศิลปกรรม
๓๗๗.	 ๒๕๕๗	 นางสุพัตรา	สิรินานากุล	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๓๗๘.	 ๒๕๕๘	 พระครูสุนทรบุญเขต	(สงวน	อาสโภ)	 วัดลานบุญ	กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๗๙.	 ๒๕๕๘	 พระครูโกศลเวทย์	(ณัฐวุฒิ)	 วัดแหลม	นครศรีธรรมราช	 พระพุทธศาสนา
๓๘๐.	 ๒๕๕๘	 พระครูพิพิธวรการ	(บัณฑิต	อคฺควณฺโณ)	 วัดป่าห้วยเสนง	สุรินทร์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๘๑.	 ๒๕๕๘	 พระครูพิพิธกิจจารักษ์	(ถนัด	กนฺตจาโร)	 วัดหนองปรือ	ชลบุรี	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๘๒.	 ๒๕๕๘	 พระครูประดิษฐ์ศาสนการ	(จ�านง	ชยว�โส)	 วัดทุ่งตาอิน	จันทบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๘๓.	 ๒๕๕๘	 พระครูอุดมมัชฌิมนิคม	(เหลื่อม	อนุตตโร)	 วัดบ้านกลาง	อุบลราชธานี	 วิปัสสนาภาวนา
๓๘๔.	 ๒๕๕๘	 พระครูปุณยาภิรักขิต	(อภิรักษ์	อภิรกฺขิโต)	 วัดช่องลม	แพร่	 การสอนพระพุทธศาสนา
๓๘๕.	 ๒๕๕๘	 พระครูภาวนาวีรคุณ	(องอาจ	อาภากโร)	 วัดวีรโชติธรรมาราม	ฉะเชิงเทรา	 วิปัสสนาภาวนา
๓๘๖.	 ๒๕๕๘	 พระครูประโชติบุญญาภรณ์	(ประทวน	อตฺตทีโป)	 วัดหนองพลวงน้อย	นครราชสีมา	 พระพุทธศาสนา
๓๘๗.	 ๒๕๕๘	 พระครูสุเมธีวรคุณ	(สุธิต	อาภรโณ)	 วัดสามัคคีประชาราม	ชลบุรี	 การสอนพระพุทธศาสนา
๓๘๘.	 ๒๕๕๘	 พระครูอุดมปัญญาสาร	(พุทธ	านุตฺตโร)	 วัดบ้านหนองเรือ	ร้อยเอ็ด	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๘๙.	 ๒๕๕๘	 พระครูวิเทศกัลยาณธรรม	(ฐิติกร	กลฺยาณธมฺโม)	วัดพระธาตุดอยสุเทพ	สหรัฐอเมริกา	 ธรรมนิเทศ
๓๙๐.	 ๒๕๕๘	 นายวรวิทย์	บุรณศิริ	 พะเยา	 รัฐประศาสนศาสตร์
๓๙๑.	 ๒๕๕๘	 นายเรืองชัย	จิตรสกุล	 เชียงราย	 พระพุทธศาสนา
๓๙๒.	 ๒๕๕๘	 นายมนัฐศิวัช	กูลศิริวัฒน์	 นครสวรรค์	 พัฒนาสังคม
๓๙๓.	 ๒๕๕๘	 นายเอกพัน	บรรลือฤทธิ์	 กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๙๔.	 ๒๕๕๙	 พระวิสุทธิธรรมพิลาส	(คูณสมบูรณ์	สิริธมฺมชโย)	 วัดต้นธงชัย	ล�าปาง	 การจัดการเชิงพุทธ
๓๙๕.	 ๒๕๕๙	 พระครูประโชติสารธรรม	(สมจันทร์	อินฺทปญฺโญ)	 วัดโคกสว่าง	ปราจีนบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๓๙๖.	 ๒๕๕๙	 พระครูวรพรตสิทธิการ	(สัมฤทธิ์	ชินวโร)	 วัดโสมนัสประดิษฐ์	มหาสารคาม	 พระพุทธศาสนา
๓๙๗.	 ๒๕๕๙	 พระครูจันทปัญญาภรณ์	(ขาว	จนฺทาโภ)	 วัดป่าบ้านตรวจ	สุรินทร์	 วิปัสสนาภาวนา
๓๙๘.	 ๒๕๕๙	 พระครูวิภัชธรรมคุณ	(บุญ	อคฺควณฺโณ)	 วัดจระเข้หิน	นครราชสีมา	 ธรรมนิเทศ
๓๙๙.	 ๒๕๕๙	 พระครูวิเทศสุตคุณ	(ปรีชา	ธมฺมจารี)	 วัดมงคลรัตนาราม	ฟลอริด้า	สหรัฐอเมริกา	ธรรมนิเทศ
๔๐๐.	 ๒๕๕๙	 พระครูโสภิตวิริยาภรณ์	(สมโภชน์	ภทฺทจาโร)	วัดจุฬามณี	สมุทรสงคราม	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๐๑.	 ๒๕๕๙	 นายสถาพร	เชาวนสวัสดิ์	 กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
๔๐๒.	 ๒๕๕๙	 ก�านันประยุทธ์	มีฤกษ์	 สุพรรณบุรี	 รัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๓.	 ๒๕๕๙	 นายเตียว	วุย	ฮวด	 สงขลา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๐๔.	 ๒๕๕๙	 นางสาวชาติมา	ตัณฑรัตน์	 กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา
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 ที่ พ.ศ. รายพระนาม/รายนาม ที่อยู่ สาขาวิชา
๔๐๕.	 ๒๕๖๐	 พระนันทวิริยาภรณ์	(สุวิช	สิริจนฺโท)	 วัดใหญ่สว่างอารมณ์	นนทบุรี	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๔๐๖.	 ๒๕๖๐	 พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์	(นิเวศน์	กิตฺติเชฏฺโ)	 วัดแม่สารป่าขาม	ล�าพูน	 พระพุทธศาสนา
	๔๐๗.	 ๒๕๖๐	 พระครูรัตนทีปาภิบาล	(บัวลา	พุทฺธวโร)	 วัดเกาะแก้ว	ขอนแก่น	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๔๐๘.	 ๒๕๖๐	 พระครูสิริจันทประสุต	(ฉวี	สิริจนฺโท)	 วัดสว่างอารมณ์	สุรินทร์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๐๙.	 ๒๕๖๐	 พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร	(ทวีป	ปรกฺกโม)		 วัดประยุรวงศาวาส	กรุงเทพมหานคร	 พุทธศิลปกรรม
	๔๑๐.	 ๒๕๖๐	 นางจ�ารัส	พลสมัคร	 กรุงเทพมหานคร	 การสอนพระพุทธศาสนา
	๔๑๑.	 ๒๕๖๐	 นายอดุลย์	พานิช	 อุดรธานี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๔๑๒.	 ๒๕๖๐	 นายสิทธิศักดิ์	เจียวพงษ์พิพัฒน์	 นนทบุรี	 สังคมศึกษา
	๔๑๓.	 ๒๕๖๐	 Mr.Teo	Choo	Guan	 Malaysia	 Buddhist	Studies
	๔๑๔.	 ๒๕๖๑	 พระครูศาสนกิจวิมล	(หนูพันธ์	อิสฺสโร)	 วัดหนองเชียงทูน	ศรีสะเกษ	 วิปัสสนาภาวนา
	๔๑๕.	 ๒๕๖๑	 พระครูสุนทรธรรมสาธิต	(ถาวร	ถาวรธมฺโม)	 วัดชาวพุทธ	แคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา	 พระพุทธศาสนา
	๔๑๖.	 ๒๕๖๑	 พระครูวีรธรรมวิเทศ	(เฉลิมชัย	มหาวีโร)	 วัดธรรมสาทิส	สิงคโปร์	 พระพุทธศาสนา
	๔๑๗.	 ๒๕๖๑	 พระครูบุญญาภิมณฑ์	(ทึน	ยโสธโร)	 วัดป่าดอนบาก	อุบลราชธานี		 วิปัสสนาภาวนา
	๔๑๘.	 ๒๕๖๑	 พระครูอนุวัตรชินวงศ์	(วิชิต	ชินว�โส)	 วัดโนนไทย	นครราชสีมา			 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๔๑๙.	 ๒๕๖๑	 พระใบฎีกาอนุสรณ์	ปภสฺสโร	 วัดท่าสะแบง	ร้อยเอ็ด	 พระพุทธศาสนา
	๔๒๐.	 ๒๕๖๑	 นายอาสา	เม่นแย้ม	 เชียงราย	 พระพุทธศาสนา
	๔๒๑.	 ๒๕๖๑	 นางล�าไย	ฉลองนิติติ์กุล	 ระยอง	 การสอนสังคมศึกษา
๔๒๒.	 ๒๕๖๒	 พระครูมงคลอุดมธรรม	(อุดม	อุตฺตโม)	 วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม	เลย	 ธรรมนิเทศ
๔๒๓.	 ๒๕๖๒	 พระครูอุบลเขมาภรณ์	(บุญจันทร์	เขมจาโร)	 วัดอุบลบรทิพย์	ร้อยเอ็ด	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๒๔.	 ๒๕๖๒	 พระครูบรรพตสมานธรรม	(พุธ	อนาลโย)	 วัดหิมวันบรรพต	สุรินทร์	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๒๕.	 ๒๕๖๒	 พระครูภัทรสรคุณ	(ไพบูลย์	ปภสฺสโร)	 วัดเวฬุวัน	ระนอง	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๒๖.	 ๒๕๖๒	 พระครูดิตถ์วรรักษ์	(ดิเรก	อุปคุตฺโต)	 วัดท่าโขลง	ลพบุรี	 พุทธบริหารการศึกษา
๔๒๗.	 ๒๕๖๒	 นางอินทร์	นาประกอบ	 เพชรบูรณ์	 สังคมศึกษา
๔๒๘.	 ๒๕๖๒	 Mrs.Gan	Hooi	Kim	Johor	 Malaysia	 พระพุทธศาสนา
๔๒๙.	 ๒๕๖๓	 พระภาวนารัตนญาณ	วิ.	(อริยชาติ	อริยจิตฺโต)	วัดแสงแก้วโพธิญาณ	เชียงราย	 พระพุทธศาสนา
๔๓๐.	 ๒๕๖๓	 พระครูวิธานกิจจาทร	(ประเสริฐ	กิตฺติสาโร)	 วัดมหาบุศย์	กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๓๑.	 ๒๕๖๓	 พระครูสังฆรักษ์ธง	านวีโร	 วัดโคกรังน้อย	เพชรบูรณ์	 พระพุทธศาสนา
๔๓๒.	 ๒๕๖๓	 พระมหาสวัสดิ์	เกสรเมธี	 วัดทอง	กรุงเทพมหานคร	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๓๓.	 ๒๕๖๓	 พระสมุห์สุริยา	สุภทฺโท	 วัดศิริมงคล	ร้อยเอ็ด	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๓๔.		๒๕๖๓	 อุบาสิกากาญจนา	อ้นทับ	 ปทุมธานี	 พระพุทธศาสนา
๔๓๕.	 ๒๕๖๓	 นายธนพล	หิรัญธนารมย์	 พิษณุโลก	 พระพุทธศาสนา
๔๓๖.	 ๒๕๖๔	 พระครูวิชัยกิตติคุณ	(สัมฤทธิ์		กิตฺติโก)	 วัดสุวรรณมงคล		มหาสารคาม		 พระพุทธศาสนา
๔๓๗.	 ๒๕๖๔	 พระครูวิมลสังวรคุณ	(บุญล้อม		สีลส�วโร)	 วัดป่าเมตตาธรรม			ร้อยเอ็ด		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔๓๘.	 ๒๕๖๔	 พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์	(ปกรณ์	กิตฺติธมฺโม)	 วัดกอประจ�าโฮง		เชียงใหม่		 พุทธจิตวิทยา	
๔๓๙.	 ๒๕๖๔	 พระมหาสนม		ฉวิวณฺโณ		 วัดสง่างาม		สุรินทร์		 พระพุทธศาสนา	
๔๔๐.	 ๒๕๖๔	 พระปลัดเตชินท์	ชินเตโช				 วัดแหลมเสด็จ(สาขาวัดเขาสุกิม)	 การจัดการเชิงพุทธ
๔๔๑.	 ๒๕๖๔	 นางชุติมา		ตั้งรัตคณะ		 จังหวัดชัยภูมิ		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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รายนามผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.บ.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๕๕

 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่ สาขาวิชา
	 ๑.	 ๒๕๓๔	 พระครูสรภารพสิุทธ	(สุชาติ	วิสุทฺธาจาโร)	 วัดมหาธาตุ	กรุงเทพมหานคร	 สังคมศาสตร์
	 ๒.	 ๒๕๓๗	 พระครูพิพัฒน์สาครธรรม	(บุญธรรม	คุณสมฺปนฺโน)	วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	สมุทรสาคร	 มนุษยศาสตร์
	 ๓.	 ๒๕๓๗	 พระครูสิริวรรณวิวัฒน์	(วรรณะ	วณฺโณ)	 วัดหลักหกรัตนาราม	ราชบุรี	 มนุษยศาสตร์	 	
	 ๔.	 ๒๕๔๐	 พระครูวิมลวิหารกิจ	(ฉลอม	วีตมโล)	 วัดลาดปลาเคล้า	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
	 ๕.	 ๒๕๔๐	 พระครูภาวนาสุนทร	(บุญสิน	านสุนฺทโร)	 วัดปลายคลอง	จันทบุรี	 พุทธศาสตร์
	 ๖.	 ๒๕๔๐	 เจ้าอธิการทองค�า	คมฺภีโร	 วัดป่าอุทยานวิปัสสนา	 พุทธศาสตร์	
	 ๗.	 ๒๕๔๑	 พระครูโสภณปัญญาวุธ	(แย้ม	กิตฺตินฺธโร)	 วัดไร่ขิง	นครปฐม	 พุทธศาสตร์	
	 ๘.	 ๒๕๔๑	 พระครูโสภณสิทธิการ	(วสันต์	อนุปตฺโต)	 วัดพยัคฆาราม	สุพรรณบุรี	 พุทธศาสตร์
	 ๙.	 ๒๕๔๑	 พระครูวิสาลเขมคุณ	(บุญเรือง	วิสารโท)	 วัดพิชโสภาราม	อุบลราชธานี	 ครุศาสตร์	 	
	๑๐.	 ๒๕๔๑	 พระครูสิริสารธรรม	(สมจิตร	ใจเที่ยง)	 วัดสิริธรรมิกาวาส	ขอนแก่น	 มนุษยศาสตร์	 	
	๑๑.	 ๒๕๔๑	 พระครูเมตตานุรักษ์	(วิชา	อภิชาโต)	 วัดมิตรภาพวนาราม	นครราชสีมา	 สังคมศาสตร์		 	
	๑๒.	 ๒๕๔๒	 พระครูศิริพัชโรบล	(วิรัช	ปญฺญาปโชโต)	 วัดสารพัดนึก	 พระพุทธศาสตร์	 	
	๑๓.	 ๒๕๔๒	 พระครูอาทรศาสนกิจ	(สุเทพ	อาภากโร)	 วัดหัวล�าโพง	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๑๔.	 ๒๕๔๓	 พระครูสุนทรวีรวัฒน์	(เกรียงไกร	กุลวฑฺฒโน)	วัดศรีสุดาราม	กรุงเทพมหานคร	 พุทธจิตวิทยา	 	
	๑๕.	 ๒๕๔๓	 พระครูสุทธิศีลคุณ	(อุดม	สุทฺธสีโล)	 วัดประสิทธิเวช	นครนายก	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๑๖.	 ๒๕๔๓	 พระกิตติศักดิ์	กิตฺติสาโร	 ส�านักปฏิบัติธรรมสารัตถวโนทยาน	 พระพุทธศาสนา	 	
	๑๗.	 ๒๕๔๔	 พระครูศรีชยาภรณ์	(สุรชัย	สุจิตฺโต)	 วัดโตนด	พระนครศรีอยุธยา	 พระพุทธศาสนา	 	
๑๘.	๒๕๔๔	 พระครูธรรมสุตาภรณ์	(บุญมี	คุณสาโร)	 วัดสุตธรรมาราม	นครนายก	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๑๙.	 ๒๕๔๔	 เจ้าอธิการกุ้ยไฮ้	ชุตินฺธโร	 วัดถ�้าสิงโตทอง	ราชบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๒๐.	 ๒๕๔๖	 พระครูโกศลธรรมคุณ	(ส�าลี	สิริกาญฺจโน)	 วัดธรรมาภิรตาราม	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๒๑.	 ๒๕๔๖	 พระครูสิริศุภวัตร	(ศุภกร	สิริธโร)	 วัดบ้านชั่ง	เชียงใหม่	 พระพุทธศาสนา
	๒๒.	 ๒๕๔๖	 พระครูธรรมธรสัมพันธ์	ถิรธมฺโม	 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา	 	
	๒๓.	 ๒๕๔๖	 พระปลัดวินัย	ปโชโต	 วัดทุ่งบ่อแป้น	ล�าปาง	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๒๔.	 ๒๕๔๗	 พระครูอาทรธรรมโชติ	(ชัยวุฒิ	โชติวโร)	 วัดหนองบัว	เชียงใหม่	 พระพุทธศาสนา	 	
	๒๕.	 ๒๕๔๗	 พระครูสุทธิกิจจาทร	(ประเวศ	สุทฺธิญาโณ)	 วัดอ่างทองวรวิหาร	อ่างทอง	 การบริหารการศึกษา
	๒๖.	 ๒๕๔๗	 พระครูใบฎีกาชฑิล	อมรปญฺโญ	(ทับเพชร)	 วัดสุชัยคุณาราม	นครราชสีมา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๒๗.	 ๒๕๔๘	 พระครูอรรถสารเมธี	(จ�านง	อติเมโธ)	 วัดวุฒาราม	ขอนแก่น	 การบริหารการศึกษา
	๒๘.	 ๒๕๔๘	 พระครูกิตติสารโกวิท	(สุเทพ	สุกฺกธมฺโม)	 วัดบ้านเปลือยใหญ่	ร้อยเอ็ด	 พระพุทธศาสนา	
	๒๙.	 ๒๕๔๘	 พระครูวิจิตรสารสุนทร	(ฉัตรชัย	อคฺคปญฺโญ)	วัดหัวข่วง	แพร่	 พระพุทธศาสนา	
	๓๐.	 ๒๕๔๘	 พระครูวิภัชธรรมคุณ	(บุญ	อคฺควณฺโณ)	 วัดจระเข้หิน	นครราชสีมา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๓๑.	 ๒๕๔๘	 พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์	(ศักดิ์ดา	เขมจาโร)	 วัดท่าเสด็จ	กาญจนบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๓๒.	 ๒๕๔๘	 พระครูอาทรสังฆกิจ	(อวบ	ตจาโร)	 วัดศรีประชา	อยุธยา	 การบริหารการศึกษา
	๓๓.	 ๒๕๔๘	 พระครูวิเชียรปัญญา	(ณรงค์	คุณส�วโร)	 วัดป่างิ้ว	เชียงใหม่	 พระพุทธศาสนา
	๓๔.	 ๒๕๔๙	 พระครูรัตนทีปาภิบาล	(บัวลา	พุทฺธวโร)	 วัดเกาะแก้ว	ขอนแก่น	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๓๕.	 ๒๕๔๙	 พระครูไพศาลธีรคุณ	(สุเทพ	ธีรภทฺโท)	 วัดต้นแก้ว	ล�าพูน	 ธรรมนิเทศ	
	๓๖.	 ๒๕๔๙	 พระครูโอภาสพิพฒัน์	(จันทา	วฑฺฒโน)	 วัดเสมาท่าค้อ	ร้อยเอ็ด	 พระพุทธศาสนา	 	
	๓๗.	 ๒๕๔๙	 พระครูศาสนกิจวิมล	(หนูพันธ์	อิสฺสโร)	 วัดหนองเชียงทูน	ศรีสะเกษ	 พระพุทธศาสนา	  
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	๓๘.	 ๒๕๔๙	 พระครูสุนทรคุณวัตร	(ทวี	ปญฺญาธโร)	 วัดประมวลราษฎร์	นครราชสีมา	 พระพุทธศาสนา
	๓๙.	 ๒๕๔๙	 พระครูวิมลสันติธรรม	(จรัล	สิริทตฺโต)	 วัดพุทธสันติธรรม	สิงคโปร์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
	๔๐.	 ๒๕๔๙	 พระครูปลัดจ�ารูญ	ฐานธมฺโม	 วัดบางพลีใหญ่กลาง	สมุทรปราการ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๔๑.	 ๒๕๔๙	 พระครูปลัดนิสิต	านสมฺปนฺโน	 วัดซับน้อยพัฒนา	เพชรบูรณ์	 การสอนพระพุทธศาสนา	
	๔๒.	 ๒๕๔๙	 พระครูวินัยธรนิคม	สิริวฑฺฒโน	 ส�านักสงฆ์ป่าสมบูรณ์	นครราชสีมา	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๔๓.	 ๒๕๔๙	 องวินัยธรไพรัตน์	เหว่ตี้	 วัดเขตร์นาบุญญาราม	จันทบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๔๔.	 ๒๕๕๐	 พระครูวิสุทธิประยุตต์	(บุตรดี	วิสุทฺธสีโล)	 วัดประชาคมาราม	นครราชสีมา	 สังคมศึกษา
	๔๕.	 ๒๕๕๐	 พระครูวรคุณประยุต	(พิพัฒน์มงคล	คุณยุตฺโต)	 วัดพิพัฒน์มงคล	สุโขทัย	 มานุษยวิทยา	 	
	๔๖.	 ๒๕๕๐	 พระครูภัทรธรรมโกศล	(กุศล	อคฺควโร)	 วัดพระร่วง	แพร่	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๔๗.	 ๒๕๕๐	 พระครูสิริปริยัตยากร	(ศุภชัย	สุจิตฺโต)	 วัดตาลเรียง	ขอนแก่น	 การสอนพระพุทธศาสนา	
	๔๘.	 ๒๕๕๐	 พระครูรัตนาภิรักษ์	(ประวิทย์	สุภทฺโท)	 วัดไตรรัตนาราม	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา	
	๔๙.	 ๒๕๕๐	 พระครูโสภณคุณาธาร	(สิงโต	ปสนฺนจิตฺโต)	 วัดสาลี	สุพรรณบุรี	 พระพุทธศาสนา
	๕๐.	 ๒๕๕๐	 พระครูสวัฒน์ชยาทร	(เงียบ	อาภรโณ)	 วัดบุไผ่	นครราชสีมา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
	๕๑.	 ๒๕๕๐	 พระครูนิเทศธรรมรส	(ไพฑูรย์	กนฺตธมฺโม)	 วัดโลห์สุทธาวาส	อ่างทอง	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๕๒.	 ๒๕๕๐	 พระครูวิบูลภาวนานุศาสก์	(สนิท	พุทฺธว�โส)	 วัดห้วยบง	ล�าพูน	 พระพุทธศาสนา	 	
	๕๓.	 ๒๕๕๐	 พระครูศีลปัญญากร	(อเนก	จนฺทปญฺโญ)	 วัดคลองศิลา	จังหวัดเชียงใหม่	 สังคมวิทยา	 	 	
	๕๔.	 ๒๕๕๐	 พระครูอนุกูลธัญกิจ	(ชัยรัตน์	จนฺทสาโร)	 วัดแสงสรรค์	ปทุมธานี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๕๕.	 ๒๕๕๐	 พระครูปลัดอารยเดช	จารุวณฺโณ	 วัดทอง	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๕๖.	 ๒๕๕๐	 พระครูปลัดศุภกิตติ์	สุทฺธิญาโณ	 วัดพระเจ้าโท้เมืองฮอด	เชียงใหม่	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๕๗.	 ๒๕๕๐	 พระครูวินัยธรธนวัฒน์	จนฺทโชโต	 วัดโคกเจ้าหล่า	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๕๘.	 ๒๕๕๑	 พระครูสถิตธรรมารักษ์	(ดวงค�า	านิสฺสโร)	 วัดป่าไม้แดง	เชียงใหม่	 พุทธศิลปกรรม	 	
	๕๙.	 ๒๕๕๑	 พระครูวิมลสารวิสุทธิ์	(แก่น	อนงฺคโณ)	 วัดหนองหัวแรต	นครราชสีมา	 พระพุทธศาสนา	 	
	๖๐.	 ๒๕๕๑	 พระครูบุญญาภิมณฑ์	(ทึน	ยโสธโร)	 วัดป่าดอนบาก	อุบลราชธานี	 วิปัสสนาภาวนา	 	
	๖๑.	 ๒๕๕๑	 พระครูพิศาลกิจจาทร	(ภุชชงค์	ชวนปญฺโญ)	 วัดเกาะแก้วอรุณคาม	สระบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๖๒.	 ๒๕๕๑	 พระครูสุชัยกาญจนสิทธิ์	(มีชัย	กนฺตสีโล)	 วัดหนองนางเลิ้ง	กาญจนบุรี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๖๓.	 ๒๕๕๑	 พระครูสิทธิชัยวัฒน์	(เลิศรบ	ปญฺญาคโม)	 วัดชัยฉิมพลี	กรุงเทพมหานคร	 การบริหารการศึกษา
	๖๔.	 ๒๕๕๑	 พระครูสุธรรมประโชติ	(ค�าผอง	ตปุญฺโญ)	 วัดป่าพิทักษ์ธรรม	นครราชสีมา	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๖๕.	 ๒๕๕๑	 พระครูพิมลธรรมานุยุต	(จะเด็ด	ญาณุตฺตโร)	 วัดธรรมจักรัตนาราม	สิงคโปร์	 พุทธจิตวิทยา	 	
	๖๖.	 ๒๕๕๑	 พระครูปทุมวรกิจ	(ช�านาญ	อุตฺตมปญฺโญ)	 วัดบางกุฎีทอง	ปทุมธานี	 การจัดการเชิงพุทธ
	๖๘.	 ๒๕๕๒	 พระครูสิริปัญญาคม	(ค�าสิงห์	อตฺตาคโม)	 วัดมิ่งเมืองพลาราม	ขอนแก่น	 ธรรมนิเทศ
	๖๙.	 ๒๕๕๒	 พระครูพิทักษ์นันทคุณ	(สงวน		จารุวณฺโณ)	 วัดอรัญญาวาส	น่าน	 ธรรมนิเทศ	
	๗๐.	 ๒๕๕๒	 พระครูวิมลสังวรคุณ	(บุญล้อม	สีลส�วโร)	 วัดป่าเมตตาธรรม	ร้อยเอ็ด	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๗๑.	 ๒๕๕๒	 พระครูอมรพุทธิคุณ	(สมพร	ปญฺญาปสุโต)	 วัดร่องซ้อ	แพร่	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๗๒.	 ๒๕๕๒	 พระครูนิมิตธรรมาภินันท์	(บุญเลิศ	สุวีโร)	 วัดเนรมิตวิปัสสนา	เลย	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๗๓.	 ๒๕๕๒	 พระครูปภัศร์ธรรมรังสี	(ศรศักดิ์		จนฺทร�สี)	 วัดกู่เต้า	เชียงใหม่	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๗๔.	 ๒๕๕๒	 พระครูสาครธรรมโสภณ	(สง่า	เมธิว�โส)	 วัดโสภณาราม	สมุทรสาคร	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๗๕.	 ๒๕๕๒	 พระครูพิทักษ์ธรรมากร	(สวัสดิ์		สีลส�วโร)	 วัดบ้านแจ่ม	ล�าพูน	 ธรรมนิเทศ	 	 	
	๗๖.	 ๒๕๕๒	 พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์	(น้อม		อตฺตมโน)	 วัดกระโจมทอง	กรุงเทพฯ	 พุทธจิตวิทยา	 	
	๗๗.	 ๒๕๕๒	 พระครูพิพัฒน์วรคุณ	(ส�าราญ		พฺรหฺมสโร)	 วัดมะกอก	กรุงเทพฯ	 การบริหารการศึกษา
	๗๘.	 ๒๕๕๒	 พระครูสุจิตวิมล	(จวง		สุจิตฺโต)	 วัดบึงทองหลาง	กรุงเทพฯ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		
	๗๙.	 ๒๕๕๒	 พระครูบวรสีลวัตร	(ประเสริฐ	รกฺขิตสีโล)	 วัดเลิศสวัสดิ์	นครราชสีมา	 พระพุทธศาสนา	
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	๘๐.	 ๒๕๕๒	 พระครูสุคนธ์สีลคุณ	(แสวง		คนฺธสีโล)	 วัดชมนิมิต	นครราชสีมา	 พุทธศิลปกรรม	
	๘๑.	 ๒๕๕๒	 พระปลัดประดิษฐ์	อี้สี	 วัดอุทัยภาติการาม	ฉะเชิงเทรา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
	๘๒.	 ๒๕๕๒	 พระครูโชติพัฒนากร	(เสนีย์		รุจิธมฺโม)	 วัดบางปรงธรรมฯ	ฉะเชิงเทรา	 พระพุทธศาสนา	 	
	๘๓.	 ๒๕๕๒	 พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล	(ทวี		อาภากโร)	 วัดพระปฐมเจดีย์	นครปฐม	 สังคมศึกษา
	๘๔.	 ๒๕๕๒	 พระมหานิพนธ์	จิตฺตวุฑฺโฒ	 วัดพิกุล	กรุงเทพฯ	 การบริหารการศึกษา
	๘๕.	 ๒๕๕๒	 พระปลัดทวน	อาภาธโร	 วัดพุทธสันติธรรม	สิงคโปร์	 การบริหารการศึกษา
	๘๖.	 ๒๕๕๒	 พระมหาชอบ	พุทฺธสโร	 วัดพิชโสภาราม	อุบลราชธานี	 พระพุทธศาสนา	 	
	๘๗.	 ๒๕๕๓	 พระครูธรรมรัต		(ธงชัย		ชวนปญฺโญ)	 วัดนางสาว	จังหวัดสมุทรสาคร	 พระพุทธศาสนา	 	
	๘๘.	 ๒๕๕๓	 พระครูเกษมธรรมานุวัตร	(บุญชู	อตฺถกาโม)	 วัดเกษมส�าราญ	อุบลราชธานี	 พุทธจิตวิทยา	 	
	๘๙.	 ๒๕๕๓	 พระครูประกาศสมาธิคุณ	(ศรีสมุทร	เขมทตฺโต)	 วัดสุวรรณประสิทธิ์	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา
	๙๐.	 ๒๕๕๓	 พระครูสุธรรมาภิวัฒน์	(สนิท	สุธมฺโม)	 เจ้าอาวาสวัดเอนกดิษฐาราม	นนทบุรี	 สังคมศึกษา
	๙๑.	 ๒๕๕๓	 พระครูโกศลพิพัฒนคุณ	(เสนาะ	กตสาโร)	 วัดปงท่าข้าม	แพร่	 พระพุทธศาสนา	 	
	๙๒.	 ๒๕๕๓	 พระครูคัมภีร์สราภิวัฒน์		(ค�าพอง	คมฺภีโร)	 วัดสระพังทอง		จังหวัดร้อยเอ็ด	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๙๓.	 ๒๕๕๓	 นางบัวชม	กันทะปา	 เชียงใหม่	 การบริหารการศึกษา
	๙๔.	 ๒๕๕๓	 นายฉะโอด	รุ่งเรือง	 สมุทรปราการ	 รัฐศาสตร์	 	 	
	๙๕.	 ๒๕๕๓	 นายอภิวิชญ์		อภิโชติศาสตร์	 นครราชสีมา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
	๙๖.	 ๒๕๕๔	 พระครูนีลบรรพตคณารักษ์	(บุญตา	อริยว�โส)	 วัดนครบาล	ชัยภูมิ	 พระพุทธศาสนา	 	
	๙๗.	 ๒๕๕๔	 พระครูสันตจิตตาภิบาล	(เกียรติศักดิ์		สนฺตจิตฺโต)	 วัดหัวริน	เชียงราย	 การจัดการเชิงพุทธ
	๙๘.	 ๒๕๕๔	 พระครูสิทธิสีรีรักษ์	(ประเชิญ		ปสนฺนชวนจิตฺโต)	 วัดเขาทุเรียน	นครนายก			 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๙๙.	 ๒๕๕๔	 พระครูวรเวทย์สังฆกิจ	(นิพนธ์	ภทฺทธมฺโม)		 วัดเมธังกราวาส	แพร่		 พระพุทธศาสนา	 	
	๑๐๐.	 ๒๕๕๔	 พระครูอานันทกิจจานุกูล	(สุริยา	คุณวโร)	 วัดอานันทเมตยาราม	สิงคโปร์	 ธรรมนิเทศ	
	๑๐๑.	 ๒๕๕๔	 พระมหาเชาว์	สารตฺถิโก		(เพียงพิมาย)				 วัดศาลา	นครราชสีมา	 ภาษาบาลี	
	๑๐๒.	 ๒๕๕๔	 พระครูปลัดธีรวรวัฒน์	(ประเสียร	อโนมคุโณ)	 วัดนวลจันทร์	กรุงเทพมหานคร		 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๐๓.	 ๒๕๕๔	 พระมหาชวน		ชยกโร		 วัดพลงช้างเผือก	ระยอง		 พระพุทธศาสนา	 	
	๑๐๔.	 ๒๕๕๔	 พระปลัดพิศาล	ธมฺมธโร	 วัดหนองว่านเหลือง	ฉะเชิงเทรา	 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๐๕.	 ๒๕๕๔	 พระมหาสุนทร	สุนฺทรธมฺโม	 วัดม่วง	กรุงเทพมหานคร		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
	๑๐๖.	 ๒๕๕๔	 พระใบฎีกาศุภชัย		สีลเตโช	 วัดใหม่กระทุ่มล้ม	กรุงเทพมหานคร	 พระพุทธศาสนา	 	
	๑๐๗.	 ๒๕๕๔	 อุบาสิกาพรลพัชร	นรารัตน์วันชัย			 วัดปัญญานันทาราม	ปทุมธานี			 ธรรมนิเทศ		 	
๑๐๘.	 ๒๕๕๔	 นางชวนพิศ	บุญทอง	 ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
	๑๐๙.	 ๒๕๕๔	 นายชะลัต	เชาวนสวัสดิ์	 ข้าราชการบ�านาญ	กรุงเทพมหานคร		 สังคมศึกษา	 	
	๑๑๐.	 ๒๕๕๔	 นายบุญชู		กัลยาวุฒิพงศ์	 บริษัท	พสุเพิ่มทรัพย์ฯ	นครปฐม	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๑๑.	 ๒๕๕๕	 พระครูวิชิตพัฒนคุณ	(วิชัย	วิชโย)	 วัดกกต้อง	นครพนม	 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๑๒.	 ๒๕๕๕	 พระครูสุนทรพุทธิคุณ	(สงบ	กตสนฺโต)	 วัดต�๊าน�้าล้อม	พะเยา	 การพัฒนาสังคม
	๑๑๓.	 ๒๕๕๕	 พระครูโกวิทธรรมโสภณ	(ศรีผ่อง	โกวิโท)	 วัดร้องเม็ง	เชียงใหม่	 พุทธศิลปกรรม
	๑๑๔.	 ๒๕๕๕	 พระครูวิเทศกิตติธรรม	(กิตติ	กิตฺติภทฺโท)	 วัดคีรีวิหาร	สิงคโปร์	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๑๕.	 ๒๕๕๕	 พระครูมงคลธรรมรักษ์	(สงวน	สุมงฺคโล)	 วัดคุ้มครองธรรม	แพร่	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๑๖.	 ๒๕๕๕	 พระครูวิสุทธิเขมรัต	(เกษม	เขมจาโร)	 วัดป่าตึง	เชียงใหม่	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๑๗.	 ๒๕๕๕	 พระครูอุปถัมภ์นันทวัฒน์	(อรรถพล	กิตฺติโสภโณ)		 วัดสมุน	น่าน	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๑๘.	 ๒๕๕๕	 พระครูวิรุฬห์ธรรมกิจ	(อรุณ	อมรธมฺโม)	 วัดบ้านเส้ง	ล�าพูน	 ธรรมนิเทศ
	๑๑๙.	 ๒๕๕๕	 พระครูพิศิษฎ์สรการ	(เอกนรินทร์	คมฺภีโร)	 วัดอุดมไพรสณฑ์	ร้อยเอ็ด	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๒๐.	 ๒๕๕๕		 พระครูศรีกาญจนกิตติ	(จันทร์	กิตฺติจนฺโท)	 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม	กาญจนบุรี		 วิปัสสนาภาวนา
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 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่ สาขาวิชา 
	๑๒๑.	 ๒๕๕๕	 พระมหาเกษม	เขมาภินนฺโท	(พูลค�า)	 วัดท่าสะต๋อย	เชียงใหม่	 ธรรมนิเทศ
	๑๒๒.	 ๒๕๕๕	 พระครูสถิตญาณธรรม	(บุญเกื้อ	ถิรญาโณ)	 วัดบุญญาราม	ประเทศสิงคโปร์	 การพัฒนาสังคม
	๑๒๓.	 ๒๕๕๕	 พระครูวิทิตธรรมโกศล	(บุญอยู่	ธมฺมโกสโล)	 วัดวังหงส์	แพร่	 ธรรมนิเทศ
	๑๒๔.	 ๒๕๕๕	 พระครูสันติธรรมพิทักษ์	(ชุ่ม	ปยนนฺโท)	 วัดสัทธาปูชนียาราม	สิงคโปร์	 การจัดการเชิงพุทธ
	๑๒๕.	 ๒๕๕๕	 พระครูคีรีธรรมสุนทร	(สินสมุทร	สุนฺทราจาโร)	 วัดห้วงหิน	ระยอง	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๒๖.	 ๒๕๕๕	 พระปลัดปพน	กิตฺติธโร	 วัดชัยมงคล	สิงคโปร์	 การพัฒนาสังคม
	๑๒๗.	 ๒๕๕๕		 พระครูใบฎีกาสุวรรณชัย	จารุวณฺโณ	 วัดใหม่ช่องลม	กรุงเทพมหานคร	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๒๘.	 ๒๕๕๕	 พระครูปลัดสุริยัณ	จนฺทวณฺโณ	 วัดฉัพพัณณรังสี	ชัยภูมิ	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๒๙.	 ๒๕๕๕	 นางสาวเพ็ญฉาย	สิโรรส	 กรรมการวัดอุโมงค์	(สวนพุทธธรรม)	 พระพุทธศาสนา
	๑๓๐.	 ๒๕๕๕	 นายชะโอด	พันธุ์หว้า	 ปทุมธานี	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๓๑.	 ๒๕๕๕	 นางละเอียด	ตั้งธรรมพูนผล	 สมุทรปราการ		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๓๒.	 ๒๕๕๕	 นางอ�าไพ	สายหยุด	 ฉะเชิงเทรา	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
	๑๓๓.	 ๒๕๕๕	 นายสมนึก	โยธาราษฎร์	 มหาสารคาม		 รัฐศาสตร์
	๑๓๔.	 ๒๕๕๕	 นายสัมฤทธิ์	ไชยสมเดช	 นนทบุรี	 สังคมศึกษา
	๑๓๕.	 ๒๕๕๕	 นางผ่องอ�าไพ	สังวรลิ	 สมุทรปราการ		 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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รายนามผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๖๔

 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่ 
	 ๑.	 ๒๕๒๒	 ขุนวิทยาวุฑฒิ	(นวม	ชัยรัตน์)	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	 ๒.	 ๒๕๒๒	 นายเกษม		บุญศรี	 กรุงเทพมหานคร	
	 ๓.	 ๒๕๒๒	 ศาสตราจารย์พิเศษ	เสฐียร	พันธรังษี	 กรุงเทพมหานคร
	 ๔.	 ๒๕๒๓-๒๔		นายสวัสดิ์	พินิจจันทร์	 กรุงเทพมหานคร	
	 ๕.	 ๒๕๒๓-๒๔		นายบรรเทิง		ศรีทรงผล	 กรุงเทพมหานคร	 	
	 ๖.	 ๒๕๒๕	 นายพร	รัตนสุวรรณ	 กรุงเทพมหานคร	
	 ๗.	 ๒๕๒๖	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ประกิต(จิตร)	บัวบุศย์	ราชบัณฑิต	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	 ๘.	 ๒๕๒๘	 นายศรีพัท	มีนะกนิษฐ	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	 ๙.	 ๒๕๒๘	 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์	ทิพย์เกษร	 ลาดพร้าว		กรุงเทพมหานคร
	 ๑๐.	 ๒๕๒๙	 นายประหยัด	ไพทีกุล	 นครนายก	 	
	 ๑๑.	 ๒๕๒๙	 นายวิจิตร	สมบัติบริบูรณ์	 กรุงเทพมหานคร	 	
	 ๑๒.	 ๒๕๓๐	 นายปลื้ม	โชติษฐยางกูร	 ลาดพร้าว		กรุงเทพมหานคร		
	 ๑๓.	 ๒๕๓๐	 คุณหญิงกระจ่างศรี	รักตะกนิษฐ	 กรุงเทพมหานคร		
	 ๑๔.	 ๒๕๓๑	 ศาสตราจารย์พิเศษจ�านงค์	ทองประเสริฐ	ราชบัณฑิต	 เขต	สาทร	กรุงเทพมหานคร
	 ๑๕.	 ๒๕๓๑	 รองศาสตราจารย์	ดร.	จ�าลอง	สารพัดนึก	 ม.ศิลปากร		กรุงเทพมหานคร			
	 ๑๖.	 ๒๕๓๒	 นายกรุณา	กุศลาสัย	 กรุงเทพมหานคร	
	 ๑๗.	 ๒๕๓๒	 นายอดิศักดิ์	ทองบุญ	 ราชบัณฑิตยสถาน	กรุงเทพมหานคร
	 ๑๘.	 ๒๕๓๒	 นายสุวรรณ	แสงสุดใจ	 เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	
	 ๑๙.	 ๒๕๓๓	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.	ณัฐ	ภมรประวัติ	 กรุงเทพมหานคร	 	
	 ๒๐.	 ๒๕๓๓	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ศุภชัย	ตั้งวงศ์ศานต์	 ม.มหิดล	ศาลายา		 	
	 ๒๑.	 ๒๕๓๓	 นายทรงวิทย์		แก้วศรี	 นนทบุรี	
	 ๒๒.	 ๒๕๓๔	 นายพล	ผลาพิบูลย์	 กรุงเทพมหานคร		 	
	 ๒๓.	 ๒๕๓๔	 นางสาวตรีธา	เนียมข�า	 วัดปากน�้า	กรุงเทพมหานคร		
	 ๒๔.	 ๒๕๓๔	 นายสนิท		ไชยวงศ์คต	 ม.มหิดล		นครปฐม	 	
	 ๒๕.	 ๒๕๓๕	 นางกมลา	สิทธิไชย	 ห้วยขวาง		กรุงเทพมหานคร		
	 ๒๖.	 ๒๕๓๕	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	จิรพัฒน์	ประพันธวิทยา	 ม.ศิลปากร	
	 ๒๗.	 ๒๕๓๕	 พลเอกเกรียงศักดิ์	ชมะนันทน์	 กรุงเทพมหานคร		 	
	 ๒๘.	 ๒๕๓๕	 นายยิ้ม	ปัณฑยางกูร	 เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ	กรุงเทพมหานคร		
	 ๒๙.	 ๒๕๓๖	 พลเอกชวลิต	ยงใจยุทธ	 นครพนม	 	
	 ๓๐.	 ๒๕๓๖	 นายสัมพันธ์	ทองสมัคร	 นครศรีธรรมราช		 	
	 ๓๑.	 ๒๕๓๖	 นายสวัสดิ์	ค�าประกอบ	 จังหวัดนครสวรรค์	 	
	 ๓๒.	 ๒๕๓๖	 นายธนิต	อยู่โพธิ์	 กรุงเทพมหานคร		 	 	
	 ๓๓.	 ๒๕๓๖	 นายจารุมุกต์	เรืองสุวรรณ	 ขอนแก่น	
	 ๓๔.	 ๒๕๓๖	 นายส�าราญ	ทองแพง	 ม.นเรศวร		 	 	
	 ๓๕.	 ๒๕๓๗	 นายมารุต	บุนนาค	 กรุงเทพมหานคร		 	 	
	 ๓๖.	 ๒๕๓๗	 นายเสวตร	เปี่ยมพงศ์สานต์	 ระยอง	
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 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่
	 ๓๗.	 ๒๕๓๗	 นายสิริ	เพ็ชรไชย	 หนองแขม	กรุงเทพมหานคร		
	 ๓๘.	 ๒๕๓๗	 นายเฉลิมชัย	เมืองงาม	 กรุงเทพมหานคร	 	
	 ๓๙.	 ๒๕๓๗	 นางสิริ	กรินชัย	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	 ๔๐.	 ๒๕๓๗	 นางดวงพร	แพรพริ้วงาม	 กรุงเทพมหานคร	 	
	 ๔๑.	 ๒๕๓๘	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ประดิษฐ์	เจริญไทยทวี	 ประทุมธานี
	 ๔๒.	 ๒๕๓๘	 นายสมศักดิ์	สายหยุด	 ฉะเชิงเทรา	
	 ๔๓.	 ๒๕๓๘	 นายอรุณ	เฉตตีย์	 ข้าราชการ	เอกอัครราชทูตอินเดีย
	 	 	 	 ประจ�าประเทศไทย	
	 ๔๔.	 ๒๕๓๘	 นายณัฐพงษ์	ปรุเขตร์	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	 ๔๕.	 ๒๕๓๘	 นางไตรพิตรา	สารเศรษฐศิริ	 มลรัฐมิชิแกน	อเมริกา	 	
	 ๔๖.	 ๒๕๓๘	 นางเพ็ญศรี	จงภักดี	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	 ๔๗.	 ๒๕๓๙	 แม่ชีศันสนีย์	เสถียรสุต	 เสถียรธรรมสถาน		กรุงเทพมหานคร	
	 ๔๘.	 ๒๕๓๙	 รองศาสตราจารย์	ดร.	วิชัย	วงษ์ใหญ่	 กรุงเทพมหานคร	
	 ๔๙.	 ๒๕๓๙	 นายสุชาติ	เมืองแก้ว	 นนทบุรี	 	 	
	 ๕๐.	 ๒๕๓๙	 นางสุภาพรรณ	พิชัยรณรงค์สงคราม	 -	
	 ๕๑.	 ๒๕๓๙	 นางจินดาภา	จันทภาษา	 -	 	
	 ๕๒.	 ๒๕๓๙	 นายปรีด์	วังศกาญจน์	 -	 	
	 ๕๓.	 ๒๕๔๐	 พลเอกนพ	พิณสายแก้ว	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	 ๕๔.	 ๒๕๔๐	 ร้อยเอกอดุลย์	รัตตานนท์	 กรมการศาสนา	กรุงเทพมหานคร	
	 ๕๕.	 ๒๕๔๐	 นายสุทัศน์	ทิวทอง	 ผอ.กองนิติการ	กรุงเทพมหานคร		
	 ๕๖.	 ๒๕๔๐	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยุทธ	ชิโนกุล	 กรุงเทพมหานคร	
	 ๕๗.	 ๒๕๔๐	 นายโสบิน	นามโท	 กรุงเทพมหานคร	
	 ๕๘.	 ๒๕๔๐	 นายอวยชัย	สิงคารวนิช	 บ้านบึง	ชลบุรี	 	
	 ๕๙.	 ๒๕๔๐	 นายไสว	แก้วขาว	 ราฏษร์บูรณะ	กรุงเทพฯ	 	
	 ๖๐.	 ๒๕๔๐	 นายพนากร	ศักดิ์ศิริฤทัย	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	 ๖๑.	 ๒๕๔๐	 นางสาวสุภาภรณ์	หวังนิตย์สุข	 -	 	
	 ๖๒.	 ๒๕๔๐	 นางสาวประยูร	จันทร์สว่าง	 -	 	
	 ๖๓.	 ๒๕๔๑	 นายวิรัช	รัตนเศรษฐ์	 โนนสูง	นครราชสีมา	 	
	 ๖๔.	 ๒๕๔๑	 นางประทุม	เตมิยสุต	 กรุงเทพมหานคร		 	 	
	 ๖๕.	 ๒๕๔๑	 นายกุศล	บุญเสมอ	 -	 	
	 ๖๖.	 ๒๕๔๑	 นาวาอากาศโทหญิง	เอ็นดู	นิลกุล	 กรุงเทพมหานคร		 	
	 ๖๗.	 ๒๕๔๑	 นางสาวฟองแก้ว		สายใจ	 แพร่	 	
	 ๖๘.	 ๒๕๔๑	 นายวัชรา	หงส์ประภัศร	 นครศรีธรรมราช		 	
	 ๖๙.	 ๒๕๔๑	 นายธีรศักดิ์	ไพโรจน์สถาพร	 นครปฐม	 	
	 ๗๐.	 ๒๕๔๑	 ดร.	ประภา	ภักดิ์โพธิ์	 ขอนแก่น	 	
	 ๗๑.	 ๒๕๔๑	 นางวาด	สุขส�าราญ	 สมุทรปราการ	 	
	 ๗๒.	 ๒๕๔๒	 นายสนั่น		ไชยานุกุล	 กรุงเทพมหานคร		 	
	 ๗๓.	 ๒๕๔๒	 พันเอก	แสง	สมบุญ	 กรุงเทพมหานคร		
	 ๗๔.	 ๒๕๔๒	 นายวิจิตร	รัตนธีรศักดิ์	 -	
	 ๗๕.	 ๒๕๔๒	 นายอนุรุธ	ว่องวานิช	 กรุงเทพมหานคร		 	 	
	 ๗๖.	 ๒๕๔๒	 นางสาวฐิติพร	น�้าเงิน	 ลพบุรี	 	
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 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่
	 ๗๗.	 ๒๕๔๒	 นางจุฑามาศ	ปฏิมารัตนานันท์	 พระนคร	กรุงเทพฯ	 	
	 ๗๘.	 ๒๕๔๒	 นายสมพงษ์	วิบูลย์ศักดิ์ชัย	 -	 	
	 ๗๙.	 ๒๕๔๒	 นายฉลี	มูลมั่ง	 อุบลราชธานี	 	
	 ๘๐.	 ๒๕๔๒	 พันเอก	ดร.	วีระ	วงศ์สรรค์	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	กทม.	
	 ๘๑.	 ๒๕๔๓	 นายแพทย์รัศมี	วรรณิสสร	 กรุงเทพมหานคร	
	 ๘๒.	 ๒๕๔๓	 นางสมปอง	วรรณิสสร	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	 ๘๓.	 ๒๕๔๓	 นายสัมฤทธิ์	พันธุ์ค้า	 นครสวรรค์	 	
	 ๘๔.	 ๒๕๔๓	 รองศาสตราจารย์	ดร.	จ�านงค์	อดิวัฒนสิทธิ์	 ม.เกษตรศาสตร์	กรุงเทพมหานคร	
	 ๘๕.	 ๒๕๔๓	 รองศาสตราจารย์	อุดม	บัวศรี	 ขอนแก่น	
	 ๘๖.	 ๒๕๔๓	 นายวินัย	อัศวศิวกุล	 กรุงเทพมหานคร	 	
	 ๘๗.	 ๒๕๔๓	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รุ่งเรือง	บุญโญรส	 เชียงใหม่		
	 ๘๘.	 ๒๕๔๓	 นายยุทธนา	บัณฑิตเสาวภาคย์	 นนทบุรี	 	
	 ๘๙.	 ๒๕๔๓	 นางนิศา	เชนะกุล	 กรุงเทพมหานคร	 	
	 ๙๐.	 ๒๕๔๓	 นางสุปราณี	คาร์ลสัน	 ลอสแอนเจลีส	อเมริกา	 	
	 ๙๑.	 ๒๕๔๓	 นางพวงจันทร์	ตุมราศวิน	 กรุงเทพมหานคร	 	
	 ๙๒.	 ๒๕๔๔	 ศาสตราจารย์พิเศษ	เสฐียรพงษ์	วรรณปก	ราชบัณฑิต			 กรุงเทพมหานคร	
	 ๙๓.	 ๒๕๔๔	 นางยุวรี		เอื้อกาญจนวิไล	 สมุทรปราการ	 	
	 ๙๔.	 ๒๕๔๔	 นายทวีศักดิ์	เล่าตระกูล	 สมุทรปราการ	 	 	
	 ๙๕.	 ๒๕๔๔	 นางรัชนีพร	พุคยาภรณ์	พุกกะมาน	 ม.ศรึประทุม		 	
	 ๙๖.	 ๒๕๔๔	 นายรุ่งฤทธิ์	มกรพงศ์	 กรุงเทพมหานคร	 	
	 ๙๗.	 ๒๕๔๔	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภิรมย์	จั่นถาวร	 กรุงเทพมหานคร
	 ๙๘.	 ๒๕๔๔	 ดร.อ�านวย	เดชชัยศรี	 กรุงเทพมหานคร	 	
	 ๙๙.	 ๒๕๔๔	 นางรัตนา	สมสกุลรุ่งเรือง	 สมุทรปราการ	
	๑๐๐.	 ๒๕๔๔	 นางสาวจันทร์ขจร	ศรีสาร	 -	 	
	๑๐๑.	 ๒๕๔๔	 นายทองสุก	ปงเมือง	 -	 	
	๑๐๒.	 ๒๕๔๔	 นายทองอุ่น	สิทธิไกรพงษ์	 ขอนแก่น	 	
	๑๐๓.	 ๒๕๔๔	 นางสาวสะอิ้ง	กฤษณะภักดี	 -	 	
	๑๐๔.	 ๒๕๔๕	 นายจ�านงค์	สวมประค�า	 สามพราน	นครปฐม	
	๑๐๕.	 ๒๕๔๕	 พลเอกเสรี	พุกกะมาน	 กรุงเทพมหานคร		 	 	
	๑๐๖.	 ๒๕๔๕	 รองศาสตราจารย์	ดร.เปรื่อง	กิจรัตน์กร	 ม.ราชภัฏพระนคร	กรุงเทพมหานคร	
	๑๐๗.	 ๒๕๔๕	 นายเกรียง	กัลป์ลินันท์	 อุบลราชธานี	 	
	๑๐๘.	 ๒๕๔๕	 นายสุเทพ	พรมพันห่าว	 สกลนคร	 	 	
	๑๐๙.	 ๒๕๔๕	 รองศาสตราจารย์บุญเรือง	อินทวรันต์	 นครสวรรค์
	๑๑๐.	 ๒๕๔๕	 พันเอกพิเศษเลื่อน	สุนทรเศวต	 กรุงเทพมหานคร		 	 	
	๑๑๑.	 ๒๕๔๕	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี	แท่นแก้ว	 หนองแขม	กรุงเทพมหานคร	
	๑๑๒.	 ๒๕๔๕	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เริงชัย	หมื่นชนะ	 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
	๑๑๓.	 ๒๕๔๕	 นายช�านาญ	นิศารัตน์	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๑๑๔.	 ๒๕๔๕	 ดร.ทรงศักดิ์	เอาฬาร	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๑๑๕.	 ๒๕๔๕	 นางส่งศรี	ชมพูวงศ์	 นครศรีธรรมราช	 	
	๑๑๖.	 ๒๕๔๕	 นางเพ็ญแข	ติลกมนกุล	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๑๑๗.	 ๒๕๔๕	 นายสมควร	พิชัยกุล	 สกลนคร	 	
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	๑๑๘.	 ๒๕๔๕	 นางละออ	จองอยู่	 สุรินทร์	 	
	๑๑๙.	 ๒๕๔๕	 นายศึกษา	ศรียาภัย	 ชุมพร	 	
	๑๒๐.	 ๒๕๔๕	 นายศุภวัตร	ภูวกุล	 เชียงใหม่	 	
	๑๒๑.	 ๒๕๔๕	 นายรัตน์	พนมขวัญ	 แพร่	 	 	
	๑๒๒.	 ๒๕๔๕	 นางอัจฉรา	ปัญญาธร	 -	 	
	๑๒๓.	 ๒๕๔๕	 นางสุนันทา	ลิมปะวัฒนะ	 -	 	
	๑๒๔.	 ๒๕๔๕	 นางมาลัย	มีเสมา	 -	 	
	๑๒๕.	 ๒๕๔๖	 นายพินิจ	จารุสมบัติ	 หนองคาย		 	 	
	๑๒๖.	 ๒๕๔๖	 ดร.สิริกร	มณีรินทร์	 กรุงเทพมหานคร		 	
	๑๒๗.	 ๒๕๔๖	 นายสุทธิวงศ์			ตันตยาพิศาลสุทธิ์	 กรมการศาสนา	กรุงเทพมหานคร		
	๑๒๘.	 ๒๕๔๖	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประวิตร	นิลสุวรรณากุล	 กรุงเทพมหานคร
	๑๒๙.	 ๒๕๔๖	 นายสิทธิกร	บุญฉิม	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๑๓๐.	 ๒๕๔๖	 รองศาสตราจารย์ชารี	มณีศรี	 ม.บูรพา	ชลบุรี	 	
	๑๓๑.	 ๒๕๔๖	 นางดาวใจไพจิตร	สุจริตกุล	 กรุงเทพมหานคร
	๑๓๒.	 ๒๕๔๖	 รองศาสตราจารย์บ�ารุง		สุขพรรณ์	 ม.ธรรมศาสตร	กรุงเทพมหานคร		
	๑๓๓.	 ๒๕๔๖	 นายสุดใจ	นิลวัฒน์	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๑๓๔.	 ๒๕๔๖	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณ์	เกตุทัสสา	 กรุงเทพมหานคร		
	๑๓๕.	 ๒๕๔๖	 พันเอก(พิเศษ)ทองขาว	พ่วงรอดพันธุ์	 กรุงเทพมหานคร		
	๑๓๖.	 ๒๕๔๖	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโท	ดร.บรรจบ	บรรณรุจิ	 จุฬาลงกรณราชมหาวิทยาลัย
	๑๓๗.	 ๒๕๔๖	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี	แนวณรงค์	 เชียงใหม่	
	๑๓๘.	 ๒๕๔๖	 ดร.บัว		พลรัมย์	 บางแค		กรุงเทพมหานคร		
	๑๓๙.	 ๒๕๔๖	 นายถาวร		เสาร์ศรีจันทร์	 เชียงใหม่	 	
	๑๔๐.	 ๒๕๔๖	 นายจงกล	จันทมงคล	 สุรินทร์	 	
	๑๔๑.	 ๒๕๔๖	 นางสมศรี		ธรรมสารโสภณ	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๑๔๒.	 ๒๕๔๖	 นางมยุรี	ศรีส�าอาง	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๑๔๓.	 ๒๕๔๖	 นางสุดา	แซ่เจี่ย	 -	 	
	๑๔๔.	 ๒๕๔๖	 นางบุญเพ็ง	สืบภา	 อุบลราชธานี		 	
	๑๔๕.	 ๒๕๔๗	 คุณเจ้าดารารัตน์	ณ	ล�าพูน	 ล�าพูน	 	
	๑๔๖.	 ๒๕๔๗	 ดร.	กฤษณพงศ์		กีรติกร	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๑๔๗.	 ๒๕๔๗	 พันโทนายแพทย์	สมพนธ์	บุณยคุปต์	 รพ.วิชัยยุทธ	กทม.
	๑๔๘.	 ๒๕๔๗	 นายทวี	หนุนภักดี	 นครราชสีมา	 	 	
	๑๔๙.	 ๒๕๔๗	 นางทัศนีย์	บุรุษพัฒน์	 ปทุมธานี	 	
	๑๕๐.	 ๒๕๔๗	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	วิชชุดา	หุ่นวิไล	 กรุงเทพมหานคร
	๑๕๑.	 ๒๕๔๗	 นายอมร	กาญจนะ	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๑๕๒.	 ๒๕๔๗	 ดร.	บุณย์	นิลเกษ	 เชียงใหม่	 	
	๑๕๓.	 ๒๕๔๗	 รองศาสตราจารย์	ดร.เรืองเดช	ปันเขื่อนขัติย์	 กรุงเทพมหานคร	
	๑๕๔.	 ๒๕๔๗	 รองศาสตราจารย์	ดร.	สมภาร	พรมทา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพฯ
	๑๕๕.	 ๒๕๔๗	 นายทศพร	ศิริกร	 -	 	
	๑๕๖.	 ๒๕๔๗	 นายนพ	สมโลก	 -	 	
	๑๕๗.	 ๒๕๔๗	 นายสุพจน์	วิสุทธิกันต์	 เปริยญธรรมสมาคม	วัดสามพระยา	กทม.	
	๑๕๘.	 ๒๕๔๗	 นายณรงค์	สุทธิสัมพัทน์	 ประธานกรรมการตลอดหลักทรัพย์ฯ	
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 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่
	๑๕๙.	 ๒๕๔๗	 นายเสน่ห์	นามพิลา	 ขอนแก่น	 	
	๑๖๐.	 ๒๕๔๗	 นายโยธิน	กิติคุณ	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๑๖๑.	 ๒๕๔๗	 นางปลั่งศรี		มูลศาสตร์	 สุรินทร์		 	
	๑๖๒.	 ๒๕๔๗	 นายสุขุม	กันถา	 แพร่	 	
	๑๖๓.	 ๒๕๔๗	 นายสุริยา	สุริยวงศ์	 หนองคาย		 	
	๑๖๔.	 ๒๕๔๗	 นางดารา	กมลาศน์	ณ	อยุธยา	 ประจวบคีรีขันธ์	 	
	๑๖๕.	 ๒๕๔๗	 นางอ�าพัน	ต๊ะวิชัย	 ล�าปาง	 	
	๑๖๖.	 ๒๕๔๗	 นายสมบูรณ์	กันทะปา	 เชียงใหม่	 	 	
	๑๖๗.	 ๒๕๔๘	 ดร.อดิศร	เพียงเกษ	 ขอนแก่น	 	
	๑๖๘.	 ๒๕๔๘	 นายบุญเรือง	บูรภักดิ์	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๑๖๙.	 ๒๕๔๘	 นายชัย	ชิดชอบ	 บุรีรัมย์	 	 	
	๑๗๐.	 ๒๕๔๘	 นางระเบียบรัตน์	พงษ์พานิช	 ลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร		
	๑๗๑.	 ๒๕๔๘	 นายจีรศักดิ์	เกษณีบุตร	 อุบลราชธานี	 	
	๑๗๒.	 ๒๕๔๘	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แสง	จันทร์งาม	 เชียงใหม่
	๑๗๓.	 ๒๕๔๘	 รองศาสตราจารย์	ดร.ภิญโญ	สุวรรณคีรี	 ประเวศ		กรุงเทพมหานคร	
	๑๗๔.	 ๒๕๔๘	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา	ภาณุวัฒน์	 สุรินทร์
	๑๗๕.	 ๒๕๔๘	 นายมุข	วงษ์ชวลิตกุล	 ม.วงศ์ชวลิตกุล		นครราชสีมา	
	๑๗๖.	 ๒๕๔๘	 นายเฉลิมชัย	โฆษิตพิพัฒน์	 เชียงราย	 	
	๑๗๗.	 ๒๕๔๘	 นายแพทย์ชาญชัย	ศิลปะอวยชัย	 แพร่	 	 	
	๑๗๘.	 ๒๕๔๘	 นายแพทย์บุญยงค์	วงศ์รักมิตร	 น่าน	 	
	๑๗๙.	 ๒๕๔๘	 ดร.วีรชาติ	นิ่มอนงค์	 ม.เอแบค	 	 	
	๑๘๐.	 ๒๕๔๘	 นางกาญจนา	สุวรรณนภาศรี	 บางกอกน้อย			กรุงเทพมหานคร	
	๑๘๑.	 ๒๕๔๘	 นายศุภกร	เตชะไกรศรี	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๑๘๒.	 ๒๕๔๘	 นายถนอม	พุฒค�า	 หนองคาย	 	 	
	๑๘๓.	 ๒๕๔๘	 นางเสาวภา		จันทนาคม	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๑๘๔.	 ๒๕๔๘	 นางสาวศรีวิไล	ปริชญากร	 ปัตตานี	 	
	๑๘๕.	 ๒๕๔๘	 นางจรูญ	เธียรธัญญกิจ	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๑๘๖.	 ๒๕๔๘	 นางสุวรรณา	เตชะวิบูลย์	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๑๘๗.	 ๒๕๔๘	 นายเฉลิม	พิมพโมทย์	 ร้อยเอ็ด	 	
	๑๘๘.	 ๒๕๔๘	 นางชลิกา	โรจนโกศล	 กรุงเทพมหานคร		 	
	๑๘๙.	 ๒๕๔๘	 นายกฤษณะ	กอนทูจิ	จุมบาเด้	 ญี่ปุ่น	 	
	๑๙๐.	 ๒๕๔๙	 แม่ชีทศพร	บุญเทวาพิทักษ์	 วัดพิชยญาติการาม	 	
	๑๙๑.	 ๒๕๔๙	 พลเอก	วิชิต	ยาทิพย์	 กรุงเทพมหานคร		 	 	
	๑๙๒.	 ๒๕๔๙	 ร้อยโท	ดร.	กุเทพ	ใสกระจ่าง	 ศรีสะเกษ	 	 	
	๑๙๓.	 ๒๕๔๙	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	มณี	พยอมยงค์	 เชียงใหม่
	๑๙๔.	 ๒๕๔๙	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประเทือง	ภูมิภัทราคม	 นครสวรรค์
	๑๙๕.	 ๒๕๔๙	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรุตติ	จันทนะทรัพย์	 กรุงเทพมหานคร
	๑๙๖.	 ๒๕๔๙	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สรเชต	วรคามวิชัย	 บุรีรัมย์
	๑๙๗.	 ๒๕๔๙	 นายเกษมศักดิ์	แสนโภชน์	 สุรินทร์	 	
	๑๙๘.	 ๒๕๔๙	 พันเอก	อรุณ	ศุภรัตนดิลก	 นครศรีธรรมราช		 	
	๑๙๙.	 ๒๕๔๙	 นางสุดาวรรณ	เตชะไกรศรี	 สมุทรปราการ	 	
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 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่
	๒๐๐.	 ๒๕๔๙	 นายพงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์	 ขอนแก่น	 	
	๒๐๑.	 ๒๕๔๙	 นางไพลิน		สัจจวณิชย์	 นนทบุรี		 	
	๒๐๒.	 ๒๕๔๙	 ดร.จรัล		ทองเกษม	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๒๐๓.	 ๒๕๔๙	 นายวิรัช		สุวรรณนภาศรี	 กรุงเทพมหานคร		 	 	
	๒๐๔.	 ๒๕๔๙	 นางสายสวาท		สุริยกุล	ณ	อยุธยา	 กรุงเทพมหานคร
	๒๐๕.	 ๒๕๔๙	 นางกนกวรรณ		โกมลิทธิพงศ์	 พญาไท	กรุงเทพมหานคร		
	๒๐๖.	 ๒๕๔๙	 นางบัวชม		กันทะปา	 เชียงใหม่	 	
	๒๐๗.	 ๒๕๔๙	 นายอุดม		วัฒนสุข	 หนองคาย		 	
	๒๐๘.	 ๒๕๔๙	 นายวิบูลย์		แมนสถิตย์	 สกลนคร		 	
	๒๐๙.	 ๒๕๔๙	 นางกัญญพัฒน์		หงส์กุลเศรษฐ์	 นครราชสีมา	 	
	๒๑๐.	 ๒๕๔๙	 นายสมศักดิ์		แสงเจริญรัตน์	 เลย	 	
	๒๑๑.	 ๒๕๔๙	 นายบูรชัย		ศิริมหาสาคร	 กรุงทพมหานคร	 	
	๒๑๒.	 ๒๕๔๙	 นายประสาน		จันทมาลา	 ฉะเชิงเทรา	 	
	๒๑๓.	 ๒๕๔๙	 นายรชต์เขตต์		โรจนมณเฑียร	 สระบุรี		 	
	๒๑๔.	 ๒๕๔๙	 นางกฤษณา		วรรณสุทธิ์	(บุญแสน)	 ร้อยเอ็ด
	๒๑๕.	 ๒๕๔๙	 นางสาวอรอุมา	เกษตรพืชผล	 กรุงเทพมหานคร		 	
	๒๑๖.	 ๒๕๕๐	 พลโทจรัล	วรพงศ์	 ราชบุรี		 	
	๒๑๗.	 ๒๕๕๐	 นายไพจิต		ศรีวรขาน	 นครพนม	
	๒๑๘.	 ๒๕๕๐	 นายนรินทร์	เหล่าอารยะ	 น่าน	 	 	
	๒๑๙.	 ๒๕๕๐	 นายยุทธนา		ศรีตะบุตร	 หนองคาย	 	
	๒๒๐.	 ๒๕๕๐	 นายสามารถ		โชคคณาพิทักษ์	 อดีดอธิบดีกรมชลประทาน	
	๒๒๑.	 ๒๕๕๐	 ศาสตราจารย์บุญธรรม		กิจปรีดาบริสุทธิ์	 กรุงเทมหานคร	
	๒๒๒.	 ๒๕๕๐	 รองศาสตราจารย์ประณต		นันทิยะกุล	 กรุงเทพมหานคร	
	๒๒๓.	 ๒๕๕๐	 นายศักดิ์ชัย		เตชะไกรศรี	 สมุทรปราการ	 	
	๒๒๔.	 ๒๕๕๐	 ดร.สมหมาย		จันทร์เรือง	 ม.สยาม		 	 	
	๒๒๕.	 ๒๕๕๐	 พันเอก(พิเศษ)	ไชยนาจ		ญาติฉิมพลี	 กรุงเทพมหานคร
	๒๒๖.	 ๒๕๕๐	 พันเอก(พิเศษ)หญิง	ดร.ศรีศรัณย์		ธีรธ�ารง	 อาจารย์พิเศษ	มจร	
	๒๒๗.	 ๒๕๕๐	 นางพิกุล		ดวงมาลา	 ขอนแก่น	 	 	
	๒๒๘.	 ๒๕๕๐	 นางทัศนีย์		เทียนทอง	 นครปฐม	 	 	
	๒๒๙.	 ๒๕๕๐	 นางเชาวลักษณ์		พฤกษะวัน	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๒๓๐.	 ๒๕๕๐	 นางสุรีย์		มีผลกิจ	 กรุงเทพมหานคร		 	 	
	๒๓๑.	 ๒๕๕๐	 นายสันต์		เทพมณี	 ล�าพูน	 	
	๒๓๒.	 ๒๕๕๐	 นายเกษม		ณ	กรม	 พิษณุโลก	 	
	๒๓๓.	 ๒๕๕๐	 นายบุญคิด		วัชรศาสตร์	 เชียงใหม่	 	 	
	๒๓๔.	 ๒๕๕๐	 นางสาวมาลี		นันทสาร	 แพร่	 	 	
	๒๓๕.	 ๒๕๕๐	 นางรีเกียง		แซ่ตั้ง	 ร้อยเอ็ด	 	 	
	๒๓๖.	 ๒๕๕๐	 นางล�าไย		คงเมือง	 นครศรีธรรมราช	 	
	๒๓๗.	 ๒๕๕๐	 นางเฉลิม		ยิ้มจันทร์	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๒๓๘.	 ๒๕๕๐	 นางเสริมสุข		ปัทมสถาน	 สุรินทร์	 	
	๒๓๙.	 ๒๕๕๐	 นายวัลลภ		สหุนาฬุ	 บุรีรัมย์	 	 	
	๒๔๐.	 ๒๕๕๐	 นายพฤฒิ		รัตนพัฒนากุล	 นครสวรรค์	 	
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 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่
	๒๔๑.	 ๒๕๕๐	 นายปรีชา		ลิ้มอั่ว	 นครราชสีมา	 	
	๒๔๒.	 ๒๕๕๐	 นายครรชิต		จามรมาน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	
	๒๔๓.	 ๒๕๕๐	 นายศุภชัย		ผ่องสวัสดิ์	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๒๔๔.	 ๒๕๕๐	 นายพีรพล		สุวรรณนภาศรี	 บางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร		
	๒๔๕.	 ๒๕๕๑	 ร้อยต�ารวจโท	เชาวริน	ลัทธศักดิ์ศิริ	 ราชบุรี	
	๒๔๖.	 ๒๕๕๑	 ดร.มาลินี		พุคยาภรณ์	 กรุงเทพมหานคร		 	 	
	๒๔๗	 ๒๕๕๑	 รองศาสตราจารย์	ดร.เมธาวี	อุดมธรรมานุภาพ	 กรุงเทพมหานคร
	๒๔๘.	 ๒๕๕๑	 รองศาสตราจารย์สมศักดิ์	ธรรมเวชวิถี	 กรุงเทพมหานคร		
	๒๔๙.	 ๒๕๕๑	 รองศาสตราจารย์	ดร.วัชระ	งามจิตรเจริญ	 ม.ธรรมศาสตร์	กรุงเทพมหานคร	
	๒๕๐.	 ๒๕๕๑	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สมบูรณ์	ตันยะ	 นครราชสีมา
	๒๕๑.	 ๒๕๕๑	 ร้อยเอก	ดร.ประมาณเลิศ	อัจฉริยปัญญากุล	 กรุงเทพมหานคร	
	๒๕๒.	 ๒๕๕๑	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัดชา		กวางทอง	 อาจารย์พิเศษ	มจร
	๒๕๓.	 ๒๕๕๑	 ดร.ชลวิทย์		เจียรจิตต์	 อาจารย์พิเศษ	มจร		 	
	๒๕๔.	 ๒๕๕๑	 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๒๕๕.	 ๒๕๕๑	 นายสญชัย	เกษมสวัสดิ์	 ฉะเชิงเทรา	 	
	๒๕๖.	 ๒๕๕๑	 นายบ�ารุง	พันธุ์อุบล	 รัฐสภา	กรุงเทพมหานคร	
	๒๕๗.	 ๒๕๕๑	 นายพงษ์เทพ	มนัสตรง	 ล�าพูน	 	
	๒๕๘.	 ๒๕๕๑	 นางธีรพร	ชัยวัชราภรณ์	 กรุงเทพมหานคร		 	
	๒๕๙.	 ๒๕๕๑	 นายเคลื่อน	พุ่มพวง	 ปัตตานี	 	
	๒๖๐.	 ๒๕๕๑	 นางชวนชื่น	บุญเสรฐ	 -	 	
	๒๖๑.	 ๒๕๕๑	 พันจ่าเอกภานุวัตร์	สุขอ�านวย	 กรุงเทพมหานคร		 	
	๒๖๒.	 ๒๕๕๑	 นางสาวสุวรีย์	งามชาติ	 กาญจนบุรี		 	
	๒๖๓.	 ๒๕๕๑	 นายสุรวุฒิ	วนาภรณ์	 เชียงราย		 	
	๒๖๔.	 ๒๕๕๑	 นายบุญเลี้ยง	ขจีฟ้า	 บุรีรัมย์	 	
	๒๖๕.	 ๒๕๕๑	 นางสายสมร	วิทยศิริ	 แพร่	 	 	
	๒๖๖.	 ๒๕๕๑	 นางธนี	พหลโยธิน	 เชียงใหม่	 	 	
	๒๖๗.	 ๒๕๕๑	 นางผิวผ่อง	รังสิตพล	 อุบลราชธานี	 	
	๒๖๘.	 ๒๕๕๑	 นางวรรณี	สุสมบูรณ์	 นครสวรรค์	 	
	๒๖๙.	 ๒๕๕๑	 นางส�าฤทธิ์	จ�าปาวงษ์	 ขอนแก่น	 	
	๒๗๐.	 ๒๕๕๑	 นางอรุณวัน	แพงขวา	 หนองคาย	 	
	๒๗๑.	 ๒๕๕๑	 นายบัญญัติ	เจริญทรัพย์	 นครราชสีมา	 	
	๒๗๒.	 ๒๕๕๑	 นางสิริพิชญ์	เตชะไกรศรี	 กรุงเทพมหานคร		 	 	
	๒๗๓.	 ๒๕๕๑	 นางสาวสุธิดา	สุวรรณนภาศรี	 สมุทรปราการ	 	 	
	๒๗๔.	 ๒๕๕๑	 นางรสสุคนธ์	บุญวรเศรษฐ์	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๒๗๕.	 ๒๕๕๑	 นางผ่องศรี	ส�ารองพันธ์	 -	 	
	๒๗๖.	 ๒๕๕๑	 นายบุญชู	กัลยาวุฒิพงศ์	 นครปฐม
	๒๗๗.	 ๒๕๕๒	 นายสด	แดงเอียด	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๒๗๘.	 ๒๕๕๒	 นายสุพจน์	ทรัพย์ล้อม	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๒๗๙.	 ๒๕๕๒	 นายวิชช์	จีระแพทย์	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๒๘๐.	 ๒๕๕๒	 นายนพรัตน์	เบญจวัฒนานันท์	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๒๘๑.	 ๒๕๕๒	 นางสมทรง	พันธุ์เจริญวรกุล	 พระนครศรีอยุธยา	 	 	
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	๒๘๒.	 ๒๕๕๒	 พล.อ.ศิริ	ทิวะพันธุ์	 พิษณุโลก	 	 	
	๒๘๓.	 ๒๕๕๒	 นายอุดร	ตันติสุนทร	 ตาก	 	 	
	๒๘๔.	 ๒๕๕๒	 นายอรรถสิทธิ์	ทรัพยสิทธิ์	 นครพนม	 	 	
	๒๘๕.	 ๒๕๕๒	 รองศาสตราจารย์	ดร.ภาณุวัฒน์	สุริยฉัตร	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๒๘๖.	 ๒๕๕๒	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เกียรติศักดิ์	นาคประสิทธิ์	 นครราชสีมา	 	 	 		
๒๘๗.	๒๕๕๒	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	สรรสรวิสุทธิ์	 นครสวรรค์	 	 	
	๒๘๘.	 ๒๕๕๒	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปาริชาด	สุวรรณบุบผา	 กรุงเทพมหานคร	
	๒๘๙.	 ๒๕๕๒	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ค�า	พาหอม	 พระนครศรีอยุธยา	 	
	๒๙๐.	 ๒๕๕๒	 พันโทปาริชาติ	ขยายวงศ์	 อุบลราชธานี	 	 	
	๒๙๑.	 ๒๕๕๒	 พันต�ารวจเอกคะนอง	ไข่ทา	 พะยา	 	 	
	๒๙๒.	 ๒๕๕๒	 นาวาอากาศเอก	ดร.สมจิตร	แก้วนาค	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๒๙๓.	 ๒๕๕๒	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สุวรีย์	ยอดฉิม	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๒๙๔.	 ๒๕๕๒	 ดร.ชัยสิทธิ์	ทองบริสุทธิ์	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๒๙๕.	 ๒๕๕๒	 Dr.Phabhakar	Bansod	 India	 	 	
	๒๙๖.	 ๒๕๕๒	 นายประสิทธิ์	แสงทับ	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๒๙๗.	 ๒๕๕๒	 นางจินดา	กฤษณะเศรณี	 เชียงใหม่	 	 	
	๒๙๘.	 ๒๕๕๒	 นายสุรินทร์	สุธาชัย	 เชียงใหม่	 	 	
	๒๙๙.	 ๒๕๕๒	 นางภูษา	โพล	(มิรินทรเลข)	 เชียงใหม่	 	 	
	๓๐๐.	 ๒๕๕๒	 นายวิรันตร์	สีหวาทะ	 ชัยภูมิ	 	 	
	๓๐๑.	 ๒๕๕๒	 นายสมบูรณ์	โคศรีเพชร	 หนองคาย	 	 	
	๓๐๒.	 ๒๕๕๒	 นางจินดา	รัตนอังกูร	 ล�าพูน	 	 	
	๓๐๓.	 ๒๕๕๒	 นายสวัสดิ์	โตแก้ว	 กาญจนบุรี	 	 	
	๓๐๔.	 ๒๕๕๒	 นายทินกร	เพชรดี	 นนทบุรี	 	 	
	๓๐๕.	 ๒๕๕๒	 นางประภาพร	เฮียบสุวรรณ	 บุรีรัมย์	 	 	
	๓๐๖.	 ๒๕๕๒	 นางสาวศรีอ่างทอง	ระวิวรรณ	 หนองคาย	 	 	
	๓๐๗.	 ๒๕๕๒	 ว่าที่ร้อยตรีสมเดช	อภิชยกุล	 น่าน	 	 	
	๓๐๘.	 ๒๕๕๒	 นางกรองทอง	นิลกระจ่าง	 แพร่	 	 	
	๓๐๙.	 ๒๕๕๒	 นายศิริวัฒน์	ภูสวัสดิ์รัตนา	 เลย	 	 	
	๓๑๐.	 ๒๕๕๒	 นายประมวล	สุระสา	 ร้อยเอ็ด	 	 	
	๓๑๑.	 ๒๕๕๒	 นางวิไลตา	จันทนพิมพ์	 ขอนแก่น	 	 	
	๓๑๒.	 ๒๕๕๒	 นายภูริสร์	วิภูษิตานนท์	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๑๓.	 ๒๕๕๒	 นางศมานันท์	ถนัดธรรมกุล	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๑๔.	 ๒๕๕๒	 นางปานทิพย์	ควรทรงธรรม	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๑๕.	 ๒๕๕๒	 นายช�านาญ	น�านาผล	 นครศรีธรรมราช	 	 	
	๓๑๖.	 ๒๕๕๒	 นายสุวัฒน์	พิชิตผจงกิจ	 สงขลา	 	 	
	๓๑๗.	 ๒๕๕๒	 นางศุภลักขณ์	อภิโชติศาสตร์	 นครราชสีมา	 	 	
	๓๑๘.	 ๒๕๕๓	 นายสมนึก		พิมลเสถียร	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๑๙.	 ๒๕๕๓	 นายวิชาญ		คุณากูลสวัสดิ์	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๒๐.	 ๒๕๕๓	 นางบุญศรี		พานะจิตต์	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๒๑.	 ๒๕๕๓	 นายเขมชาติ		เทพไชย	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๒๒.	 ๒๕๕๓	 หม่อมหลวง	วิณา		สุบรรณ	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
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	๓๒๓.	 ๒๕๕๓	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิไลศักดิ์		กิ่งค�า	 กรุงเทพมหานคร
	๓๒๔.	 ๒๕๕๓	 ดร.วิชัย		ไทยถาวร	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๒๕.	 ๒๕๕๓	 รองศาสตราจารย์	วรรณวดี		ม้าล�าพอง	 เชียงใหม่
	๓๒๖.	 ๒๕๕๓	 รองศาสตราจารย์	ดร.พิศมัย		อยู่โพธิ์	 กรุงเทพมหานคร
	๓๒๗.	 ๒๕๕๓	 นายกฤษศญพงศ์		ศิริ	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๒๘.	 ๒๕๕๓	 ว่าที่ร้อยเอก	ดร.สวัสดิ์		จิรัฏฐิติกาล	 กรุงเทพมหานคร
	๓๒๙.	 ๒๕๕๓	 นายเกริกเกียรติ		เอกพจน์	 นนทบุรี	 	 	
	๓๓๐.	 ๒๕๕๓	 นางสุภรณ์		สภาพงศ์	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๓๑.	 ๒๕๕๓	 ดร.บรรเจอดพร		สู่แสนสุข	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๓๒.	 ๒๕๕๓	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชาญณรงค์		บุญหนุน	 กรุงเทพมหานคร	
	๓๓๓.	 ๒๕๕๓	 ดร.อัญชลี		กิ๊บบิ้นส์	 เชียงใหม่	 	 	
	๓๓๔.	 ๒๕๕๓	 ดร.อัมพร		ทองเหลือง	 กาญจนบุรี	 	 	
	๓๓๕.	 ๒๕๕๓	 ดร.วิไล		จุฑางกูร	 ร้อยเอ็ด	 	 	
	๓๓๖.	 ๒๕๕๓	 ดร.ค�าเอียง		กองสิน	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๓๗.	 ๒๕๕๓	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บุปผชาติ		พันธุ์ศรี	 เชียงใหม่
	๓๓๘.	 ๒๕๕๓	 นางสุภาพ		เกตุม่วง	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๓๙.	 ๒๕๕๓	 นายธ�ารงวาท		วงค์ใหญ่	 พะเยา	 	 	
	๓๔๐.	 ๒๕๕๓	 นายสมจิตร		เล็กสุทธิ์	 ล�าพูน	 	 	
	๓๔๑.	 ๒๕๕๓	 นายชาตรี		ยศสมแสน	 ล�าปาง	 	 	
	๓๔๒.	 ๒๕๕๓	 นายสุวรรณ		เกษทอง	 นครพนม	 	 	
	๓๔๓.	 ๒๕๕๓	 นายวิโรจน์		จิรัฐิติกาลโชติ	 พิษณุโลก	 	 	
	๓๔๔.	 ๒๕๕๓	 นายอากร		ทองธวัช	 นครศรีธรรมราช	 	 	
	๓๔๕.	 ๒๕๕๓	 นายหนู		งอกงาม	 อุบลราชธานี	 	 	
	๓๔๖.	 ๒๕๕๓	 นายสราวุฒิ		พันธุชงค์	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๔๗.	 ๒๕๕๓	 นายอุฤทธิ์		บุนนาค	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๔๘.	 ๒๕๕๓	 นางอัมพร		รัตนวิทย์	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๔๙.	 ๒๕๕๓	 นางประทีป		พุฒค�า	 หนองคาย	 	 	
	๓๕๐.	 ๒๕๕๓	 นางสาวอาภรณ์		สุวรรณเทน	 หนองคาย	 	 	
	๓๕๑.	 ๒๕๕๓	 นางสาวพรเพ็ญ		เดชวิไลศรี	 สมุทรปราการ	 	 	
	๓๕๒.	 ๒๕๕๓	 นางสุขไกล		จันทร์สว่าง	 เลย	 	 	
	๓๕๓.	 ๒๕๕๓	 นางวราภรณ์		กึกก้อง	 แพร่	 	 	
	๓๕๔.	 ๒๕๕๓	 นางนพวรรณ		ไววิทย์ลิขิต	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๕๕.	 ๒๕๕๓	 นายบุญเติม		สีบุญเฮือง	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	๓๕๖.	 ๒๕๕๓	 นางประคอง		ภวภูตานนท์	 มหาสารคาม	 	 	
	๓๕๗.	 ๒๕๕๓	 นางบุญสม		สารสิทธิธรรม	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๕๘.	 ๒๕๕๓	 นายอุทัย		มูลแก้ว	 เชียงราย	 	 	
	๓๕๙.	 ๒๕๕๓	 นายกิตติ	พิชิตผองกิจ	 สงขลา	 	 	
	๓๖๐.	 ๒๕๕๓	 นางกานดา		ไพบูลย์พูนผล	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๖๑.	 ๒๕๕๓	 นางชนิดา		โพธิ์พิจิตร	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๖๒.	 ๒๕๕๓	 นายโอภาส		พรพิบูลย์	 นนทบุรี	 	 	
	๓๖๓.	 ๒๕๕๓	 นายรุจิระ		บุนนาค	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
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	๓๖๔.	 ๒๕๕๓	 นายวสุ		แสงสิงห์แก้ว	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๖๕.	 ๒๕๕๓	 นางมณฑิรา		หรยางกูร	อูนากูล	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๖๖.	 ๒๕๕๓	 นายก�าภู		ภูริภูวดล	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๖๗.	 ๒๕๕๓	 Dr.Dinesh	Sudama	Janbandhu	 India	 	
	๓๖๘.	 ๒๕๕๓	 นายธนาคม		บรรเทากุล	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๓๖๙.	 ๒๕๕๔	 นายวีระ	เรืองสุขศรีวงศ์	 อธิบดีกรมทางหลวง	 	
	๓๗๐.	 ๒๕๕๔	 นายอุดม		พัวสกุล	 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง		
	๓๗๑.	 ๒๕๕๔	 นายถวัลย์รัฐ	อ่อนศิระ		 อธิบดีกรมเจ้าท่า	 	 	
	๓๗๒.	 ๒๕๕๔	 นายโอภาส		เพชรมุณี		 ผู้อ�านวยการ	องค์การขนส่งมวลชน	
	๓๗๓.	 ๒๕๕๔	 ดร.สมชอบ		นิติพจน์	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
	๓๗๔.	 ๒๕๕๔	 นาวาอากาศเอก	สุรินทร์		คุ้มจั่น	 ผู้อ�านวยการ	กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
	๓๗๕.	 ๒๕๕๔	 ร้อยเอก	สุรเชฏฐ์		โพธิ์คาศรี	 อนุศาสนาจารย์	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
	๓๗๖.	 ๒๕๕๔	 รศ.ดร.กาญจนา	วัธนสุนทร	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
	๓๗๗.	 ๒๕๕๔	 รศ.วรวรรณ				เสนาวงศ์	 สาขาศิลปศาสตร์	ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	๓๗๘.	 ๒๕๕๔	 รศ.ดร.ประสาร		บุญเสริม	 คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	๓๗๙.	 ๒๕๕๔	 รศ.กิติมา		สุรสนธิ	 สาขาบริหารการศึกษา	ม.	ธรรมศาสตร์	
	๓๘๐.	 ๒๕๕๔	 ผศ.ดร.ไพโรจน์		ชลารักษ์	 อาจารย์พิเศษห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์	กาญจนบุรี
	๓๘๑.	 ๒๕๕๔	 Dr.Vimal		Bansod	 Head	of	the	Department	of	Psychology,	India.
	๓๘๒.	 ๒๕๕๔	 ดร.ศุลีพร		เศวตพงษ์	 อาจารย์พิเศษ	คณะครุศาสตร์
	๓๘๓.	 ๒๕๕๔	 ดร.มารุต		พัฒผล		 อาจารย์ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	ม.ศรีนครินทรวิโรฒ	
	๓๘๔.	 ๒๕๕๔	 พ.ต.ท.	ชญาณ์นนท์			อุ่นแก้ว	 พะเยา	 	 	
	๓๘๕.	 ๒๕๕๔	 ว่าที่ร้อยตรีวิศิษฏ์		ตุลาธร	 สุรินทร์	
	๓๘๖.	 ๒๕๕๔	 นายละม่อม		ชัยโย	 อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
	๓๘๗.	 ๒๕๕๔	 นางวาสนา		ธรรมจักร	 ผู้อ�านวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
	๓๘๘.	 ๒๕๕๔	 นางจินตนา	ทับทิมทอง	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าไทร	พระนครศรีอยุธยา
	๓๘๙.	 ๒๕๕๔	 นายสงวน			สาริมาตย์	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	ค่ายบกหวาน	จ.	หนองคาย
	๓๙๐.	 ๒๕๕๔	 นายธนวัต		หล่มศรี	 นายกเทศมนตรีต�าบลหนองสองห้อง	ขอนแก่น
	๓๙๑.	 ๒๕๕๔	 นายประสิทธิ์		สิริศรีสกุลชัย	 ประธานกิตติมศักดิ์	หอการค้าจังหวัดล�าปาง	ล�าปาง
	๓๙๒.	 ๒๕๕๔	 นางสาวเอมอร		ญาณวุฒิ	 เชียงใหม่		
	๓๙๓.	 ๒๕๕๔	 นางยุคนธร		ณ		น่าน	 ข้าราชการบ�านาญ	อุบลราชธานี
	๓๙๔.	 ๒๕๕๔	 นางลั่นทม	ประสมทรัพย์		 ชัยภูมิ
	๓๙๕.	 ๒๕๕๔	 นางวิภาดา		เชวงชัยยง		 เชียงใหม่
	๓๙๖.	 ๒๕๕๔	 นางยุพิน			เข็มมุกด์	 เชียงใหม่	
	๓๙๗.	 ๒๕๕๔	 นายท�านอง		มหาโกษี	 อุดรธานี
	๓๙๘.	 ๒๕๕๔	 นางสุดา		แซ่กล้วย	อึ้ง	 ผู้สนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา	จังหวัดอุดรธานี
	๓๙๙.	 ๒๕๕๔	 นายสุรสีห์		สุภา	 สมาชิกสภาเทศมนตรี	ต�าบลหนองอ้อ-โนนหวาย	อุดรธานี
	๔๐๐.	 ๒๕๕๔	 นางสาววรภรณ์		หยกอุบล	 บริษัท	เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม	จ�ากัด	พิษณุโลก
	๔๐๑.	 ๒๕๕๔	 นายเชาว์	ไม้สูงเนิน	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตูม	นครราชสีมา
	๔๐๒.	 ๒๕๕๔	 นายเกียรติศักดิ์	เทพผดุงพร		 บริษัท	เทผดุงพรมะพร้าว	กรุงเทพมหานคร
	๔๐๓.	 ๒๕๕๔	 นางเพลินจิต		เมธิยนนท์	 นนทบุรี
	๔๐๔.	 ๒๕๕๔	 นายนพพร		โชคไพรศรี	 ผู้จัดการบริษัท	เซ็นเทรัลเทรดดึ้ง	จ�ากัด	แผนก	๔	นนทบุรี
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	๔๐๕.	 ๒๕๕๔	 นายสุเทพ		พิชิตผจงกิจ		 ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์	นครปฐม
	๔๐๖.	 ๒๕๕๔	 นายชูศักดิ์	คุณอมรเลิศ	 บริษัท	มารุต	บุนนาค	อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์	ออฟฟศ		จ�ากัด
	๔๐๗.	 ๒๕๕๔	 นายพนม			ศรีแสนปาง	 บริษัทศรีแสงดาว	(สุวรรณภูมิ)	จ�ากัด	ร้อยเอ็ด
	๔๐๘.	 ๒๕๕๔	 นางอุษา	มนต์เสรีนุสรณ์	 บริษัท	สุรินทร์		ออมย่า	เคมิคอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	๔๐๙.	 ๒๕๕๔	 นายชนินทร์		ตันมันทอง	 ผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย	 	
	๔๑๐.	 ๒๕๕๔	 นายระธี			ไชยพรพัฒนา	 มูลนิธิตะวันฉาย	เชียงใหม่	
	๔๑๑.	 ๒๕๕๔	 นายสมบูรณ์		แย้มสี	 สิงห์บุรี
	๔๑๒.	 ๒๕๕๔	 นางทองเล็ก	ไม้ตราวัฒนา	 ผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย
	๔๑๓.	 ๒๕๕๔	 นางลักขณา		งามอภิชน			 ผู้บริหารบริษัทเอกชน	กรุงเทพมหานคร	
	๔๑๔.	 ๒๕๕๔	 นางนฤมล		รุ่งเรือง	 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ	โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์	มจร.
	๔๑๕.	 ๒๕๕๔	 นายณัฐพล		แก้วขัน	 สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น
	๔๑๖.	 ๒๕๕๔	 นางสาวศันสนีย์	นาคพงศ์		 ผู้ด�าเนินการวิทยุ	(รายการธรรมะ)	วิทยุ	F.M.	๑๐๖
	๔๑๗.	 ๒๕๕๔	 นางสาวปยะดา	สุวรรณนภาศรี	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูเนียน	ปโตรเคมิคอล	จ�ากัด
	๔๑๘.	 ๒๕๕๕	 ศ.เกียรติคุณ	นายแพทย์ยงยุทธ	วัชรดุลย์	ราชบัณฑิต	 กรุงเทพมหานคร
	๔๑๙.		 ๒๕๕๕	 ศ.เกียรติคุณ	แพทย์หญิงสยมพร	ศิรินาวิน	 กรุงเทพมหานคร
	๔๒๐.	 ๒๕๕๕	 ดร.มนูญ	มุกข์ประดิษฐ์	 กรุงเทพมหานคร
	๔๒๑.	 ๒๕๕๕	 นายสมศักดิ์	บุญเปลื้อง	 ล�าพูน
	๔๒๒.	 ๒๕๕๕	 ศาสตราจารย์กีรติ	บุญเจือ	 กรุงเทพมหานคร
	๔๒๓.	 ๒๕๕๕	 รศ.ดร.สมพร	แสงชัย	 กรุงเทพมหานคร
	๔๒๔.	 ๒๕๕๕	 รศ.ดร.สุพงศ์	ตั้งเคียงศิริสิน	 กรุงเทพมหานคร
	๔๒๕.	 ๒๕๕๕	 รศ.ดร.เรียม	ศรีทอง	 กรุงเทพมหานคร
	๔๒๖.	 ๒๕๕๕	 รศ.ชุษณะ	รุ่งปัจฉิม	 นนทบุรี
	๔๒๗.	 ๒๕๕๕	 ผศ.ประสิทธิ์	ทองอุ่น	 นครปฐม
	๔๒๘.	 ๒๕๕๕	 นายแพทย์โชคชัย	จารุศิริพัฒน์	 กรุงเทพมหานคร
	๔๒๙.	 ๒๕๕๕	 นายแพทย์ณรงค์	อึ้งตระกูล	 ร้อยเอ็ด
	๔๓๐.	 ๒๕๕๕	 พลโทนริศ	ศรีเนตร	 พิษณุโลก
	๔๓๑.	 ๒๕๕๕	 ผศ.จรูญ	รัตนกาล	 กรุงเทพมหานคร
	๔๓๒.	 ๒๕๕๕	 ดร.ประมูล	สารพันธ์	 กรุงเทพมหานคร
	๔๓๓.	 ๒๕๕๕	 นายยงยุทธ	จันทร์ตรี	 กรุงเทพมหานคร
	๔๓๔.	 ๒๕๕๕	 ดร.ไพโรจน์	ศุภมงคล	 สมุทรปราการ
	๔๓๕.	 ๒๕๕๕	 ดร.มนตรา	เลี่ยวเส็ง	 กรุงเทพมหานคร
	๔๓๖.	 ๒๕๕๕	 นายบุญส่ง	ธนะจันทร์	 กรุงเทพมหานคร
	๔๓๗	 ๒๕๕๕	 นายสุชาติ		โคตรทุม	 ขอนแก่น
	๔๓๘.	 ๒๕๕๕	 นายคมข�า	อัตโถปกรณ์	 ล�าปาง
	๔๓๙.	 ๒๕๕๕	 นางณัฎฐญา	พัฒนะวาณิชนันท์	 นนทบุรี
	๔๔๐.	 ๒๕๕๕	 นางอุไร	ปั้นตระกูล	 กรุงเทพมหานคร
	๔๔๑.	 ๒๕๕๕	 นายวิชัย	บ�ารุงสาลี	 ฉะเชิงเทรา
	๔๔๒.	 ๒๕๕๕	 นายสุรชัย	บุญญานุสิทธิ์	 นครราชสีมา
	๔๔๓.	 ๒๕๕๕	 นายบุญส่ง	สินธุ์นอก	 อุดรธานี	
	๔๔๔.	 ๒๕๕๕	 ผศ.นิภา	ไชยเศวต	 ยะลา	
	๔๔๕.	 ๒๕๕๕	 ผศ.ประกอบ	อยู่ชมบุญ	 เชียงราย
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	๔๔๖.	 ๒๕๕๕	 พันโทพงศ์ศิริ	พงศ์อาริยะมงคล	 น่าน
	๔๔๗.	 ๒๕๕๕	 นางเพ็ญณี	สมบัติมี	 ชัยภูมิ
	๔๔๘.	 ๒๕๕๕	 นางเตือนจิต	หักกะยานนท์	 กรุงเทพมหานคร
	๔๔๙.	 ๒๕๕๕	 นายสุพจน์	บัวชาติ	 ลพบุรี		
	๔๕๐.	 ๒๕๕๕	 นายสวัสดิ์		กฤตรัชตนันต์	 นครศรีธรรมราช
	๔๕๑.	 ๒๕๕๕	 นางวันเพ็ญ	ณ	เชียงใหม่		 เชียงใหม่
	๔๕๒.	 ๒๕๕๕	 นางค�าปัณ	ปณฑรัตน์	 เชียงใหม่	
	๔๕๓.	 ๒๕๕๕	 นางภัสส์กุญช์		โสภณอนันต์กิจ	 กรุงเทพมหานคร
	๔๕๔.	 ๒๕๕๕	 นายเติมศักดิ์	เดชโบราณ	 ขอนแก่น
	๔๕๕.	 ๒๕๕๕	 จ่าสิบเอกพร้อมพันธ์	กุลภา	 นครพนม	
	๔๕๖.	 ๒๕๕๕	 นางสายทอง	กินนะรีศรี	 เลย
	๔๕๗.	 ๒๕๕๕	 นางบุญถึง	ดอกดวง	 อุบลราชธานี
	๔๕๘	 ๒๕๕๕	 นายอดุลย์	พานิช	 อุดรธานี
	๔๕๙.	 ๒๕๕๕	 นางจวงจิรา	สุริยวนากุล	 ร้อยเอ็ด
	๔๖๐.	 ๒๕๕๕	 ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย	ทานะขันธ์	 แพร่
	๔๖๑.	 ๒๕๕๕	 นายสุทัศน์		เลิศรัตนชัยกิจ		 กรุงเทพมหานคร
	๔๖๒.	 ๒๕๕๕	 นางอนัญญดา	ตระกูลทองวัฒนา	 กรุงเทพมหานคร
	๔๖๓.	 ๒๕๕๕	 นายสมชัย	ยาจันทร์ทา	 กรุงเทพมหานคร
	๔๖๔.	 ๒๕๕๕	 นางบัวแก้ว	วาระเลิศ	 พะเยา
	๔๖๕.	 ๒๕๕๕	 นายศักดิ์ชัย	ทองศิริพณิช	 กรุงเทพมหานคร
	๔๖๖.	 ๒๕๕๕	 นายศราวุฒิ	พันธ์วัฒน์	 เดนมาร์ก
	๔๖๗.	 ๒๕๕๕	 นายธีรพงษ์	จันทร์เขียว	 กรุงเทพมหานคร	
	๔๖๘.	 ๒๕๕๕	 นายสุรพงษ์	ศุภจรรยา	 กรุงเทพมหานคร
	๔๖๙.	 ๒๕๕๕	 นายทศพล	สถิตวิทยากุล	 กรุงเทพมหานคร	
	๔๗๐.	 ๒๕๕๕	 นางมาลี	กลิ่นบุบผา	 กรุงเทพมหานคร
	๔๗๑.	 ๒๕๕๕	 นายสมศักดิ์		ปาลวัฒน์	 กรุงเทพมหานคร
	๔๗๒.	 ๒๕๕๕	 นายบิณฑ์		บันลือฤทธิ์	 กรุงเทพมหานคร
	๔๗๓.	 ๒๕๕๕	 นายเอกพันธ์		บันลือฤทธิ์	 กรุงเทพมหานคร	
	๔๗๔.	 ๒๕๕๕	 นางสาวชีวนันท์		วีระคัณโฑ	 กรุงเทพมหานคร	
	๔๗๕.	 ๒๕๕๕	 นางสาวสกาวรัตน์	สมสกุลรุ่งเรือง	 สมุทรปราการ
	๔๗๖.	 ๒๕๕๕	 ร้อยโทหญิงชลรัศมี	งาทวีสุข	 กรุงเทพมหานคร	
	๔๗๗.	 ๒๕๕๕	 นางณัฐวรรณ		ตั้งวิจิตร	 โอเรกอน	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	๔๗๘.	 ๒๕๕๕	 นายสุพัฒน์		อินทรสามรัตน์	 เวอร์จิเนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	๔๗๙.	 ๒๕๕๕	 นางสาวอนงค์		ทีปสุวรรณ	 กรุงเทพมหานคร
	๔๘๐.	 ๒๕๕๕	 นางบิน		หลวน	 กรุงเทพมหานคร
	๔๘๑.	 ๒๕๕๕	 นายปราโมทย์	เตชะสุพัฒน์กุล	 กรุงเทพมหานคร
	๔๘๒.	 ๒๕๕๕	 นายวันชัย	ตันติวิทยาพิทักษ์	 กรุงเทพมหานคร
	๔๘๓.	 ๒๕๕๕	 นายขจรชัย	วัฒนาประยูร			 กรุงเทพมหานคร
	๔๘๔.	 ๒๕๕๕	 นายธีรกุล	หาญบาง	 สุรินทร์	
	๔๘๕.	 ๒๕๕๕	 นายสถาพร		เชาวนสวัสดิ์	 กรุงเทพมหานคร
	๔๘๖.	 ๒๕๕๖	 แม่ชีภิชมาภรณ์	อิทธิรัตน์ภาธรรม	 พะเยา	 	
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	๔๘๗.	 ๒๕๕๖	 แม่ชีทองค�า	สายหยุด	 วัดโสธรวราราม	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา
	๔๘๘.	 ๒๕๕๖	 คุณหญิงจามรี	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา	 กรุงเทพมหานคร	
	๔๘๙.	 ๒๕๕๖	 นายนนทพล	นิ่มสมบุญ	 กรุงเทพมหานคร
	๔๙๐.	 ๒๕๕๖	 นายบุญยรงค์	นิลวงศ์	 กรุงเทพมหานคร
	๔๙๑.	 ๒๕๕๖	 รศ.ดร.ไทย	ทิพย์สุวรรณกุล	 กรุงเทพมหานคร
	๔๙๒.	 ๒๕๕๖	 ดร.นิรันดร์		ด่านไพบูลย์	 ล�าพูน
	๔๙๓.	 ๒๕๕๖	 ดร.กนก	แสนประเสริฐ	 ...
	๔๙๔.	 ๒๕๕๖	 รศ.พนิดา	สินสุวรรณ	 เชียงใหม่
	๔๙๕.	 ๒๕๕๖	 รศ.บุญรักษ์	ตัณฑ์เจริญรัตน์	 พิษณุโลก
	๔๙๖.	 ๒๕๕๖	 รศ.นพพร	สโรบล	 กรุงเทพมหานคร
	๔๙๗.	 ๒๕๕๖	 ผศ.สาระ	มุขดี	 นครปฐม
	๔๙๘.	 ๒๕๕๖	 ผศ.ดร.ชนินทร์	วะสีนนท์	 สกลนคร
	๔๙๙.	 ๒๕๕๖	 ผศ.ชอบ	ดีสวนโคก	 ขอนแก่น
	๕๐๐.	 ๒๕๕๖	 นายแพทย์จตุรงค์	ธีระกนก	 ร้อยเอ็ด
	๕๐๑.	 ๒๕๕๖	 พันเอกส�าราญ	ก้านพลูกลาง	 นครราชสีมา
	๕๐๒.	 ๒๕๕๖	 ดร.ไข่มุก	เหล่าพิพัฒนา	 ชลบุรี
	๕๐๓.	 ๒๕๕๖	 ดร.ณัฐณิชาช์	เพิ่มทองอินทร์	 อุบลราชธานี
	๕๐๔.	 ๒๕๕๖	 ดร.ธีรพงษ์	สมเขาใหญ่	 นครศรีธรรมราช
	๕๐๕.	 ๒๕๕๖	 ดร.นลินี	ณ	นคร	 กระบี่
	๕๐๖.	 ๒๕๕๖	 ดร.ธีรวิทย์	ภิญโญณัฐกานต์	 นครราชสีมา
	๕๐๗.	 ๒๕๕๖	 ดร.พิสิฐ		โคตรสุโพธิ์	 เชียงใหม่
	๕๐๘.	 ๒๕๕๖	 ดร.บุญรอด	บุญเกิด	 ชลบุรี
	๕๐๙.	 ๒๕๕๖	 เรืออากาศเอกยุทธนา	เพ็งปาน	 กรุงเทพมหานคร
	๕๑๐.	 ๒๕๕๖	 นายปราโมทย์	อ่อนลออ	 น่าน
	๕๑๑.	 ๒๕๕๖	 นายธงชาติ		พร้อมพันธุ์	 ชัยภูมิ
	๕๑๒.	 ๒๕๕๖	 นายพิพัฒน์		ชื่อทรงธรรม	 แพร่
	๕๑๓.	 ๒๕๕๖	 นางอินทร์		นาประกอบ	 เพชรบูรณ์
	๕๑๔.	 ๒๕๕๖	 นางสิรรมย์	นาคะเกศ	 กรุงเทพมหานคร
	๕๑๕.	 ๒๕๕๖	 นางสมพร	จิตเที่ยง	 บุรีรัมย์
	๕๑๖.	 ๒๕๕๖	 นายสุรชัย	ขยัน	 ล�าพูน
	๕๑๗.	 ๒๕๕๖	 นางสาวพิกุล	ห้อยดอกหอม	 เพชรบูรณ์
	๕๑๘.	 ๒๕๕๖	 นางปี	วรรณคีรี	 อุดรธานี
	๕๑๙.	 ๒๕๕๖	 นายสมบัติ	อุไรธรากุล	 นครราชสีมา
	๕๒๐.	 ๒๕๕๖	 นายเอกราช	ช่างเหลา	 ขอนแก่น
	๕๒๑.	 ๒๕๕๖	 นายธงชัย	โรจน์รุ่งรังสี	 กรุงเทพมหานคร
	๕๒๒.	 ๒๕๕๖	 นายพุธทรัพย์		มณีศรี	 กรุงเทพมหานคร
	๕๒๓.	 ๒๕๕๖	 นายหาญยุทธ	สรไกรกิติกูล	 กรุงเทพมหานคร
	๕๒๔.	 ๒๕๕๖	 นางสาวฉัตรประภา	สุวรรณนภาศรี	 กรุงเทพมหานคร	
	๕๒๕.	 ๒๕๕๖	 นางสาวรัตนา	ฐานะวร	 สระบุรี
	๕๒๖.	 ๒๕๕๖	 นายประกาศิต	โสไกร	 ปทุมธานี
	๕๒๗.	 ๒๕๕๖	 นายศิริชัย	จันทร์สว่าง	 กรุงเทพมหานคร
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	๕๒๘.	 ๒๕๕๖	 นายมานะ	กลิ่นเนียม	 ฉะเชิงเทรา
	๕๒๙.	 ๒๕๕๖	 นางสาวอรพินธุ์	ชาติอัปสร	 กรุงเทพมหานคร
	๕๓๐.	 ๒๕๕๖	 นางอรุณี	สุวรรณรักษ์	 กรุงเทพมหานคร	
	๕๓๑.	 ๒๕๕๖	 นางมีนา	รอดคล้าย	 กรุงเทพมหานคร
	๕๓๒.	 ๒๕๕๖	 นางสาวนฤมลกชพรรณ		จันทรผ่องจินดา	 นครราชสีมา
	๕๓๓.	 ๒๕๕๖	 นางภาวิณี	ปาลวัฒน์	 สมุทรปราการ
	๕๓๔.	 ๒๕๕๖	 นางพรรณี	โชติมั่นคงสิน	 กรุงเทพมหานคร
	๕๓๕.	 ๒๕๕๖	 นางสาวมณฑา	สิริโรจนากร	 สมุทรปราการ
	๕๓๖.	 ๒๕๕๖	 นางปรางรัตน์		เกียรติทรงศักดิ์	 ...
	๕๓๗.	 ๒๕๕๖	 นางสาวพัชรินทร์	ไทยบัณฑิตย์	 กรุงเทพมหานคร
	๕๓๘.	 ๒๕๕๖	 นางสาววทัญญู	ศิริพัฒนบูลย์	 โอเรกอน	สหรัฐอเมริกา
	๕๓๙.	 ๒๕๕๖	 นายสตีเฟ่น	อีแวนส์	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
	๕๔๐.	 ๒๕๕๖	 นางอารีย์	แซ่ตั้ง	 เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร
	๕๔๑.	 ๒๕๕๖	 นายสมพงษ์	นิยมตรง	 อ.เมือง	จ.สุรินทร์
	๕๔๒.	 ๒๕๕๖	 นางจันทร์ทิพย์	วิริยะพันธ์	 อ.เมือง	จ.เชียงใหม่
	๕๔๓.	 ๒๕๕๖	 นายไพจิตร	โพธิ์จันทร์	 จ.พระนครศรีอยุธยา
	๕๔๔.	 ๒๕๕๗	 นายสมศักดิ์	โชติรัตนะศิริ	 กรุงเทพมหานคร
	๕๔๕.	 ๒๕๕๗	 รศ.อุเทน	ปัญโญ	 ม.เชียงใหม่
	๕๔๖.	 ๒๕๕๗	 รศ.ไพบูลย์	เทวรักษ์	 ม.เกษมบัณฑิต
	๕๔๗	 ๒๕๕๗	 รศ.พัฒนะ	เรือนใจดี	 กรุงเทพมหานคร
	๕๔๘.	 ๒๕๕๗	 นายประสงค์		จักรค�า	 สุรินทร์
	๕๔๙.	 ๒๕๕๗	 ผศ.ดร.วัจนา	สุริยธรรม	 ม.ธรรมศาสตร์
	๕๕๐.	 ๒๕๕๗	 ผศ.ดร.จ�าเริญรัตน์	จิตต์จิรจรรย์	 นครราชสีมา
	๕๕๑.	 ๒๕๕๗	 ผศ.ศศิธร	ชุตินันทกุล	 มสธ.นนทบุรี
	๕๕๒.	 ๒๕๕๗	 ผศ.ลัดดา	ปานุทัย	 นครราชสีมา
	๕๕๓.	 ๒๕๕๗	 ดร.เยาวนิตย์	เพียงเกษ	 ขอนแก่น
	๕๕๔.	 ๒๕๕๗	 ดร.ธเนส	เตชะเสน	 นนทบุรี
	๕๕๕.	 ๒๕๕๗	 นายเอกชัย	ศิริอักษร	 กรุงเทพมหานคร
	๕๕๖.	 ๒๕๕๗	 นางบังอร	พรหมบุตร	 นนทบุรี
	๕๕๗.	 ๒๕๕๗	 นายแพทย์รัตนพันธุ์		อินเจริญศักดิ์	 กรุงเทพมหานคร
	๕๕๘.	 ๒๕๕๗	 นางนิสา	โรจน์รุ่งรังสี	 กรุงเทพมหานคร
	๕๕๙.	 ๒๕๕๗	 นางสุภา	ชัยภูมิ	 เชียงใหม่
	๕๖๐.	 ๒๕๕๗	 นายบุญเลิศ	บูรณุปกรณ์	 เชียงใหม่
	๕๖๑.	 ๒๕๕๗	 นายสมศักดิ์	วุฒิสารวัฒนา	 พะเยา
	๕๖๒.	 ๒๕๕๗	 นายยงยุทธ์	วุฒิศิริศาสตร์	 แพร่
	๕๖๓.	 ๒๕๕๗	 นายทิม	วันศรี	 ศรีสะเกษ
	๕๖๔.	 ๒๕๕๗	 นายบุญทรัพย์	กองค�า	 อุบลราชธานี
	๕๖๕.	 ๒๕๕๗	 นายอุดม	ล้อทวีรักษ์		 น่าน
	๕๖๖.	 ๒๕๕๗	 นายสุภศักดิ์	กฤษณามระ	 กรุงเทพมหานคร
	๕๖๗.	 ๒๕๕๗	 นางฉวีวรรณ	สวนช่วย	 ฉะเชิงเทรา
	๕๖๘.	 ๒๕๕๗	 นายเดชาวุฐ	ธีรภัทรไพศาล	 ฉะเชิงเทรา
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	๕๖๙.	 ๒๕๕๗	 นายกู้เกียรติ	กิ่งเกษม	 กรุงเทพมหานคร
	๕๗๐.	 ๒๕๕๗	 นายวีระวัฒน์	อนุชิตไพลิน	 กรุงเทพมหานคร
	๕๗๑.	 ๒๕๕๗	 นายอธิวัฒน์	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา	 กรุงเทพมหานคร
	๕๗๒.	 ๒๕๕๗	 นายฝันดี	จรรยาธนากร	 กรุงเทพมหานคร
	๕๗๓.	 ๒๕๕๗	 นายฝันเด่น	จรรยาธนากร	 นนทบุรี
	๕๗๔.	 ๒๕๕๗	 นางสาวสายธาร	นิยมการณ์	 กรุงเทพมหานคร
	๕๗๕.	 ๒๕๕๗	 นางสาวปยะนันนท์	สุวรรณนภาศรี	 กรุงเทพมหานคร
	๕๗๖.	 ๒๕๕๗	 อาจารย์สุณีรักษ์	สุขถาวรากร	 กรุงเทพมหานคร
	๕๗๗.	 ๒๕๕๗	 Mrs.Bounheng	Inversin	 USA
	๕๗๘.	 ๒๕๕๗	 นายชวลิต	วิชยสุทธิ์	 นนทบุรี
	๕๗๙.	 ๒๕๕๗	 นางเฉียบ	คงชาญแพทย์	 สระบุรี
	๕๘๐.	 ๒๕๕๗	 นายสุพจน์	เพชราภิรัชต์	 เพชรบุรี
	๕๘๑.	 ๒๕๕๗	 นางดรุณี	พาลุสุข	 ขอนแก่น
	๕๘๒.	 ๒๕๕๗	 นายประสิทธิ์	ชูเมือง	 กรุงเทพมหานคร
	๕๘๓.	 ๒๕๕๗	 นายจิตร	ชนะสงคราม	 นครศรีธรรมราช
	๕๘๔.	 ๒๕๕๗	 นางเกตุสุดา	ศิรประภาพรสกุล	 ฉะเชิงเทรา
	๕๘๕.	 ๒๕๕๗	 นางบุญล้อม	พานิช	 อุดรธานี
	๕๘๖.	 ๒๕๕๗	 นางวีรยา	ศรีสุวรรณ	 ล�าปาง
	๕๘๗.	 ๒๕๕๗	 นางมาลี	โพธิ์ชวัง	 กรุงเทพมหานคร
	๕๘๘.	 ๒๕๕๗	 นายประยูร	ช่วยแก้ว	 กรุงเทพมหานคร
	๕๘๙.	 ๒๕๕๗	 นางจรีพร	เทพผดุงพร	 กรุงเทพมหานคร
	๕๙๐.	 ๒๕๕๗	 นางผานิต	อัตวีระพัฒน์	 นครราชสีมา
	๕๙๑.	 ๒๕๕๗	 นายอาณัติ	เล้าอารยะรักษ์	 ชัยภูมิ
	๕๙๒.	 ๒๕๕๗	 นายสุขุม	แสงสมชัยพิพัฒน์	 บุรีรัมย์
	๕๙๓.	 ๒๕๕๗	 นายสุรพงษ์	ชิโนทัยกุล	 สหรัฐอเมริกา
	๕๙๔.	 ๒๕๕๗	 นายประพจน์	คุณวงศ์	 สหรัฐอเมริกา
	๕๙๕.	 ๒๕๕๗	 นางวิชชุดา	ฐิติโชติรัตนา	 นนทบุรี
	๕๙๖.	 ๒๕๕๗	 นายทองสา	หนองพร้าว	 ร้อยเอ็ด
	๕๙๗.	 ๒๕๕๘	 ศ.ดร.บุญทัน	ดอกไธสง	 กรุงเทพมหานคร	 	 	
	๕๙๘.	 .๒๕๕๘	 ศ.ดร.ผ่องพรรณ	เกิดพิทักษ์	 กรุงเทพมหานคร	 	
	๕๙๙.	 ๒๕๕๘	 รศ.ดร.ประสาน	มาลากุล	ณ	อยุธยา	 กรุงเทพมหานคร
	๖๐๐.	 ๒๕๕๘	 รศ.ดร.สืบพงษ์	ธรรมชาติ	 นครศรีธรรมราช
	๖๐๑.	 ๒๕๕๘	 รศ.ดร.วิชัย	แหวนเพชร	 กรุงเทพมหานคร
	๖๐๒.	 ๒๕๕๘	 รศ.ดร.เกตุมณี	มากมี	 เชียงใหม่
	๖๐๓.	 ๒๕๕๘	 ผศ.ดร.สังวรณ์	งัดกระโทก	 นนทบุรี
	๖๐๔.	 ๒๕๕๘	 ผศ.นฤมล	ปยวิทย์	 นครราชสีมา
	๖๐๕.	 ๒๕๕๘	 ผศ.ดร.ประกาศิต	สิทธิ์ธิติกุล	 กรุงเทพมหานคร
	๖๐๖.	 ๒๕๕๘	 ดร.จอมรัฐ	พัฒนศร	 ขอนแก่น
	๖๐๗.	 ๒๕๕๘	 ดร.จรรยา	อินทร์อ๋อง	 กรุงเทพมหานคร
	๖๐๘.	 ๒๕๕๘	 ดร.บุญเพ็ง	สืบพา	 อุบลราชธานี
	๖๐๙.	 ๒๕๕๘	 ดร.พงศ์	สุภาวสสิทธิ์	 เชียงใหม่
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	๖๑๐.	 ๒๕๕๘	 นายแพทย์ธงชัย	ตรีวิบูลย์วณิชย์	 สุรินทร์
	๖๑๑.	 ๒๕๕๘	 นายแพทย์รณชัย	ตั้งมั่นอนันตกุล	 รพ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา
	๖๑๒.	 ๒๕๕๘	 นายแพทย์กฤษดา	เรืองอารีย์รัชต์	 กรุงเทพมหานคร
	๖๑๓.	 ๒๕๕๘	 นายสดใส	โรจนวิชัย	(สดใส	รุ่งโพธิ์ทอง)	 ปทุมธานี
	๖๑๔.	 ๒๕๕๘	 นายธีระ	ด้วงสิน	 นครศรีธรรมราช
	๖๑๕.	 ๒๕๕๘	 นางอุไรวรรณ์	จิระพัฒน์พงศา
	๖๑๖.	 ๒๕๕๘	 นายวรากร	เจียรเสริมสิน	 หนองคาย
	๖๑๗.	 ๒๕๕๘	 นายสิทธิชัย	มหาวิริโยทัย	 ฉะเชิงเทรา
	๖๑๘.	 ๒๕๕๘	 นายสมบูรณ์	น้อยหมอ	 เชียงราย
	๖๑๙.	 ๒๕๕๘	 นายวิมล	ปงเมืองเหล็ก	 พะเยา	
	๖๒๐.	 ๒๕๕๘	 นางไข่มุก	ณ	น่าน	 น่าน
	๖๒๑.	 ๒๕๕๘	 นางจงกลนี	สุวรรณพัชร์
	๖๒๒.	 ๒๕๕๘	 นายเจริญ	พรหมศร
	๖๒๓.	 ๒๕๕๘	 นายยิ่งยศ	พร้อมพันธุ์	 นครราชสีมา
	๖๒๔.	 ๒๕๕๘	 นายวัฒนา	ผาทอง	 แพร่
	๖๒๕.	 ๒๕๕๘	 นายสิทธิเดช	ชวนะเวสน์	 กรุงเทพมหานคร
	๖๒๖.	 ๒๕๕๘	 นางสาวลาวัลย์	ชัชชญา	 นครพนม
	๖๒๗.	 ๒๕๕๘	 นางจ�ารัส	พลสมัคร	 กรุงเทพมหานคร
	๖๒๘.	 ๒๕๕๘	 นางละมัย	สุวรรณน้อย	 กรุงเทพมหานคร
	๖๒๙.	 ๒๕๕๘	 นางดวงกมล	มะโนวงศ์	 บุรีรัมย์
	๖๓๐.	 ๒๕๕๘	 นางธนวรรณ	เยี่ย	 	 	 	
	๖๓๑.	 ๒๕๕๘	 Mar	Mar	Siha	Sudhamma	Seingi	(สีหสุธัมมสิงคี)		 เมียนมาร์
	๖๓๒.	 ๒๕๕๘	 นายชินโชติ	แก้วกันหา
	๖๓๓.	 ๒๕๕๘	 นายพิชัย	เรืองไพศาล	 นครราชสีมา
	๖๓๔.	 ๒๕๕๘	 นางสาวปรศนา	หงส์ทอง
	๖๓๕.	 ๒๕๕๘	 นางสาวสุพรรณี	ไชยรังสฤษฎิ์
	๖๓๖.	 ๒๕๕๘	 นางสุภาพร	วงษ์ชาลี
	๖๓๗.	 ๒๕๕๘	 นางนภาพร	อานันทนสกุล	 ขอนแก่น
	๖๓๘.	 ๒๕๕๘	 นางอุทัยวรรณ	พันธุ์ศิลา	 ร้อยเอ็ด
	๖๓๙.	 ๒๕๕๘	 นางสุพรรณรัตน์	ลือชา	 มหาสารคาม
	๖๔๐.	 ๒๕๕๘	 นายประโยชน์	รัตนคุปต์	 กรุงเทพมหานคร
	๖๔๑.	 ๒๕๕๘	 นายปรีชา	แก่นสา
	๖๔๒.	 ๒๕๕๘	 นายรัชดา	จิวาลัย
	๖๔๓.	 ๒๕๕๘	 นายนที	วงศ์ผดุงเกียรติ
	๖๔๔.	 ๒๕๕๘	 นางมนพัทธา	วงศ์ผดุงเกียรติ
	๖๔๕.	 ๒๕๕๘	 นางสาวอรุณี	ไทยบัณฑิต
	๖๔๖.	 ๒๕๕๘	 นางเกลียว	เสร็จกิจ	(ขวัญจิต	ศรีประจันต์)	 สุพรรณบุรี
	๖๔๗.	 ๒๕๕๘	 นายชัยยศ	เศวตฉายา
	๖๔๘.	 ๒๕๕๘	 นายสมชาติ	ณ	บางช้าง
	๖๔๙.	 ๒๕๕๘	 นางวราภรณ์	ผาติสุวัณณ
	๖๕๐.	 ๒๕๕๘	 นางสาวกรรณาภรณ์	เจริญศักดิ์กุล
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	๖๕๑.	 ๒๕๕๘	 นางสาวอรทัย	ดาบค�า
	๖๕๒.	 ๒๕๕๘	 นางผ่องผิว	พัฒนาประภาพรรณ
	๖๕๓.	 ๒๕๕๘	 นางบวรลักษณ์	ภคภพวรธันย์
	๖๕๔.	 ๒๕๕๘	 นายมิ่ง	เพลิศพราว
	๖๕๕.	 ๒๕๕๘	 นางสาวขวัญตา	อินทร์แก้ว
	๖๕๖.	 ๒๕๕๘	 นางนันธนงศักดิ์	ภูชุม
	๖๕๗.	 ๒๕๕๘		นายโก๊ะ	เส็ง	ชัย	 มาเลเซีย
	๖๕๘.	 ๒๕๕๘	 ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ	เกษรสุวรรณ์
	๖๕๙.	 ๒๕๕๙	 ศ.ดร.วารี	นาสกุล	 กรุงเทพมหานคร
	๖๖๐.	 ๒๕๕๙	 ศ.ดร.กาญจนา	เงารังสี	 กรุงเทพมหานคร
	๖๖๑.	 ๒๕๕๙	 นายชยพล	พงษ์สีดา	 อุบลราชธานี
	๖๖๒.	 ๒๕๕๙	 นางวิไลวรรณ	ทวิชศรี	 นนทบุรี
	๖๖๓.	 ๒๕๕๙	 รศ.ดร.กัณตภณ	หนูทองแก้ว	 นครศรีธรรมราช
	๖๖๔.	 ๒๕๕๙	 ผศ.ดร.เสริมศิริ	อัครพุฒิพันธ์	 กรุงเทพมหานคร
	๖๖๕.	 ๒๕๕๙	 ผศ.ดร.อุบลวรรณา	ภวกานันท์	 ปทุมธานี
	๖๖๖.	 ๒๕๕๙	 ผศ.แพทย์หญิงกวิณัณณ์	วีรกุล	 กรุงเทพมหานคร
	๖๖๗.	 ๒๕๕๙	 ผศ.ดร.อังคณา	ทองพูน	พัฒนศร	 ขอนแก่น
	๖๖๘.	 ๒๕๕๙	 นางสาวจุฬาสินี	พรหมเผ่า	 พะเยา
	๖๖๙.	 ๒๕๕๙	 รศ.ดร.ประเวศ	อินทองปาน	 กรุงเทพมหานคร
	๖๗๐.	 ๒๕๕๙	 รศ.ดร.กอบกุล	พันธุ์เจริญวรกุล	 กรุงเทพมหานคร
	๖๗๑.	 ๒๕๕๙	 ผศ.พิเศษ	พูล	พัฒใหม่	 พะเยา
	๖๗๒.	 ๒๕๕๙	 ดร.พิพัฒน์	ยอดพฤติการณ์	 กรุงเทพมหานคร
	๖๗๓.	 ๒๕๕๙	 ดร.บุญช่วย	พาณิชย์กุล	 นครราชสีมา
	๖๗๔.	 ๒๕๕๙	 ดร.เพ็ญศรี	จารุก�าเนิดกนก	 นครราชสีมา
	๖๗๕.	 ๒๕๕๙	 นายกนก	ป่นแสง	 กรุงเทพมหานคร
	๖๗๖.	 ๒๕๕๙	 นายสุวิทย์	กิ่งแก้ว	 กรุงเทพมหานคร
	๖๗๗.	 ๒๕๕๙	 นางชาลอต	โทณวณิก	 กรุงเทพมหานคร
	๖๗๘.	 ๒๕๕๙	 ดร.นิรมล	กุลศรีสมบัติ	 กรุงเทพมหานคร
	๖๗๙.	 ๒๕๕๙	 นายสมพงษ์	ยอดเมือง	 แพร่
	๖๘๐.	 ๒๕๕๙	 นายอัศนีย์	นันทชัยพันธ์	 เชียงใหม่
	๖๘๑.	 ๒๕๕๙	 นางส�าเนา	รัตนพงษ์	 ฉะเชิงเทรา
	๖๘๒.	 ๒๕๕๙	 นายวสันต์	บรรจงพาณิชย์	 ล�าปาง
	๖๘๓.	 ๒๕๕๙	 นายษฐา	ขาวข�า	 นครศรีธรรมราช
	๖๘๔.	 ๒๕๕๙	 นางคูณ	นาสพัส	 อุดรธานี
	๖๘๕.	 ๒๕๕๙	 ผู้ใหญ่ทองปาน	หนองพร้าว	 ร้อยเอ็ด
	๖๘๖.	 ๒๕๕๙	 นางบุญชู	ฤกษ์ดี	 กรุงเทพมหานคร
	๖๘๗.	 ๒๕๕๙	 นางอิงอร	ส�าเภาแก้ว	 กรุงเทพมหานคร
	๖๘๘.	 ๒๕๕๙	 นายสนาม	ผดุงฉัตร	 กรุงเทพมหานคร
	๖๘๙.	 ๒๕๕๙	 นางทองเลื่อน	พรหมบุตร	 ร้อยเอ็ด
	๖๙๐.	 ๒๕๕๙	 นายสิทธิ์ชานนท์	ธนินเปรมอนันต์	 ราชบุรี
	๖๙๑.	 ๒๕๕๙	 นายกิตต์	มักการุณ	 อุบลราชธานี
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	๖๙๒.	 ๒๕๕๙	 นายถวิล	สุรนารท	 ศรีษะเกศ
	๖๙๓.	 ๒๕๕๙	 นายชินกร	บุญแสง	 ร้อยเอ็ด
	๖๙๔.	 ๒๕๕๙	 นางสาวปรธภร	ปุระกัน	 อุดรธานี
	๖๙๕.	 ๒๕๕๙	 นายครุฑ	สมบัติใหม่	 สหรัฐอเมริกา
	๖๙๖.	 ๒๕๕๙	 นายเอื้อ	มูลสิงห์	 นครพนม
	๖๙๗.	 ๒๕๕๙	 นายมงคล	ตันสุวรรณ	 นครพนม
	๖๙๘.	 ๒๕๕๙	 นางนิจนภา	ทองทรัพย์	 กรุงเทพมหานคร
	๖๙๙.	 ๒๕๕๙	 นางสาวญาดา	มนทมาส	 ล�าพูน
	๗๐๐.	 ๒๕๕๙	 นายนุรุทธิ์	เจริญพันธ์	 สุรินทร์
	๗๐๑.	 ๒๕๕๙	 นางวศิณี	วนาพิทักษ์กุล	 กาญจนบุรี
	๗๐๒.	 ๒๕๕๙	 นายสมเกียรติ	สุขศิริกุล	 กรุงเทพมหานคร
	๗๐๓.	 ๒๕๕๙	 นางวลัยพร	ปัญญา	 สระบุรี
	๗๐๔.	 ๒๕๕๙	 นางสาวณัฏฐวี	พานค�า	 ปทุมธานี
	๗๐๕.	 ๒๕๕๙	 นางพันธนัทภ์	หล่มศรี	 หนองคาย
	๗๐๖.	 ๒๕๕๙	 นางสาวมาลี	ค�าแพงศรี	 หนองคาย
	๗๐๗.	 ๒๕๕๙	 นางจันทนา	ถิโรภาส	 ขอนแก่น
	๗๐๘.	 ๒๕๕๙	 ดร.ยอดยิ่ง	จันทรพิมพ์	 ขอนแก่น
	๗๐๙.	 ๒๕๕๙	 ดร.สุดใจ	ดิลกทรรศนนท์	 กรุงเทพมหานคร
	๗๑๐.	 ๒๕๕๙	 นายรัตน์	ปาละพงศ์	 เชียงใหม่
	๗๑๑.	 ๒๕๕๙	 ดร.วิภาพรรณ	ชูทรัพย์	 กรุงเทพมหานคร
	๗๑๒.	 ๒๕๕๙	 นายไพฑูรย์	ปานประชา	 กรุงเทพมหานคร
	๗๑๓.	 ๒๕๕๙	 ดร.สมบัติ	เมทะนี	 กรุงเทพมหานคร
	๗๑๔.	 ๒๕๕๙	 นางสาวศรีสมร	จิรกิติ	 กรุงเทพมหานคร
	๗๑๕.		 ๒๕๕๙	 ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์	เสนาเมือง	 กรุงเทพมหานคร
	๗๑๖.	 ๒๕๕๙	 นายประดับ	โพธิกาญจนวัตร	 สมุทรสงคราม
	๗๑๗.	 ๒๕๕๙	 ผศ.ดร.อินถา	ศิริวรรณ	 กรุงเทพมหานคร
	๗๑๘.	 ๒๕๕๙	 นายเจอด	กลางประพันธ์	 กรุงเทพมหานคร
	๗๑๙.	 ๒๕๕๙	 นายอเนก	จงเสถียร	 กรุงเทพมหานคร
	๗๒๐.	 ๒๕๕๙	 นางสาววล	ใบโพธิ์	 พระนครศรีอยุธยา
	๗๒๑.	 ๒๕๕๙	 นายบุญส่ง	พลมณี	 นครราชสีมา
	๗๒๒.	 ๒๕๕๙	 นางสาวณมน	โกศลวิจิตร์	 กรุงเทพมหานคร
	๗๒๓.	 ๒๕๕๙	 นายยอดยุทธ	ทรงกลด	 กรุงเทพมหานคร
	๗๒๔.	 ๒๕๕๙	 นางสาวเกศริน	เอกธวัชกุล	 กรุงเทพมหานคร
	๗๒๕.	 ๒๕๕๙	 นางสาวอุษณียาภรณ์	ผลเจริญ	 สมุทรปราการ
	๗๒๖.	 ๒๕๕๙	 นายวิรุฬห์	สมพันธ์สานิตย์	 สมุทรสาคร
	๗๒๗.	 ๒๕๕๙	 นายสุชาติ	ศุภวรรณ	 กรุงเทพมหานคร
	๗๒๘.	 ๒๕๕๙	 นางครศรี	นิวงษา	 นครพนม
	๗๒๙.	 ๒๕๕๙	 นายประเวช	ไกรเทพ	 ตรัง
	๗๓๐.	 ๒๕๕๙	 แม่ชีหลิว	เซี่ยว	นั้ว	 ปักกิ่ง	จีน
	๗๓๑.	 ๒๕๖๐	 แม่ชีธัญญาธร	ณัฐพงษ์	 หนองคาย
	๗๓๒.	 ๒๕๖๐	 นายชยาวุธ	จันทร	 อุดรธานี
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	๗๓๓.	 ๒๕๖๐	 นายมานัส	ทารัตน์ใจ	 กรุงเทพมหานคร
	๗๓๔.	 ๒๕๖๐	 นายพุฒิพัฒน์	เลิศเชาวสิทธิ์	 กรุงเทพมหานคร
	๗๓๕.	 ๒๕๖๐	 นางสาวประนอม	คงพิกุล	 กรุงเทพมหานคร
	๗๓๖.	 ๒๕๖๐	 รองศาสตราจารย์	ดร.อิสระ	สุวรรณบล	 กรุงเทพมหานคร
	๗๓๗.	 ๒๕๖๐	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิง	สมพร	หาญพานิชย์		 กรุงเทพมหานคร
	๗๓๘.	 ๒๕๖๐	 ดร.บุญเลิศ	โสภา	 นครปฐม
	๗๓๙.	 ๒๕๖๐	 นายบุญเชิด	กิตติธรางกูร	 นครปฐม
	๗๔๐.	 ๒๕๖๐	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สุรสิทธิ์	ไทยรัตน์	 นนทบุรี
	๗๔๑.	 ๒๕๖๐	 ดร.ถนอมวงศ์	ล�้ายอดมรรคผล	 กรุงเทพมหานคร
	๗๔๒.	 ๒๕๖๐	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	เสถียร	วิพรมหา	 นครปฐม
	๗๔๓.	 ๒๕๖๐	 ดร.	ธีระพจน์	ศุภวิริยะกิจ	 พะเยา
	๗๔๔.	 ๒๕๖๐	 นายชาลี	ลาสา	 ขอนแก่น
	๗๔๕.	 ๒๕๖๐	 นางเฉลิม	เทศพานิช	 กรุงเทพมหานคร
	๗๔๖.	 ๒๕๖๐	 นายไตรสิทธิ์	กงจักร	 สุรินทร์
	๗๔๗.	 ๒๕๖๐	 Mr.	David	John	Freyer	 เชียงใหม่
	๗๔๘.	 ๒๕๖๐	 คุณอากร	ใจประจง	 เชียงใหม่
	๗๔๙.	 ๒๕๖๐	 นายนิวัฒน์ชัย	รัตน์ชเลศ	 ล�าพูน
	๗๕๐.	 ๒๕๖๐	 นางสมจิตร	เพชรรัตน์	 อุดรธานี
	๗๕๑.	 ๒๕๖๐	 นายบรรจง	เตชะศิวาลัย	 กรุงเทพมหานคร
	๗๕๒.	 ๒๕๖๐	 นายทรงศักดิ์	อุไรธรากุล	 นครราชสีมา
	๗๕๓.	 ๒๕๖๐	 นายวินัย	ภาพพิมาย	 นครราชสีมา
	๗๕๔.	 ๒๕๖๐	 นายชัยมงคล	ศรีทองแดง	 ร้อยเอ็ด
	๗๕๕.	 ๒๕๖๐	 นายมนตรี	เจียมปัญญารัช	 นครสวรรค์
	๗๕๖.	 ๒๕๖๐	 นางนาถนภา	ทัตติยโชติ	 กรุงเทพมหานคร
	๗๕๗.	 ๒๕๖๐	 นางอดิสัย	วิเศษวัชร์	 น่าน
	๗๕๘.	 ๒๕๖๐	 นางสุขาวดี	วังค�า	 แพร่
	๗๕๙.	 ๒๕๖๐	 นายเริงฤทธิ์	โมทะจิต	 ศรีสะเกษ
	๗๖๐.	 ๒๕๖๐	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สุริยันต์	สุวรรณราช	 นครศรีธรรมราช
	๗๖๑.	 ๒๕๖๐	 นายอิชณน์กร	พูลสวัสดิ์	 พัทลุง
	๗๖๒.	 ๒๕๖๐	 นางละออ	เดชะวงศ์อนันต์	 นครพนม
	๗๖๓.	 ๒๕๖๐	 นางวรรณวรางค์	มัลลิกะมาลย์	 กรุงเทพมหานคร
	๗๖๔.	 ๒๕๖๐	 นางนันทศรี	ประกอบมี	 บุรีรัมย์
	๗๖๕.	 ๒๕๖๐	 นางวิไล	ยันตรัตน์	 กรุงเทพมหานคร
	๗๖๖.	 ๒๕๖๐	 ร้อยต�ารวจตรี	ดร.สนุ๊ก	สิงห์มาตร	 ยโสธร
	๗๖๗.	 	๒๕๖๐	นางอนัญญา	พงษ์พฤกษา	 กรุงเทพมหานคร
	๗๖๘.	 ๒๕๖๐	 นางธนภร	แหวนทอง	 หนองคาย
	๗๖๙.	 ๒๕๖๐	 นางพราวนภา	ทับทอง	 ชัยภูมิ
	๗๗๐.	 ๒๕๖๐	 นายวัชระ	บุญปลอด	 พะเยา
	๗๗๑.	 ๒๕๖๐	 นางประเทือง	นภาวรรณ	 ล�าปาง
	๗๗๒.	 ๒๕๖๐	 นายสมนึก	มณีโชติ	 ปัตตานี
	๗๗๓.	 ๒๕๖๐	 นางสุภาพ	แสนล้อม	 กรุงเทพมหานคร
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	๗๗๔.	 ๒๕๖๐	 นายพิณเพชร	ทิพย์ประเสริฐ	 ร้อยเอ็ด
๗๗๕.		 ๒๕๖๐	 นายเดชา	เดชนที	 กรุงเทพมหานคร
	๗๗๖.	 ๒๕๖๐	 นางพัชระภรณ์	ยิ้มแย้ม	 กรุงเทพมหานคร
	๗๗๗.	 ๒๕๖๐	 นายสุคนธ์	เนียมพูล	 กรุงเทพมหานคร
	๗๗๘.	 ๒๕๖๐	 นายวรธนัท	อัศวกุลโกวิท	 กรุงเทพมหานคร
	๗๗๙.	 ๒๕๖๐	 นางจรรยา	อยู่วิมลชัย	 กรุงเทพมหานคร
๗๘๐.		 ๒๕๖๐	 นายวีระ	กลีบลัดดาวัลย์	 กรุงเทพมหานคร
๗๘๑.		 ๒๕๖๐	 นางมณฑา	โหรวิชิต	 สมุทรสงคราม
๗๘๒.		 ๒๕๖๐	 นางเมทินี	ดีมั่นคงวณิช	 กรุงเทพมหานคร
๗๘๓.		 ๒๕๖๐	 นายธนเดช	อุบลรัตน์	 กรุงเทพมหานคร
	๗๘๔.	 ๒๕๖๐	 นายบุญเสริม	ศุภศรี	 กรุงเทพมหานคร
	๗๘๕.	 ๒๕๖๐	 นายชาญวิสิษฐ์	จงพัฒนรัชต์	 กรุงเทพมหานคร
๗๘๖.		 ๒๕๖๐	 นายเกียรติคุณ	วีรพงษ์ประดิษฐ์	 กรุงเทพมหานคร
	๗๘๗.	 ๒๕๖๐	 นางภาสวรรณ	ชนปทาธิป	 ปทุมธานี
	๗๘๘.	 ๒๕๖๐	 Mr.	Kyaw	Win	 Myanmar
	๗๘๙.	 ๒๕๖๐	 Mr.	Eang	Tan	 USA
	๗๙๐.	 ๒๕๖๑	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.อัจฉรา	วงศ์โสธร	 กรุงเทพมหานคร	
	๗๙๑.	 ๒๕๖๑	 รองศาสตราจารย์	ดร.อุไรวรรณ	คะนึงสุขเกษม	 กรุงเทพมหานคร
	๗๙๒.	 ๒๕๖๑	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุรีย์พงษ์	โพธิ์ทองสุนันท์	 กรุงเทพมหานคร
	๗๙๓.	 ๒๕๖๑	 รองศาสตราจารย์	ดร.สัญญา	เคณาภูมิ	 มหาสารคาม
	๗๙๔.	 ๒๕๖๑	 รองศาสตราจารย์	นิโลบล	นิ่มกิ่งรัตน์	 เชียงใหม่
	๗๙๕.	 ๒๕๖๑	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์	เชิดชัย	ตันติศิรินทร์	 ขอนแก่น
	๗๙๖.	 ๒๕๖๑	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมหวัง	แก้วสุฟอง	 เชียงใหม่
	๗๙๗.	 ๒๕๖๑	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปรานี	พรรณวิเชียร	 กรุงเทพมหานคร
	๗๙๘.	 ๒๕๖๑	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประพันธ์	กุลวินิจฉัย	 กรุงเทพมหานคร
	๗๙๙.	 ๒๕๖๑			ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วรญา	ทองอุ่น	 นครปฐม
๘๐๐.		 ๒๕๖๑			นายแพทย์บุญยงค์	พฤฒิธาดา	 สหรัฐอเมริกา
๘๐๑.		 ๒๕๖๑			นายแพทย์อรุณ	สวนศิลป์พงศ์	 สหรัฐอเมริกา
๘๐๒.		 ๒๕๖๑			พลเอก	ดร.รุจ	กสิวุฒิ	 กรุงเทพมหานคร
	๘๐๓.	 ๒๕๖๑			พลเอกภูดิศ	ทัตติยโชติ	 กรุงเทพมหานคร
	๘๐๔.	 ๒๕๖๑			พลโทปชัญญ์	ตุลยานนท์	 กรุงเทพมหานคร
	๘๐๕.	 ๒๕๖๑			พลอากาศตรีสนอง	กัลปนาท	 กรุงเทพมหานคร
	๘๐๖.	 ๒๕๖๑			พลตรีเดชอุดม	นิชรัตน์	 บุรีรัมย์
	๘๐๗.	 ๒๕๖๑			นายเกรียงศักดิ์	บุญประสิทธิ์	 กรุงเทพมหานคร
	๘๐๘.	 ๒๕๖๑			นายพูลศักดิ์	สุขทรัพย์ทวีผล	 กรุงเทพมหานคร
	๘๐๙.	 ๒๕๖๑			นายสมเกียรติ	ธงศรี	 กรุงเทพมหานคร
	๘๑๐.	 ๒๕๖๑			ดร.นงลักษณ์	สวานนท์	 กรุงเทพมหานคร
	๘๑๑.	 ๒๕๖๑			ดร.วราวุธ	ตีระนันท์	 กรุงเทพมหานคร
	๘๑๒.	 ๒๕๖๑			ดร.กฤษฎา	ดิษบรรจง	 กรุงเทพมหานคร	
	๘๑๓.	 ๒๕๖๑			ดร.นิภา	สุพิชญางกูร	 นครสวรรค์
	๘๑๔.	 ๒๕๖๑		ดร.ภาส	ภาสสัทธา	 กรุงเทพมหานคร
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 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่
	๘๑๕.	 ๒๕๖๑		ดร.อรชร	ไกรจักร	 สมุทรปราการ
	๘๑๖.	 ๒๕๖๑		ดร.สุภาพรรณ	เพิ่มพูล	 นนทบุรี
	๘๑๗.	 ๒๕๖๑		นางสาวเยาวพา	ภัทรธีรนนท์	 ล�าพูน
	๘๑๘.	 ๒๕๖๑		นางสุนีย์	สุขเสรี	 กรุงเทพมหานคร
	๘๑๙.	 ๒๕๖๑		นางสมบัติ	แก้วบัณฑิตย์	 หนองคาย
	๘๒๐.	 ๒๕๖๑		นางพรรณี	ตั้งทวีวัฒนกุล	 กรุงเทพมหานคร
	๘๒๑.	 ๒๕๖๑		นายสมพงษ์	รัตนสุมาวงษ์	 กรุงเทพมหานคร
	๘๒๒.	 ๒๕๖๑		นางสุชาดา	แสงอิน	 สมุทรปราการ
	๘๒๓.	 ๒๕๖๑		นางส�าเนียง	หนูสิงห์	 สระบุรี
	๘๒๔.	 ๒๕๖๑		นางสละ	แย้มยวน	 พระนครศรีอยุธยา
	๘๒๕.	 ๒๕๖๑		นายพิชัย	การช่าง	 กรุงเทพมหานคร
	๘๒๖.	 ๒๕๖๑		นางรัตนา	เตชะสมบูรณากิจ	 กรุงเทพมหานคร
	๘๒๗.	 ๒๕๖๑		นางทัศนา	ชูจิตรสกุล	 เพชรบูรณ์
	๘๒๘.	 ๒๕๖๑		นายจักรทอง	เบ้าจรรยา	 นครราชสีมา
	๘๒๙.	 ๒๕๖๑		นายวสันต์	สิงหราช	 ตาก
	๘๓๐.	 ๒๕๖๑		นางประภา	แสนโภชน์	 สุรินทร์
	๘๓๑.	 ๒๕๖๑		นายธนกฤต	จุรีมาศ	 นครพนม
	๘๓๒.	 ๒๕๖๑		นางสาวสุวิชา	พูลเกษ	 สมุทรปราการ
	๘๓๓.	 ๒๕๖๑		นางวรรณารัตน์	กลีบลัดดาวัลย์	 กรุงเทพมหานคร
	๘๓๔.	 ๒๕๖๑		นางณัฐสินี	เทพไพสรรค์	 ตราด
	๘๓๕.	 ๒๕๖๑		นางเบญจมาศ	เบสท์	บุญเสน่ห์	 สหรัฐอเมริกา
	๘๓๖.	 ๒๕๖๑		นางดารณี	ชัยนิชยกุล	 แพร่
	๘๓๗.	 ๒๕๖๑		นางปริศนา	วงศ์ศิริ	 นนทบุรี
	๘๓๘.	 ๒๕๖๑		นางบังอร	ไกรกาญจน์	 มหาสารคาม
	๘๓๙.	 ๒๕๖๑		นางสาววารุณี	ประมาภรณ์	 สระบุรี
	๘๔๐.	 ๒๕๖๑		นางเสาวลักษณ์	ศิลปอวยชัย	 แพร่
	๘๔๑.	 ๒๕๖๑		นางสมนึก	เขมาชีวะ	 กรุงเทพมหานคร
	๘๔๒.	 ๒๕๖๑		นายประพนธ์	โชควิวัฒนวนิช	 อุบลราชธานี
	๘๔๓.	 ๒๕๖๑		นางมาริษา	คุวานันท์	 นครสวรรค์
	๘๔๔.	 ๒๕๖๑		นายอนันต์	ตั้งเจียมศรี	 ล�าปาง
	๘๔๕.	 ๒๕๖๑		นายสุริยา	ศิลปราเมศวร์	 นครราชสีมา
	๘๔๖.	 ๒๕๖๑		นางสุภวัลย์	นิธิปุญญวงศ์	 เลย
	๘๔๗.	 ๒๕๖๑		นางธนพันธ์	ศิริโยธิพันธุ์	 เชียงใหม่
	๘๔๘.	 ๒๕๖๑		นายสุทธิวัตต์	ต่ายวัลย์	 พิษณุโลก
	๘๔๙.	 ๒๕๖๑		นายพอพล	อุบลพันธ์	 นครศรีธรรมราช
	๘๕๐.	 ๒๕๖๑		นางวิไล	สุวรรณศรี	 ขอนแก่น
	๘๕๑.	 ๒๕๖๑		นางรัตนาวดี	สุริยวนากุล	 ร้อยเอ็ด
	๘๕๒.	 ๒๕๖๑		นายธเนศ	จันมาธิกรกุล	 กรุงเทพมหานคร
	๘๕๓.	 ๒๕๖๑		นางพีรนุช	เกียรติสมมารถ	 กรุงเทพมหานคร
	๘๕๔.	 ๒๕๖๑		นางนัยนา	นาควัชระ	 เชียงใหม่
	๘๕๕.	 ๒๕๖๑		นายสุชาติ	คงชุม	 นครศรีธรรมราช
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	๘๕๖.	 ๒๕๖๑		นายภลภัทร	สีแดง	 ล�าพูน
	๘๕๗.	 ๒๕๖๑		นางรุ่งฟ้า	ว่องทวีทรัพย์ดี	 นครสวรรค์
	๘๕๘.	 ๒๕๖๑		นายธนพล	หิรัญธนารมย์	 พิษณุโลก
	๘๕๙.	 ๒๕๖๑		นางสาวมุจจรินทร์	ทัศดรกุลพัฒน์	 หนองคาย
	๘๖๐.	 ๒๕๖๑		นายอัครเดช	ยอดจ�าปา	 สกลนคร
	๘๖๑.	 ๒๕๖๑		นางสาวรัชนีย์	สุทธิธรรม	 กรุงเทพมหานคร
	๘๖๒.	 ๒๕๖๑		นางกนกวรรณ	รอดโฉม	 สหรัฐอเมริกา
	๘๖๓.	 ๒๕๖๑		นางตุ๊กตา	มาร์	 สหรัฐอเมริกา
	๘๖๔.	 ๒๕๖๑		นางสาวอัญชลี	เกียรติศักดิ์ศรี	 กรุงเทพมหานคร
	๘๖๕.	 ๒๕๖๑		นายฐิติกร	เศวตนันทน์	 สมุทรปราการ
	๘๖๖.	 ๒๕๖๑		นายสมบัติ	บัญชาเมฆ	 สุรินทร์
	๘๖๗.	 ๒๕๖๑		นางสาวศรศิลป์	มณีวรรณ์	 สมุทรปราการ	
	๘๖๘.	 ๒๕๖๑		นางสาวอุทัยวรรณ	แก้วพิจิตร	 ลพบุรี
	๘๖๙.	 ๒๕๖๑		H.E.Mr.	Neak	Sambo	 กัมพูชา
	๘๗๐.	 ๒๕๖๑	 Ms.Khounmy	Panyanouvong	 Laos
	๘๗๑.	 ๒๕๖๑		Dr.Ye	Aung	 Myanmar
	๘๗๒.	 ๒๕๖๑		Mr.Wang	Li	 China
	๘๗๓.	 ๒๕๖๑		Mr.Gamini	Ranjith	Bandara	 Sri	Lanka
	๘๗๔.	 ๒๕๖๑		Mr.Uethuji	Hidenori	 Japan
	๘๗๕.	 ๒๕๖๑		Mr.Mi	Xiong	 Myanmar
	๘๗๖.	 ๒๕๖๑		SIRI	SUDDHAMMA	SING	DAW	SANDAR	WIN	
	 	 	 (Mrs.Sandar	Win)		 Myanmar
	๘๗๗.	 ๒๕๖๑		AGGA	MAHA	SIRI	SUDDHAMMA	SINGI	DAW	
	 	 	 MYINT	MYINT	WIN	(Myint	Myint	Win)	 Myanmar
	๘๗๘.	 ๒๕๖๑		Mr.Teo	Guek	Hong	(Martin	Teo)	 Malaysia
	๘๗๙.	 ๒๕๖๑		Mr.Bounthavy	Phonethasine	 Laos
๘๘๐.		 ๒๕๖๑		Mrs.	Teo	Siao	Wei	 Malaysia
๘๘๑.		 ๒๕๖๑		Ms.	CHEUNG	Shuk	Fung	 Hong	Kong
๘๘๒.		 ๒๕๖๑		Ms.	Wong	Lai	Yee	 Hong	Kong
๘๘๓	.	 ๒๕๖๒	 แม่ชี	ดร.รัชดา	อมาตยกุล	 ส�านักปฏิบัติธรรมรัชตะธรรมสถาน	ล�าพูน	
๘๘๔.		 ๒๕๖๒	 แม่ชีประทิน	อ�่าบ�ารุง	 ฉะเชิงเทรา	
๘๘๕.		 ๒๕๖๒	 ดร.สุนันทา	นิตยะประภา	 กรุงเทพมหานคร
๘๘๖.		 ๒๕๖๒	 ดร.จุฑามาศ	วารีแสงทิพย์	 กรุงเทพมหานคร
๘๘๗.		 ๒๕๖๒	 ดร.ประดิษฐ์	พาชื่น	 อุบลราชธานี
๘๘๘.		 ๒๕๖๒	 ดร.สุพัตรา	ชั้นสุวรรณ	 กรุงเทพมหานคร
๘๘๙	.	 ๒๕๖๒		ว่าที่ร้อยตรี	ดร.วราภูมิ	สุวะโสภา	 นครราชสีมา
๘๙๐	.	 ๒๕๖๒	 ดร.กุลภัสสรณ์	อัครบาล	 ร้อยเอ็ด
๘๙๑	.	 ๒๕๖๒	 ดร.จันทร	แสงสุวรรณวาว	 กรุงเทพมหานคร
๘๙๒	.	 ๒๕๖๒	 นางรัมภา	สันติธรรม	 เชียงใหม่
๘๙๓	.	 ๒๕๖๒	 นางสิริลักษ์	ประเสริฐ	 ขอนแก่น
๘๙๔	.	 ๒๕๖๒	 นางอ�าภา	สวาทยานนท์	 สมุทรปราการ
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๘๙๕	.	 ๒๕๖๒	 นางวิบูลย์	จิรัปปภา	 นครพนม
๘๙๖.		 ๒๕๖๒	 นางเฉลียว	พงษ์พันธุ์	 พระนครศรีอยุธยา
๘๙๗.		 ๒๕๖๒	 นางชุติมา	ตั้งรัตคณะ	 ชัยภูมิ
๘๙๘.		 ๒๕๖๒	 นายไพศาล	คุนผลิน	 กรุงเทพมหานคร
๘๙๙.		 ๒๕๖๒	 นางวีระวรรณ	พราพงษ์	 กรุงเทพมหานคร
๙๐๐.		 ๒๕๖๒	 นายสมนึก	จันทร์ศรีทอง	 พระนครศรีอยุธยา
๙๐๑.		 ๒๕๖๒	 นางขัตติยา	ด้วงส�าราญ	 กรุงเทพมหานคร
๙๐๒	.	 ๒๕๖๒	 นางรัตนา	กิตติบรรลุ	 กรุงเทพมหานคร
๙๐๓	.	 ๒๕๖๒	 นางรัศมี	ทินกรวงศ์	 หนองคาย
๙๐๔	.	 ๒๕๖๒	 นายสวิต	มัคราช	 นครศรีธรรมราช
๙๐๕	.	 ๒๕๖๒	 นางนงลักษณ์	ไชยเสโน	 นนทบุรี
๙๐๖	.	 ๒๕๖๒	 นายดนัย	กิตติจันทรโรจน์	 กรุงเทพมหานคร
๙๐๗	.	 ๒๕๖๒	 นางบัวล้อม	หาญต๊ะ	 น่าน
๙๐๘	.	 ๒๕๖๒	 นางรุจิกาญจน์	ทันใจ	 แพร่
๙๐๙	.	 ๒๕๖๒	 นายธีรศักดิ์	ฑีฆายุพันธุ์	 ขอนแก่น
๙๑๐	.	 ๒๕๖๒	 นายเพทาย	สดทรงศิลป์	 สุรินทร์
๙๑๑	.	 ๒๕๖๒	 นางมณีย์	ไชยชนะ	 มหาสารคาม
๙๑๒	.	 ๒๕๖๒	 นายนภัสรัญชน์	มิตรธีรโรจน์	 กรุงเทพมหานคร
๙๑๓	.	 ๒๕๖๒	 นางสาวเพ็ญภัค		รัตนค�าฟู	 ล�าปาง
๙๑๔	.	 ๒๕๖๒	 นายโอฬาร		กิจเลิศ	 สมุทรปราการ
๙๑๕	.	 ๒๕๖๒	 นายอัญวุฒิ	โพธิ์อ�าไพ	 สมุทรปราการ
๙๑๖	.	 ๒๕๖๒	 นายกวี		ยามเย็น	 นครนายก
๙๒๐	.	 ๒๕๖๒	 นายปยะลักษณ์	ถิ่นแก้ว	 สมุทรปราการ
๙๒๑	.	 ๒๕๖๒	 นางคมข�า	นาวีรัตนวิทยา	 India
๙๒๒	.	 ๒๕๖๒	 Daw	Nang	Mouk	Laung	Saing	 Myanmar
๙๒๓	.	 ๒๕๖๒	 Daw	Yin	Yin	Win	 Myanmar
๙๒๔	.	 ๒๕๖๒	 Mr.Chaisompon	Pomvihan	 Laos
๙๒๕	.	 ๒๕๖๒	 Mrs.Lee	Sung	Soon	 South	Korea
๙๒๖	.	 ๒๕๖๒	 Mr.U	Zaw	Ngwe	Lwin	 Myanmar
๙๒๗	.	 ๒๕๖๒	 Ms.Daw	Khin	Thandar	Oo	 Myanmar
๙๒๘	.	 ๒๕๖๒	 Mr.Sangat	Choulamany	 Laos
๙๒๙	.	 ๒๕๖๒	 Mr.Lalist	Kumar	Bakshi	 Japan
๙๓๐	.	 ๒๕๖๒	 Mr.Raminder	Sing	Sajatep	 India
๙๓๑	.	 ๒๕๖๒	 Ms.Teo	Siao	Ki	 Malaysia
๙๓๒	.	 ๒๕๖๓	 นายศุภชัย	สมเจริญ	 นนทบุรี
๙๓๓.		 ๒๕๖๓	 นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	 กรุงเทพมหานคร
๙๓๔	.	 ๒๕๖๓	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เบญจมาศ	สุขสถิตย์	 เชียงใหม่
๙๓๕	.	 ๒๕๖๓	 ดร.สุรชัย	พรหมพันธุ์	 กรุงเทพมหานคร
๙๓๖	.	 ๒๕๖๓	 ดร.ภัทรนิธิ์	วิสุทธิศักดิ์	 กรุงเทพมหานคร
๙๓๗	.	 ๒๕๖๓	 นาวาตรี	ดร.วุฒิพงศ์	พงศ์สุวรรณ	 กรุงเทพมหานคร
๙๓๘	.	 ๒๕๖๓	 ดร.ประยูร	อรัญรุท	 เลย
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 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่
๙๓๙.		 ๒๕๖๓	 ดร.ปภัสรา	เตชะไพบูลย์	 กรุงเทพมหานคร
๙๔๐.		 ๒๕๖๓	 ดร.ชนันทกรณ์	เกียรติจานนท์	 ชัยนาท
๙๔๑.		 ๒๕๖๓	 ดร.สุธาสินี	สุพิชญางกูร	 นครสวรรค์
๙๔๒.		 ๒๕๖๓	 ดร.หทัยชนก	โกมินทรชาติ	 กรุงเทพมหานคร
๙๔๓.		 ๒๕๖๓	 ดร.สุมนา	สวนศิลป์พงศ์	 สหรัฐอเมริกา
๙๔๔.		 ๒๕๖๓	 อาจารย์ชื่นจิตต์	อินทรรัสมี	 ชลบุรี
๙๔๕.		 ๒๕๖๓	 นายมุข	โรจตระการ	 กรุงเทพมหานคร
๙๔๖.		 ๒๕๖๓	 นางอัมพวัลย์	พรรณขรรค์	 มหาสารคาม
๙๔๗.		 ๒๕๖๓	 พันตรี	ธีระ	สวนช่วย	 ฉะเชิงเทรา
๙๔๘.		 ๒๕๖๓	 นายพิสิทธิ์	จันทสาร	 เชียงราย
๙๔๙.		 ๒๕๖๓	 นางเข็มมา	ประเสริฐสังข์	 ขอนแก่น
๙๕๐.		 ๒๕๖๓	 นางประกาย	ทัศไนยวงศ์	 ปทุมธานี
๙๕๑.		 ๒๕๖๓	 นางบุษบา	ปัตตรัย	 สระแก้ว
๙๕๒.		 ๒๕๖๓	 นายธรรมรักษ์	พิชญกุล	 ล�าปาง
๙๕๓.		 ๒๕๖๓	 นางประนอม	ทิวะพันธุ์	 พิษณุโลก
๙๕๔.		 ๒๕๖๓	 นายประสิทธิ์	บุญเจริญ	 กรุงเทพมหานคร
๙๕๕.		 ๒๕๖๓	 นายประเสริฐ	สุขวงศ์	 พระนครศรีอยุธยา		
๙๕๖.		 ๒๕๖๓	 นายธรธรรม์	ชินโกมุท	 อุบลราชธานี
๙๕๗.		 ๒๕๖๓	 นางปานตา	คุนผลิน	 กรุงเทพมหานคร
๙๕๘.		 ๒๕๖๓	 นางกฤษณา	อุทัยกาญจน์	 พะเยา
๙๕๙.		 ๒๕๖๓	 นางอนุรัตน์	ธัมมอัญญา	 เชียงใหม่
๙๖๐.		 ๒๕๖๓		นางชลิดา	เอกชัยพัฒนกุล	 เชียงใหม่
๙๖๑.		 ๒๕๖๓	 นางชไมมาศ	ชาติเมธากุล	 ปทุมธานี
๙๖๒.		 ๒๕๖๓	 นางศิริวิช	ดโนทัย	 กรุงเทพมหานคร
๙๖๓.		 ๒๕๖๓	 นางสาวเสาวลักษณ์	แก้วปลั่ง	 กรุงเทพมหานคร
๙๖๔.		 ๒๕๖๓	 นายชัยพิพัฒก์	ไพศาลธรรม	 ชัยภูมิ
๙๖๕.		 ๒๕๖๓	 นางสาวศิริพร	อ�าเคน	 กรุงเทพมหานคร
๙๖๖.		 ๒๕๖๓	 นายมานพ	ค�าตัน	 แพร่
๙๖๗.		 ๒๕๖๓	 นางประภาวัลย์	เวลาดีวงณ์	 กรุงเทพมหานคร
๙๖๘.		 ๒๕๖๓	 นายกมล	ศรีประภา	 นครศรีธรรมราช
๙๖๙.		 ๒๕๖๓	 นางมารยาท	มาลยมาน	 สมุทรปราการ
๙๗๐.		 ๒๕๖๓	 นายฤกษ์	วรจิต	 ปทุมธานี
๙๗๑.		 ๒๕๖๓	 นางสาวพลอยทองล้อมเพ็ชร์	ธรรมโชติ์มงคล	 นนทบุรี
๙๗๒.		 ๒๕๖๓	 นายสุนันท์	ธรรมพิทักษ์สุข	 กรุงเทพมหานคร
๙๗๓	.	 ๒๕๖๓	 นายปฏิญญา	วิบูลย์นันท์	 กรุงเทพมหานคร
๙๗๔.		 ๒๕๖๓	 นายศิริเวช	รัตนเทพสถิตย์	 กรุงเทพมหานคร
๙๗๕.		 ๒๕๖๓	 นางอรวรรณ	เพศประเสริฐ	 สหรัฐอเมริกา
๙๗๖.		 ๒๕๖๓	 นายชัชวาล	แก้วกระจาย	 ลพบุรี
๙๗๗.		 ๒๕๖๓	 นางส�ารวย	เกตุคง	 สุพรรณบุรี
๙๗๘.		 ๒๕๖๓	 H.H.	Ms.	Guo	Wei	 China
๙๗๙.		 ๒๕๖๓	 Mr.	Milton	Liao	/	Liau	Yee	Cheng	 Chinese	Taipei
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 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่
๙๘๐	.	 ๒๕๖๓	 Mr.	U	Pan	Hmwe	 Myanmar
๙๘๑	.	 ๒๕๖๓	 Mr.	Nobuo	Toyoda	 Japan
๙๘๒	.	 ๒๕๖๓	 Mr.	Nguyen	Xuan	Truong	 Vietnam
๙๘๓	.	 ๒๕๖๓	 Mr.	Anil	Kumar	Bakshi	 India
๙๘๔	.	 ๒๕๖๓	 Prof.	Dr.	Martin	Siegfried	Seeger	 UK
๙๘๕	.	 ๒๕๖๓	 Mr.	U	Moe	Kyaw	Thu	 Myanmar
๙๘๖	.	 ๒๕๖๓	 Mrs.	Thi	Tham	Nguyen	 Vietnam
๙๘๗.		 ๒๕๖๓	 Mr.	U	Tin	Lin	Pyae	 Myanmar
๙๘๘.		 ๒๕๖๓	 Mr.	Zay	Thiha			 Myanmar
๙๘๙	.	 ๒๕๖๓	 Mr.	Low	Junsheng	(Johnsen)	 Singhapore
๙๙๐.		 ๒๕๖๓	 Mrs.	Somchit	Berg	/	นางสมจิตร์	เบอร์ก	 Norway
991.		 ๒๕๖๔	 ศาสตราจารย์	ดร.อุทิส	ศิริวรรณ	 กรุงเทพมหานคร
992.		 ๒๕๖๔	 รองศาสตราจารย์	เพทาย	พงศ์เพียจันทร์			 เชียงใหม่
993.		 ๒๕๖๔	 รองศาสตราจารย์	ดร.กุหลาบ	รัตนสัจธรรม		 ชลบุรี
994.		 ๒๕๖๔	 รองศาสตราจารย์	ดร.ดวงตา	สราญรมย์	 นนทบุรี
995.		 ๒๕๖๔	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เกรียงไกร	ปัญญาประเสริฐกุล	 ขอนแก่น
996.		 ๒๕๖๔	 พลโทฉลวย	แย้มโพธิ์ใช้	 พิจิตร
997.		 ๒๕๖๔	 นาวาอากาศเอกหญิง	ดร.พัชรี	พิพิธสุขสันต์	 กรุงเทพมหานคร
998.		 ๒๕๖๔	 ดร.ปุริมปรัชญ์	คณิณพศุตย์	 นนทบุรี
999.		 ๒๕๖๔	 ดร.กรรณิการ์	ขาวเงิน	 นนทบุรี
1000.	๒๕๖๔	 คุณหญิงสุชาดา	ไทยผดุงพานิช	 กรุงเทพมหานคร
1001.	๒๕๖๔	 นายประดิษฐ์	ไกรสร	 ฉะเชิงเทรา
1002.	๒๕๖๔	 นางวัฒนา	ชนินทรลีลา	 กรุงเทพมหานคร
1003.	๒๕๖๔	 นางสุดารัตน์	ศุภวาณิชยานนท์	 กรุงเทพมหานคร
1004.	๒๕๖๔	 นางสาวเพ็ญศรี	ชั้นบุญ	 นครนายก
1005.	๒๕๖๔	 นางสาวอรุณี	สิรินทะสมบัติ	 ล�าพูน
1006.	๒๕๖๔	 นางมาลัยจรัส	ศรีรินทร์	 มหาสารคาม
1007.	๒๕๖๔	 นายภิญโญ	หิตโกเมท	 นครสวรรค์
1008.	๒๕๖๔	 นายประเสริฐ	วรปัญญา	 แพร่
1009.	๒๕๖๔	 นางพรเพ็ญ	เดชวิไลศรี	 สมุทรปราการ	
1010.	๒๕๖๔	 นางละออง	บุญประเสริฐ	 อุดรธานี
1012.	๒๕๖๔	 นายตะวัน	สวนนันท์	 น่าน
1022.	๒๕๖๔	 นางดวงจันทร์	ประสาวะเท	 ขอนแก่น
1013.	๒๕๖๔	 นางนัทธอร	ดวงมณี	 พิษณุโลก
1014.	๒๕๖๔	 นายจ�ารัส	ตั้งตระกูลธรรม	 นครปฐม
1015.	๒๕๖๔	 นายพรชัย	ก�าริสุ	 อุดรธานี
1016.	๒๕๖๔	 นายอ�านาจ	สอนจันทร์	 ลพบุรี
1017.	๒๕๖๔	 นางพรพิมล	แก้วศรีงาม	 สุพรรณบุรี
1018.	๒๕๖๔	 นายเอกภพ	โตมรศักดิ์	 นครราชสีมา
1019.	๒๕๖๔	 นางสาวสงกรานต์	เกตุดี	 พิษณุโลก
1020.	๒๕๖๔	 นางรัชฎาภรณ์	แสนจักร์	 เลย
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 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่
1021.	๒๕๖๔	 นายธีรพล	เจียงจตุรภัทร์	 กรุงเทพมหานคร
1022.	๒๕๖๔	 นายสรชัด	สุจิตต์	 สุพรรณบุรี
1023.	๒๕๖๔	 นางสาวสุนทรี	ชัยวิรัตนะ	 ชัยภูมิ
1034.	๒๕๖๔	 นายสิทธิอัต	บัวทอง	 กรุงเทพมหานคร
1025.	๒๕๖๔	 นายศิริพงษ์	ไหวดี	 สุรินทร์
1026.	๒๕๖๔	 นายวิศิษฎ์	สุปรียาพร	 พะเยา
1027.	๒๕๖๔	 นายจิระเดช	อุบล	 พระนครศรีอยุธยา
1028.	๒๕๖๔	 นายรัชพล	ภู่โอบอ้อม	 กรุงเทพมหานคร
1029.	๒๕๖๔	 นายวิทยา	ตันฑอาริยะ	 สมุทรปราการ
1030.	๒๕๖๔	 นางวิภาศิริ	มะกรสาร	 กรุงเทพมหานคร		
1031.	๒๕๖๔	 นายสมปอง	สงวนบรรพ์	 กรุงเทพมหานคร
1032.	๒๕๖๔	 นางสมสมร	หนูมา	 กรุงเทพมหานคร	
1033.	๒๕๖๔	 นางสาวศุขศรี	ชินะกุล	 ปทุมธานี
1034.	๒๕๖๔	 นายกอปรลาภ	อภัยภักดิ์	 กรุงเทพมหานคร
1035.	๒๕๖๔	 นางสาวบุบผา	ทิมถาวร	 กรุงเทพมหานคร
1036.	๒๕๖๔	 นางเบญจรัตน์	พฤฒิธาดา	 USA
1037.	๒๕๖๔	 นางกชพร	ชื่นเจริญวงศ์	 กรุงเทพมหานคร
1038.	๒๕๖๔	 Mrs.	Nali	Sisulid	 Laos
1039.	๒๕๖๔	 Mr.	Kham	Nan	 China
1040.	๒๕๖๔	 Mr.	Neal	Murata	 USA
1041.	๒๕๖๔	 Nang	Khin	Myint	Yee	 Myanmar
1042.	๒๕๖๔	 Miss	The	Noe	San	(a)	Thazin	Kyaw	Win		 Myanmar
1043.	๒๕๖๔	 Mr.	Phone	Myint	Thu	 Myanmar
1044.	๒๕๖๔	 Miss	Teo	Siao	Ee	 Malaysia



รายชื่อเจ้าภาพอาหารโรงทาน และผู้อุปถัมภ์
งานพิธีประสาทปริญญา ประจำาปี ๒๕๖๔

วันที่ ๘-๑๒  ธันวาคม ๒๕๖๔
**************

ที่ รายชื่อเจ้าภาพอาหารโรงทาน ปี ๒๕๖๔ รายการอาหาร

๑ พระเทพปวรเมธี,	รศ.ดร.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขนมจีน

๒ พระชลญาณมุนี,ดร.	เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม	(วัดน�้า) บริจาคปัจจัย

๓ พระครู	พิศิษฏ์ประชานาถ,ดร.	เจ้าอาวาสวัดอินทาราม บริจาคปัจจัย

๔ ดร.แม่ชีทศพร	วชิระบ�าเพ็ญ	และคณะ อาหารตลอดงาน

๕ มูลนิธิร่วมกตัญญู	อาหารตลอดงาน อาหารตลอดงาน

๖ ดร.แม่ชีระเบียบ	ถิรญาณี	วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ข้าวเหนียว,	ส้มต�า

๗ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก๋วยเตี๋ยว

๘ ป้าน้อย	อาหารเจ อาหาร,	น�้าแข็งใส

๙ บริษัท	วัชรทรัพย์	ปโตรเลี่ยม	จ�ากัด ก๋วยเตี๋ยว

๑๐ โรงทานปัญจศรี อาหาร,	ขนม

๑๑ พระราชมหาเจติยาภิบาล	วัดโบสถ์	จ.ปทุมธานี

๑๒ พระอาจารย์สุโข	กตปุญโญ	ส�านักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนพเก้า	 
คณะศิษย์พระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์	วัดสุทธิวนาราม	จ.บึงกาฬ

ข้าวเหนียว,	ส้มต�า

๑๓ พระอาจารย์ศุภชัย	ภูริญาโณ	คณะศิษย์	(ศูนย์พุทธบริษัทสากล) ขนมจีนน�้ายาป่า	- 
แกงเขียวหวาน,	ไก่ทอด

๑๔ วัดหนองริวหนัง	ต.ล�าหนองแสน	อ.หนองกุงศรี	จ.กาฬสินธุ์	 
น�าโดย	แม่ชีบุญศรี	อรรคศรี

ถวายปัจจัย

๑๕ บมจ.	พีจีที		เอ็นเนอยี่		 น�้าดื่ม

๑๖ ครอบครัวคุณลั่นทม	บุญคุ้ม	ครอบครัวคุณรันทม	ผิวด�าดี	 
ครอบครัวแม่ตุ๊กและน้องหญิง

ขนมหวาน

๑๗ ลูกศิษย์หลวงพ่อพระครูปทุมภาวนาจารย์	วัดป่าเจริญราช	คลอง	11 ข้าวเหนียว,	ไก่ทอด

๑๘ คุณส�าราญ	นวพานิชย์	และครอบครัว	-	คุณแดง	-	คุณหน่อย เฉาก๊วย,	ก๋ยวเตี๋ยวหลอด

๑๙ ศ.ดร.ศุลีมาศ		สุทธิสัมพัทน์ ไอศครีมเพื่อสุขภาพ

๒๐ พระครูปลัดกิตติเชษฐ์	สิริวฑฺฒโก	มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา


