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คำาปรารภ
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั		เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย	ทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 	พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	๕	ทรงสถาปนาขึ้น	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๒ 
ได้เปิดทำาการสอนอย่างเป็นทางการ	 เมื่อวันที่	๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๓๒	ต่อมา	ใน	พ.ศ.	๒๔๓๙	ได้ทรง
พระราชทานนามใหม่ว่า	มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	โดยมพีระราชปณธิานให้เป็นสถานศกึษาพระไตรปิฎก
และวิชาชั้นสูง	สำาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

การจัดการศึกษาพระไตรปิฎก	และวิชาชั้นสูงระดับอุดมศึกษา	ได้เริ่มขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๐	จนกระทั่ง	
เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ขึ้น	 โดยมีสถานภาพเป็น
มหาวทิยาลยัของรัฐ	ภายใต้การกำากบัดแูลของกระทรวงศกึษาธกิาร	และในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	อยูภ่ายใต้การกำากบั
ดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 มีพันธกิจหลัก	 ๔	 ด้าน	 คือ	 ผลิตบัณฑิต	 วิจัยและพัฒนา	 
ส่งเสรมิพระพทุธศาสนาและบรกิารวชิาการแก่สงัคม	ทำานบุำารงุศลิปะและวัฒนธรรม	นอกจากดำาเนนิงานตาม
พนัธกจิให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบายแล้ว	มหาวิทยาลัยยงัมนีโยบายส่งเสริม	สนบัสนนุ	และยกย่องประกาศ
เกียรติคุณพระมหาเถรานุเถระ	 ภิกษุณี	 และอุบาสกอุบาสิกา	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้บำาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์แก่สังคม	 ประเทศชาติ	 พระพุทธศาสนา	 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
โดยมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 ปริญญา 
พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 และเข็มเกียรติคุณ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน	 เพื่อ
เป็นการประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องเชิดชูในงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย	เป็นประจำาทุกปี	

หนงัสอืประกาศเกยีรตคิณุผูไ้ด้รบัปรญิญากติตมิศกัดิ	์และเขม็เกียรตคิณุ	เล่มนี	้จดัพิมพ์ขึน้เนือ่งในงาน
พิธีประสาทปริญญา	ประจำาปี	๒๕๖๕	ซึ่งในปีนี้	มีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จำานวน	๖๔	รูป/
คน	โดยมีพระมหาเถระและคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศ	ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าว	จำานวน	๑๑	ประเทศ	
คือ	 เมียนมา	 เวียดนาม	 จีน	 เกาหลีใต้	 ออสเตรเลีย	 ศรีลังกา	 สปป.ลาว	 ไชนีสไทเป	 กัมพูชา	 สหรัฐอเมริกา 
อินโดนีเซีย	และผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ	จำานวน	๕๖	คน	โดยมีคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศ	จำานวน	๘	ประเทศ	คือ	
จีน	สปป.ลาว	อินโดนีเซีย	อินเดีย	ศรีลังกา	เวียดนาม	มาเลเซีย	เมียนมา	ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณดังกล่าว	รวม
จำานวนทั้งสิ้น	๑๒๒	รูป/คน	 ในหนังสือเล่มนี้	 จะกล่าวประกาศเกียรติคุณสดุดีประวัติและผลงานเด่น	พร้อม
รูปภาพ	ของผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง	๒	ระดับ	และเข็มเกียรติคุณ

ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ได้รับปริญญากิตติศักดิ์	 และเข็มเกียรติคุณทุกท่าน	 ผู้มุ่งมั่นประกอบกรณียกิจ 
อันเป็นหิตานุหิตสุขเก้ือกูลต่อสังคม	 ประเทศชาติ	 พระพุทธศาสนา	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนกนานปัการ	ขอให้ทกุท่านจงนริาศทกุข์	ประสบสุข	มปีีตสุิขโสมนสั	บรรลุ
อัตถานุอัตถประโยชน์	สมดังเจตนาที่ปรารภทุกประการ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,	ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



(4)

สรุปจำานวน 
ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
เข็มเกียรติคุณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางที่ ๑
จำานวนผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ 

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำาแนกตามสถานะและภูมิลำาเนา

ที่ รายการ
ไทย ต่างประเทศ รวม

จำานวนภิกษุ คฤหัสถ์ ภิกษุ/ภิกษุณี คฤหัสถ์

๑. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๑ ๒๔ ๑๐ ๙ ๖๔

๒. มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑ ๑ - - ๒

๓. เข็มเกียรติคุณ - ๔๗ - ๙ ๕๖

รวมทั้งสิ้น ๒๒ ๗๒ ๑๐ ๑๘ ๑๒๒



(5)

สรุปสถิติประเภทผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ 

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้

ระดับ ประเภท
ไทย ต่างประเทศ รวม

จำานวนชาย หญิง ชาย หญิง

ปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์	

นักวิชาการ ๙ ๑ ๓ ๑ ๑๔

ผู้อุปถัมภ์	ผู้ทำาคุณประโยชน์
ต่อสังคม	ประเทศชาติ	พุทธ
ศาสนาและมหาวิทยาลัย

๒๐ ๕ ๑๐ ๕ ๔๐

ปริญญามหา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์

นักวิชาการ - - - - -

ผู้อุปถัมภ์	ผู้ทำาคุณประโยชน์
ต่อสังคม	ประเทศชาติ	พุทธ
ศาสนาและมหาวิทยาลัย

๑ ๑ - - ๒

เข็มเกียรติคุณ นักวิชาการ ๑๗ ๕ - ๑ ๒๓

ผู้อุปถัมภ์	ผู้ทำาคุณประโยชน์
ต่อสังคม	ประเทศชาติ	พุทธ
ศาสนาและมหาวิทยาลัย	

๑๕ ๒๐ ๖ ๒ ๔๓

รวมทั้งสิ้น ๕๒ ๓๒ ๑๙ ๙ ๑๒๒

                   



สารบัญ
เรื่อง  หน้า

คำาปรารภ	 (๓)

ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(จำานวน	๖๔	รูป/คน)	

ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๕	 ๑

	 -	พระภิกษุภายในประเทศ	 ๑

	 -	คฤหัสถ์ภายในประเทศ	 ๔๘

	 -	พระภิกษุต่างประเทศ	 ๑๐๗

	 -	คฤหัสถ์ต่างประเทศ			 ๑๒๗

ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(จำานวน	๒	รูป/คน)	

ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๕	 ๑๔๕

	 -	พระภิกษุภายในประเทศ	 ๑๔๗

	 -	คฤหัสถ์ภายในประเทศ	 ๑๔๙

ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ	(จำานวน	๕๖	คน)	ประจำาปี	๒๕๖๕		 ๑๕๑

	 -	คฤหัสถ์ภายในประเทศ	 ๑๕๒

	 -	คฤหัสถ์ต่างประเทศ		 ๒๕๘

ภาคผนวก	:	รายพระนาม	รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง	๓	ระดับ	

และเข็มเกียรติคุณ	 ๒๗๗

	 -	ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(พธ.ด.)	

	 	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	–	๒๕๖๕	 ๒๗๘

	 -	ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(พธ.ม.)	

	 	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	–	๒๕๖๕	 ๒๙๘

	 -	ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(พธ.บ.)	

	 	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	–	๒๕๕๕	 ๓๐๙

	 -	ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ		ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	–	๒๕๖๕	 ๓๑๓

รายชื่อเจ้าภาพอาหารโรงทานและผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา	ประจำาปี	๒๕๖๕	 ๓๔๐



ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๕



(8)

สรุปจำานวนผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จำานวน ๖๔ รูป / คน

ประจำาปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ แยกตามสาขาที่ขอ มีดังนี้

ที่ สาขาที่เสนอ จำานวน หมายเหตุ

๑ พระพุทธศาสนา		 ๑๗

๒ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		 ๑๒

๓ พุทธบริหารการศึกษา			 ๖

๔ รัฐประศาสนศาสตร์			 ๕

๕ การจัดการเชิงพุทธ			 ๕

๖ วิปัสสนาภาวนา		 ๔

๗ พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร	 ๔

๘ พุทธจิตวิทยา				 ๓

๙ การพัฒนาสังคม			 ๒

๑๐ สันติศึกษา		 ๒

๑๑ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว		 ๑

๑๒ ภาษาศาสตร์		 ๑

๑๓ ภาษาบาลี				 ๑

๑๔ เศรษฐศาสตร์			 ๑

รวมทั้งสิ้น ๖๔
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระเทพโสภณ (ปรีชา อภิวณฺโณ)
อายุ ๗๔  พรรษา ๕๑

วิทยฐานะ ป.ธ. ๙
เจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร

เป็นพระมหาเถระผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศล
จรยิาสมัมาปฏบัิต ิท�าคณุประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนั
ด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะภาค  ๘   เจา้อาวาสวดัราชบรุณราชวรวิหาร  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  
โดยมีประสบการณ์และผลงานดังนี้ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๘ เป็นผู้จัดการศึกษาทั้งแผนกธรรมและ
บาลี ในส�านักเรียนวัดราชบุรณราชวรวิหาร จัดการศึกษาและควบคุมดูแลงานด้านการศึกษาของ
คณะสงฆ์ในภาค  ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาทั้งแผนกธรรมและบาลี ของคณะสงฆ์ภาค ๘  
แสดงธรรมทางรายการทวีแีละระบบออนไลน์ เช่น ทางช่อง  GMM ๒๕ “รายการพบพระพบธรรม”  
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แสดงธรรมเรื่อง  “โลกคือธรรมะ”  เรื่อง “เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสัจธรรมของชีวิต”  เรื่อง “ธรรม
ที่ท�าให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน” แสดงธรรมจากหลักธรรมในคัมภีร์พระไตรปิฎก เรื่อง “ติตถสูตร” 
เรื่อง “เวฬุชาดก” เป็นต้น  เป็นประธานบรรยายในพิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมประจ�า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ประจ�ากรงุเทพมหานคร และได้เผยแผ่หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา
ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสและสถานที่ต่าง  ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง  

ในส่วนทีเ่ก่ียวกบัมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย พระเทพโสภณ (ปรีชา อภวิณโฺณ) 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา 
เช่น เป็นกรรมการตรวจช�าระ  เป็นบรรณาธิการ  บรรณกร  จัดท�าพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ๒๕๓๙  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เพื่อจัดพิมพ์ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พ.ศ.  ๒๕๖๐ เป็นกรรมการแปลและ
ช�าระอรรถกถา  ภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาฯ  เป็นประธานในพิธีเปิดและปฐมนิเทศ ให้โอวาทแก่
พระสอนศีลธรรม ฝ่ายธรรมนิเทศ  มหาจุฬาฯ และสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยและถวายความอุปถัมภ์พิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี

 นบัได้ว่า พระเทพโสภณ (ปรชีา  อภวิณฺโณ) เป็นผู้ท่ีได้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จงึมีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้ถวายปรญิญาพทุธศาสตรดุษฎบีณัฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี)
อายุ ๗๔ พรรษา ๕๐

วิทยฐานะ ป.ธ.๗, พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

 เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

 วัดบึง (พระอารามหลวง) ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน

คณะสงฆ์  บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเน่ือง 

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้หลักการธรรมที่สอดคล้องกับสาขาวิชา

สังคมสงเคราะห์ อันประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา อุทิศก�าลังกายและก�าลังปัญญา เอาใจใส่
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ต่อการศกึษา ปฏิบัติตามหลกัธรรม ให้การอปุถมัภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา ยดึมัน่ในคณุธรรม 

จริยธรรมและแนวทางท่ีถูกต้องชอบธรรม ตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลัก

กฎหมาย วฒันธรรมและประเพณอีนัดงีามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ มจีติสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจี

กรรม และเมตตามโนกรรม มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ ยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่และมคีวามสมัพนัธ์

อันดีกับผู้อื่น ท่านมีประสบการณ์และผลงานดังนี้  เป็นพระธรรมกถึก วิทยากรปาฐกถา บรรยาย

ธรรม อบรมธรรม  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง เป็นเจ้าคณะต�าบลในเมืองเขต ๑  เป็นพระอุปัชฌาย์

ประจ�าต�าบลในเมืองเขต ๑ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) เป็นรองเจ้าคณะอ�าเภอ

เมืองนครราชสีมา เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็น

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เกียรติคุณที่ได้รับ 

กล่าวคือได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการศึกษา ในงานสัปดาห์ส่งเสริม

พระพทุธศาสนาวชิาขบชูา ๒๕๕๑ รางวลั “เสาอโศกผูน้�าศลีธรรม” เมือ่วนัที ่๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 

จากจังหวัดนครราชสีมา

ในส่วนท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย  

กนฺตจารี) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น  เป็นกรรมการ 

รองประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการประจ�าวิทยาเขตนครราชสีมา  

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประธานคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  

เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

นับได้ว่า พระเทพสมีาภรณ์  (วนัชยั กนตฺจาร)ี เป็นพระเถระทีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์

แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก

ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง

มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้ถวายปรญิญาพทุธศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิา พระพุทธศาสนา    

เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย)
อายุ ๕๒ พรรษา ๓๒

วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.๕, ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
Master of Arts (M.A. Buddhist Studies) University of Delhi,
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศน.ด.)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 เลขานุการส่วนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช 

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 รองเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธ)

 ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
 เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๔

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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เป็นพระมหาเถระผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศล

จรยิาสมัมาปฏบัิต ิท�าคณุประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนั

ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการส่วนพระองค์  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสงัฆปรณิายก (อมัพร อมพฺโร), ต�าแหน่งฝ่ายปกครอง เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถติมหา

สมีารามราชวรวหิาร กรงุเทพมหานคร ด้านศาสนศกึษา, รองเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธ), ฝ่ายการศกึษา 

เป็นผู้ช่วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง, ด้านงานเผยแผ่  เป็นเลขานกุารแม่กองงานพระธรรม

ทูต รูปที่ ๔ โดยได้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดยตลอด กล่าวคือ เคย

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ แม่กองธรรมสนามหลวง และปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต ที่วัดธัมมธโร เครือ 

รัฐออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓  สนองงานและสนองพระด�าริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศา 

คตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก มาเป็นล�าดับ อาท ิการจัดต้ังโรงทานช่วยเหลือ

ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการ 

สาธุโขปัพพัชชา ในพระสังฆราชูปถัมถ์ รวมท้ังสนองพระด�าริในการจัดต้ังทุนการศึกษาสมเด็จ 

พระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) และทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในนาม

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยัเพ่ือสร้างศาสนทายาทให้มโีอกาสศกึษาต่อด้านพระพทุธศาสนา 

ปรัชญา ภาษาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฎกศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อีกทั้งยังเป็นผู้

ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าอาวาสวัดถ�้าสุขเกษมสวรรค์ อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง อ�านวยการสร้างหอพุทธ 

ปาพจนบดีอนุสรณ์ ตามพระด�าริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

ปริณายก ที่โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) 

อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นอาจารย์สอนพระปริยัติธรรมในส�านักเรียน 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเป็นอาจารย์สอนประจ�าคณะศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย ปัจจุบันได้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ในส่วนท่ีเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พระเทพวชัรเมธ ี(สมคดิ จนิตฺามโย) 

ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา 

เช่น ได้ตามเสด็จสมเด็จพระสังฆราช ในงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เป็นประจ�าทุกปี ได้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย สนับสนุนด้านการ

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยและถวายความอุปถัมภ์พิธีประสาทปริญญา

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นบัได้ว่า พระเทพวชัรเมธ ี(สมคดิ จินฺตามโย) เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม 

ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธบริหารการ

ศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระราชปัญญาเมธี (สมชัย  กุสลจิตฺโต), รศ.ดร.
อายุ ๗๖ พรรษา ๕๖

วิทยฐานะ  ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D.

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทารามวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ประธานส�านักไตรสิกขาภาวนา อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เป็นพระมหาเถระผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศล

จรยิาสมัมาปฏบัิต ิท�าคณุประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนั

ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร ประธานส�านักไตรสิกขา

ภาวนา อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระเถระมีความเคร่งครัดพระธรรมวินัย ได้มี

แนวคิดเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาสังคม นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา มีความตั้งใจ
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ท�างานเพื่อพระพุทธศาสนา และรู้จักวิธีการใช้คนท�างาน มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจัน

ทารามวรวิหาร เป็นประธานส�านักไตรสิกขาภาวนา  ที่สอนกัมมัฏฐานแก่พระภิกษุสามเณร อุบาสก

อุบาสกิา ด้วยการใช้รปูแบบ คอืการปาฐกถา การบรรยาย การสมัมนา การสมัภาษณ์  และการแสดง

พระธรรมเทศนา โดยการสื่อสารในสมัยใหม่ ใน ๒ รูปแบบ คือ (๑) สื่อสิ่งพิมพ์เป็นช่องทางในการ

เผยแผ่พทุธธรรมในรปูแบบของ หนงัสอื บทความ หนงัสือพิมพ์ นติยสารต่าง ๆ   (๒) ส่ืออเิล็กทรอนกิส์ 

ผ่านรายการวทิย ุรายการโทรทศัน์  โดยมกีารน�าเสนอทัง้ภาษาไทยภาษาองักฤษ และภาษาบาล ีซึง่

การน�าเอาส�านวนหลักพุทธธรรมมาใช้มี ๕ ประเภท คือพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต ค�าคม ค�ากลอน 

และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแผ่ธรรมะ ในส่วนของการศึกษา เป็นพระเถระนักวิชาการที่รู้จักวิธี

การใช้รหัสส่ือสาร เพือ่น�าเสนอเนือ้หาของสารการจดัเรยีงล�าดบัความส�าคญัของสาร และความแตก

ต่างของตัวสารท่ีจะน�าเสนอสู่ผู้ฟัง และได้มีการพบปะกับนักวิชาการเพื่อเสนอความคิดเห็นรู้จัก

สังเกตสภาพแวดล้อม ความเหมาะสมเพื่อที่จะน�าเสนอสื่อสารพุทธธรรมเข้าถึงผู้รับได้  

ในส่วนท่ีเกีย่วกบัมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ได้เคยด�ารงต�าแหน่งบริหาร เช่น 

อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาฯ   อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็น 

นักบริหารและพระนักวิชาการที่มีความรู้ท�าให้ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมะยังสถานท่ีต่าง ๆ เป็นท่ี

ยอมรับว่าเป็นผู้รู้จักวิธีการประยุกต์ใช้พุทธธรรมให้เข้ากับยุคสมัย ท้ังกลุ่มผู้รับสารนักวิชาการ 

ประชาชนทั่วไป และวัยรุ่นสามารถฟังธรรมะได้อย่างเข้าใจง่ายตามยุคสมัย เป็นผู้ได้ส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็น 

พระวิทยากรให้ความรู้ด้านการสอนกัมมัฏฐาน และอุปถัมภ์ถวายปัจจัยในงานพิธีประสาทปริญญา

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น

นบัได้ว่า พระราชปัญญาเมธ ี(สมชยั กสุลจติโฺต), รศ.ดร.เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หิตานหิุตประโยชน์

แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยัเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคุิณ สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



10

ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ)
อายุ ๙๒ พรรษา ๗๑

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, ศน.บ.(สังคมศาสตร์), 

ค.ด. กิตติมศักดิ์ (บริหารการศึกษา) 

ศน.ด. กิตติมศักดิ์ (บริหารการศึกษา)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖

เจ้าอาวาสวัดบญุวาทย์วหิาร พระอารามหลวง ต�าบลหวัเวยีง อ�าเภอเมอืงล�าปาง จงัหวดัล�าปาง

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน 
คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งทีป่รกึษาเจ้าคณะภาค ๖ มปีระสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี ้ เคยด�ารง
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ต�าแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดล�าปาง เป็นพระปริยัตินิเทศประจ�าจังหวัดล�าปาง เป็นพระจริยเทศก์
ประจ�าจังหวัดล�าปาง เป็นกรรมการบริหารสภาธรรมปาฐกล�าปาง ประจ�าจังหวัดล�าปาง เป็น
กรรมการเผยแผ่พระพทุธศาสนาประจ�าจงัหวดัล�าปาง เกยีรตคิณุทีไ่ด้รบั คอืปรญิญาครศุาสตรดษุฎี
บณัฑติ กิตตมิศกัดิ ์สาขาบรหิารการศกึษา จากมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง และปรญิญาศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ 
กตปญฺโญ) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ประกอบด้วย เป็น
ผู้ด�าเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล�าปาง เป็นอดีตผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง เป็นประธาน
คณะกรรมการประจ�าวิทยาลัย,ประธานคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และประธานคณะ
อนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ�าวิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต 
วิทยาลยัสงฆ์นครล�าปาง เป็นประจ�าทกุปี เป็นผูอ้ปุถมัภ์โครงการปฏบิตัวิปัิสสนากมัมฏัฐานของนสิติ 
วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง เป็นประจ�าทุกปี  และเป็นผู้บริจาคปัจจัยจ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ใน
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง  

นับได้ว่า พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปญฺโญ) เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา 
การจัดการเชิงพุทธ  เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๑  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระราชจริยาภรณ์ (สิงห์ไชย สิริวณฺโณ)
อายุ ๗๕ พรรษา ๕๔

วิทยฐานะ น.ธ.เอก   

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  กรุงเทพมหานคร

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน 

คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม โดยมปีระสบการณ์และผลงาน

ในการเผยแผ่ธรรมะตามแนวพุทธจิตวิทยาสรุปได้ดังนี้ เป็นพระธรรมกถึก เทศนาธรรม บรรยาย

ธรรม แก่พระภิกษุ สามเณรและอุบาสก อุบาสิกาในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา 
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วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และได้บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม แก่ส่วนงานและองค์กร บริษัท

ต่าง ๆ  ทัง้ภาครัฐและเอกชน ตลอดมา ไดเ้คยบรจิาคปัจจัยอุปถัมภ์บ�ารงุสาธารณปูการทั้งภายในวัด

และภายนอกวัด และบริจาคปัจจัยช่วยเหลือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่คณะสงฆ์ขอความอุปถัมภ์เพื่อช่วย

เหลือในคราวเกิดภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ด้วยดีตลอดมา เกียรติคุณที่ได้รับ  เป็นพระครูปลัดมหา

เถรานุวัตร (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)  พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้า

อาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ที่พระครูวิมลจริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วย

เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้พิเศษ ในราชทนินามเดิม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นพระราชาคณะปลัดกลาง 

ที่ พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ พิศาลวรกิจโกศล โสภณศีลาจารนิวิฐ พิพิธมหาคณาธิบดี ตรีปิฎก

ธรรมรักขติ ในอฐัสิมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมาชติชโินรส พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นพระราชจรยิา

ภรณ์ สุนทรกิจธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ในส่วนที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชจริยาภรณ์ (สิงห์ไชย  

สิริวณฺโณ) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้อุปถัมภ์

งานพธีิประสาทปรญิญาของมหาวิทยาลยั เป็นผูอ้ปุถมัภ์โครงการปฏบิตัวิปัิสสนากมัมฏัฐานของนสิติ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�าทุกปี

นับได้ว่า พระราชจริยาภรณ์ (สิงห์ไชย สิริวณฺโณ) เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต

ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       

เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธ

จิตวิทยา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระราชภาวนาโสภณ วิ. (เทพา ภูริปญฺโญ)
อายุ ๗๒   พรรษา ๕๒

วิทยฐานะ น.ธ.เอก

เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ 

เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง ต�าบลเซกา อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เป็นพระเถระผูป้ระกอบด้วยศีลาจารวตัรอนัดงีาม มปีฏปิทานน่าเลือ่มใส รับภารธุระงานคณะ
สงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะจงัหวดับึงกาฬ  โดยมีประสบการณ์และผลงานมากสรปุได้ดังน้ี ด�ารงต�าแหน่ง
เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เป็นเจ้าส�านักศาสนศึกษาวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวง ผู้อ�านวยการ
ศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวันอาทติย์ วดัเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง เป็นประธานหน่วยสอบ
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ประโยคบาสีสนามหลวง จังหวัดบึงกาฬ   เป็นประธานพระธรรมทูตฝ้ายบริหารจังหวัดบึงกาฬ เป็น
ประธานหน่วยอบรมประชาชน จังหวัดบึงกาฬ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย พระราชภาวนาโสภณ ว.ิ (เทพา 
ภูริปญฺโญ) ได้ส่งสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้มอบทุน
การศึกษาแก่นิสิต วิทยาเขตหนองคาย เป็นประจ�าทุกปี อุปถัมภ์ผ้าไตรจีวรบริจาคปัจจัยร่วมงาน
ฉลองปริญญา และส่งเสริมสนับสนุน อุปถัมภ์กิจการงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตหนองคาย  เช่น เป็น
ผู้บริจาคปัจจัยเป็นจ�านวนเงิน ๕๐o,๙๔๙ บาท 

นับได้ว่า พระราชภาวนาโสภณ วิ. (เทพา ภูริปญฺโญ) เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
วิปัสสนาภาวนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
อายุ ๑๐๑ พรรษา ๗๖

วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, การศึกษาพิเศษ ครูพิเศษมูล

เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

ประธานอุปถัมภ์โครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์

วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ต�าบลธารทหาร อ�าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) เป็นพระมหาเถระผู้มีความรู้ ความสามารถ 

มปีฏปิทาน่าเลือ่มใสศรทัธาในบวรพระพทุธศาสนา ยดึม่ันในจริยาสมัมาปฏบิตั ิอุทศิตนท�างาน

เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัด

ธารทหาร (ห้วยด้วน), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, ประธานอุปถัมภ์โครงการก่อสร้างพุทธ
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อทุยานนครสวรรค์, ประธานมลูนธิหิลวงพ่อพฒัน์ ปญุญฺกาโม ๑๐๐ ปี, และประธานอปุถัมภ์สมาคม
กู้ภัยเจ้าคุณพัฒน์ (หนองบัว)

พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ 
ทีบ้่านสระทะเล ต�าบลย่านมทัร ีอ�าเภอพยหุะครี ีจงัหวดันครสวรรค์ อปุสมบทเมือ่วนัที ่๗ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดเขาแก้วเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยธรกัน หรือ 
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการชั้ว วัดสระทะเล เป็นพระอนุสาวนา
จารย์ ได้รับฉายาว่า “ปุญฺญกาโม” มีประสบการณ์และผลงานมากดังนี้ เป็นประธานหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�าต�าบล  ประธานกรรมการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดธารทหาร (ห้วยด้วน)  ที่
ปรึกษาเจ้าคณะต�าบลธารทหาร  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และ ที่ปรึกษาและอุปภัมภ์
โครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ที่ปรึกษาสอบธรรมสนามหลวง และ
ที่ปรึกษาการสอบบาลีสนามหลวง ตลอดจนส่งเสริมด้านศึกษาให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา
ทัง้การศกึษาทางโลกและทางธรรมของพระภิกษสุามเณรวดัธารทหาร (ห้วยด้วน) ตลอดจนพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ในเขตอ�าเภอหนองบัว ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ได้มอบ
ทนุการศึกษาแก่เดก็ในโรงเรียนต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิการศกึษาให้กบันกัเรยีนทีเ่รยีนดีแต่ขาดทนุทรพัย์ 
เช่น มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กโรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์) จังหวัดนครสวรรค์ มอบทุนการ
ศึกษาให้กับส�านกัเรียนวดัตากฟ้า พระอารามหลวง จงัหวดันครสวรรค์ เป็นต้น  ได้บรจิาคปัจจยัเพือ่
การสาธารณะสงเคราะห์ต่าง ๆ  เช่น บริจาคปัจจัยสร้างโดม โรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์)  
บรจิาคปัจจยัสมทบสร้างตกึสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลหนองบวั จงัหวัดนครสวรรค์ บริจาคปัจจยัสมทบ
สร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นธรรมกถึก แสดง 
พระธรรมเทศนาในวนัธรรมสวนะ และวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา เช่น วนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา 
วันอาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา  เป็นต้น จัดอบรมพระภิกษุสามเณรทุกวันตลอดพรรษามีการอบรม
ศีลธรรม ให้ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา จัดงานบรรพชาสามเณรโดยได้รับผ้าไตรพระราชทาน
เป็นประจ�าทุกปี โดยร่วมมือกับคณะสงฆ์และราชการในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ได้ด�าเนนิงานด้านสาธารณปูการภายในวดัธารทหาร (ห้วยด้วน) เช่น ด�าเนนิการสร้างหอฉัน หอระฆงั 
โดมสาธารณะประโยชน์  ศาลาการเปรยีญหลงัใหม่  กฏุสิงฆ์ใหม่  ศาลารับรอง ๑๐๐ ปี  พระมหาธาตุ
เจดีย์กลางน�้าวัดห้วยด้วน อีกทั้งร่วมกับคณะสงฆ์อ�าเภอหนองบัว มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ มอบบ้าน
สานฝันปันสขุ จ�านวน ๕ หลงั ในจงัหวดันครสวรรค์ ร่วมสมทบสร้างอโุบสถวดัหางน�า้ อ�าเภอท่าตะโก 

จังหวัดนครสวรรค์   ร่วมสมทบสร้างศาลาการเปรียญวัดวังน�้าเต้า อ�าเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร 

สมทบทุนปิดทองค�าพระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานประจ�าพุทธอุทยานนครสวรรค์ สร้างห้อง

ประชุมคณะสงฆ์อ�าเภอหนองบัว สร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์   
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บริจาคปัจจัยสร้างอาคารนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ มอบรถ

ปฐมพยาบาลให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ มอบรถกู้ภัยให้กับสมาคม

กู้ภัยหนองพะยอม อ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มอบรถตู้ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์   

จังหวัดนครสวรรค์ มอบรถตู้ให้กับสมาคมต�ารวจนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   

เกยีรตคิณุท่ีได้รบั ประกอบด้วย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รบัพระราชทานสมณศกัด์ิ เป็นพระครูสญัญา

บัตร ในต�าแหน่งท่ีปรึกษาเจ้าคณะต�าบล ช้ันเอก ในราชทินนามที่ “พระครูนิวิฐปุญญากร” พ.ศ. 

๒๕๖๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชมงคล

วัชราจารย์” และได้รับรางวัลเกียรติคุณ “นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ” ประจ�าปี ๒๕๖๔

ในส่วนท่ีเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พระราชมงคลวชัราจารย์ (พฒัน์ 

ปุญฺญกาโม)ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น บริจาคปัจจัย

ซ่อมแซมอาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด

พระนครศรอียธุยา จ�านวนเงนิ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นผูถ้วายทนุการศกึษาให้กบันสิติมหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครสวรรค์ เป็นผูอ้ปุถมัภ์ในด้านภตัตาหารและเครือ่งดืม่ใน

กิจกรรมของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตนครสวรรค์ เป็นผูบ้ริจาคปัจจยัให้

กบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครสวรรค์มอบรถตูใ้ห้กบัมหาวทิยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครสวรรค์ จ�านวน ๒ คัน  และมอบรถตูใ้ห้กบัมหาวทิยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร จ�านวน ๑ คัน    

นบัได้ว่า พระราชมงคลวชัราจารย์ (พฒัน์ ปญุญฺกาโม) เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์

แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยัเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคุิณ สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

วิปัสสนาภาวนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)
วิทยฐานะ น.ธ. เอก, 

ปริญญาตรี (โบราณคดีวิทยา) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย, 
พธ.ม. (กิตติมศักดิ์) มจร., PH.D (กิตติมศักดิ์) 

 เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เปน็พระเถระผูม้ีความรู้ความสามารถ มศีรทัธาในพระพทุธศาสนา ยึดมั่นในกศุลจรยิาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะแขวงปากคลอง เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เจ้าส�านักปฏิบัติธรรมประจ�ากรุงเทพมหานคร แห่งท่ี ๓๗ ประธาน
สหภาพพระธรรมทตูไทยในโอเชยีเนยี เจ้าอาวาสวดัพทุธสามคัค ีนครไครส์ทเชร์ิช ประเทศนวิซแีลนด์
ประธานสร้างวดัพทุธสามคัค ีเมอืงอนิเวอร์คากิลล์ ประเทศนวิซแีลนด์ ประธานสร้างวดัพุทธสามคัคี 
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ประเทศบอทสวาน่าประธานสร้างวัดหลวงอาร์เจนติน่า ประเทศอาร์เจนติน่า กรรมการที่ปรึกษา
สมชัชาสงฆ์ไทยในสหรฐัอเมรกิา รองประธานกรรมการอ�านวยการ วัดไทยลอสแองเจอลสิ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประธานสร้างวัดพุทธธัมโม ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานสร้างวัดธรรมสุจิตต์ (บิ๊ก
แบร์) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานสร้างวัดพุทธศาสตรกาญจนรามเมืองซาน
ตาบาบาร่า ประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูเ้ช่ียวชาญ วทิยาลยัพระธรรมทตู มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพระ
ธรรมทูตสายต่างประเทศอินเดีย-เนปาล กรรมการอ�านวยการสร้างวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 
กรรมการอ�านวยการสร้างวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล กรรมการอ�านวยการสร้างวัดไทยเชตะวัน
มหาวิหาร กรรมการอ�านวยการสร้างวัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ กรรมการอ�านวยการสร้างวัด
ไทยนิโครธาราม เนปาล กรรมการอ�านวยการสร้างวัดไทยกบิลพัสุดิ์ กรรมการอ�านวยการบูรณะวัด
ไทยพทุธคยาฉลองพทุธชยนัต ี๒๖๐๐ ปี ทีป่รกึษาประธานส�านกังานก�ากบัดูแลพระธรรมทตูไปต่าง
ประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบันได้รับมอบหมายจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เจ้า
ส�านักเรยีนวดัปากน�า้ น�าข้อสอบชัน้นวกะภมูไิปเปิดสอบครัง้แรกที ่วดัไทยพทุธคยา ประเทศอนิเดยี 
พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบันได้รับมอบหมายจาก แม่กองธรรมสนามหลวงให้เป็นกรรมการน�าข้อสอบนัก
ธรรม ชัน้ ตรี,โท,เอก,และธรรมศกึษา ชัน้ ตร,ีโท,เอก ไปเปิดสอบคร้ังแรกที ่วดัไทยพทุธคยา ประเทศ
อินเดีย พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบันมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนศูนย์การเรียนรู้วัดพุทธ
สามัคคี ปีละ ๕๐ ทุน ๆ ละ ๑๐๐ เหรียญนิวซีแลนด์ ประมาณ ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท รวมปีละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แสดงธรรมในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา,วันส�าคัญของชาติ,วันพระและวัน
อาทติย์ทีว่ดัพทุธสามคัคแีสดงธรรมมหาชาตชิาดกในเทศกาลเข้าพรรษา ทีว่ดัพทุธสามคัค ีสอนวปัิส
สนากัมมัฏฐาน หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ทุกวันศุกร์, วันเสาร์และวันอาทิตย์ต้นเดือน หลักสูตรทั่วไป
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.ที่วัดพุทธสามัคคีจัดกิจกรรมการท�าบุญ-ตักบาตร/สวด
มนต์-ไหว้พระและเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา, วันส�าคัญแห่งชาติ, 
วันพระและวันอาทิตย์ จัดท�าสื่อโสตทัศน์ในรูปแบบแผ่น CD ธรรมะแก่ผู้สนใจทั่วไปจัดท�าแผ่นพับ
ประชาสมัพนัธ์เผยแผ่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา,วนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา และกจิกรรมวดั
พุทธสามัคคี จัดรายการธรรมะ (The Voice of Dhamma) ทางสถานีวิทยุ PAINFM ๙๖.๙ MHz 
นครไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์เป็นกรรมการจัดสัมมนาปฏิบัติการเชิงรุกพระธรรมทูตสาย 
ต่างประเทศ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ วันเสาร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อหาแนวทางร่วมกัน
ในการพัฒนางานของพระธรรมทูตให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พระกติตโิสภณวเิทศ (เศรษฐกจิ  
สมาหิโต) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้ถวายทุน 
การศึกษา เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร บริจาคเงินบ�ารุงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และถวายความอุปถัมภ์พธิปีระสาทปรญิญาของพระนสิติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
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นับได้ว่า พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยัเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคุิณ สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พทุธนวตักรรมการส่ือสาร เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทฏิฐานคุติแก่อนชุนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระนันทวิริยาภรณ์ (สุวิช สิริจนฺโท)
อายุ ๗๐ พรรษา ๔๗

วิทยฐานะ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาล วัดใหญ่สว่างอารมณ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา

เจ้าคณะต�าบลอ้อมเกร็ด 

เจ้าอาวาสวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ต�าบลอ้อมเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

และมีความช�านาญในการก่อสร้างสาธารณูปการ โดยได้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

พระพุทธศาสนาและสงัคมเป็นอเนกประการ ปัจจุบนัเป็นเจ้าคณะต�าบลอ้อมเกรด็ เจ้าอาวาสวดัใหญ่

สว่างอารมณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นครูพระสอนศีลธรรม แผนกธรรม ได้รับการ
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แต่งตั้งเป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม ได้มอบปัจจัยเพ่ือบ�าเพ็ญสาธารณะสงเคราะห์ให้แก่

นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

และได้เข้ารบัการอบรมเป็นพระวปัิสสนาจารย์จากวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์เพือ่มาฝึกอบรมสอน

วิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนเป็นประจ�าทั้งภายในวัดใหญ่สว่างอารมณ์

และในหน่วยงานราชการตลอดถึงในสถานศึกษาต่าง ๆ  เป็นประจ�าทุกปี

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น พระนันทวิริยาภรณ์  

(สุวิช สิริจนฺโท) ได้ให้การอุปถัมภ์การจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพ

สร้างห้องเรยีนของมหาวทิยาลยั และได้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ในทุก ๆ ด้าน อย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยดีเสมอมา  

นบัได้ว่า พระนนัทวิรยิาภรณ์ (สุวชิ สริจินโฺท) เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม 

ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

เป็นอเนกประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั จึงมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้ถวายปรญิญาพทุธศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธ 

เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์  (โกวิทย์  สิริวณฺโณ)
อายุ ๗๔  พรรษา ๕๒

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, M.A.
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวรนุช 

 วัดเอี่ยมวรนุช ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เป็นพระมหาเถระผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศล
จรยิาสมัมาปฏบัิต ิท�าคณุประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนั
ด�ารงต�าแหน่งเป็นผูผู้ช่้วยเจ้าอาวาสวดัเอีย่มวรนุช โดยมปีระสบการณ์และผลงานในการเป็นผูบ้รหิาร
มหาวิทยาลัยในต�าแหน่งต่าง ๆ โดยมีต�าแหน่งหน้าท่ีเจริญก้าวหน้ามาตามล�าดับ เป็นอดีตคณบดี
คณะพุทธศาสตร์ เป็นอดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อดีต
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อดีตผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ได้รบัภารธรุะทางพระพทุธศาสนาทีเ่จ้าอาวาสมอบหมาย ให้เป็นพระธรรมกถกึ เทศนาธรรม บรรยาย
ธรรม แก่พระภิกษุ สามเณรและอุบาสก อุบาสิกาในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และได้บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม แก่ส่วนงานและองค์กร บริษัท
ต่าง  ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดมา ได้บริจาคปัจจัยอุปถัมภ์บ�ารุงสาธารณูปการทั้งภายในวัด
และภายนอกวัด และบริจาคปัจจัยช่วยเหลือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่คณะสงฆ์ขอความอุปถัมภ์เพื่อช่วย
เหลือในคราวเกิดภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย  ด้วยดีตลอดมา

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย พระครูปริยตัรัิตนาภรณ์ (โกวทิย์  
สิริวณฺโณ) เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ด้วยดเีสมอมา เช่น เคยเป็นกรรมการบรหิารโรงพมิพ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั เคย
เป็นกรรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังเป็นอุปถัมภ์ถวาย
ปัจจัยในงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ตั้งทุนมูลนิธิ
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั และอปุถัมภ์การจัดงานวนัวิสาขบชูาโลกของมหาวทิยาลยั 
ด้วยดีตลอดมา

นบัได้ว่า พระครปูรยิตัริตันาภรณ์  (โกวทิย์  สิริวณฺโณ) เป็นผู้ท่ีได้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยัเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคุิณ สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูสุวรรณสรานุกิจ (นรินทร์ นรินฺโท)
อายุ ๖๖ พรรษา  ๔๖

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต)
เจ้าคณะอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดสระทอง   

ประธานเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๐ 

วัดสระทอง ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นพระเถระผู้ประกอบไปด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม  มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสรับภาระงานของ

คณะสงฆ์ในเขตปกครองและบ�าเพ็ญคุณูปการแก่ชุมชนสังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา  

ปัจจุบนัท่านด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวดัสระทอง เจ้าคณะอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ และเป็นประธานเขต

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๐ (ร้อยเอ็ด นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม)  
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เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ แผนกบาลี รวมทั้งพระปริยัตินิเทศ และมอบทุนการ
ศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร และนักเรียนที่ยากจน โดยเฉพาะวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด บริจาค 
ค่าภัตตาหารแด่พระภกิษสุามเณรทีเ่ข้าปฏบัิตธิรรมประจ�าปี ตลอดทัง้ค่าอาหารกลางวนัแก่นกัเรยีน  
เพิม่ทนุการศกึษาสงเคราะห์นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นพระนักเทศน์ พระวิทยากร ออกงาน 
ร่วมปฏิบตักิบัคณะสงฆ์และข้าราชการ  เป็นผูน้�าอบรมศลีธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียน  อบรมส่ังสอน
พระภิกษุสามเณร อบุาสก อบุาสกิา เป็นประจ�า อบรมข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนในเขตอ�าเภอ
เมอืงร้อยเอด็  จงัหวดัร้อยเอด็ เป็นผูม้คีวามสามารถพิเศษในด้านการศกึษา และเป็นผู้บริหารโรงเรียน
มงคลญาณปริยัติ วัดสระทอง โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด กรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 
ขัติยวงษา เป็นประธานด�าเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุ เช่น ก่อสร้างอาคารเรียน ๖๐ ปี พระครู 
สวุรรณสรานกุจิ ปรบัปรงุเตาเผาศพปลอดมลพษิเพือ่ให้ความอนเุคราะห์แก่ประชาชนทัว่ไป ปรบัปรงุ
ศาลาการเปรยีญเพือ่ให้รองรบัการประชมุของคณะสงฆ์ได้ ในช่วงวกิฤตการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ ซึ่งมีผู ้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก โดยได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการบริหารจัดการศพ 
ผู้ท่ีเสียชีวิตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท่านจึงเปิดเมรุเพื่อให้การฌาปนกิจศพผู้ที่เสียชีวิต 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ   จ�านวนศพที่มาเผาที่วัดสระทองนั้น มีจ�านวนทั้งหมด ๓๓ ราย โดยทางวัด
สระทองเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระครู 
สุวรรณสรานุกิจ (นรินทร์ นรินฺโท) ได้ส่งศิษยานุศิษย์ของท่านเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนในวิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอด็เป็นประจ�าทกุ ๆ  ปี และได้มอบทนุการศกึษาให้แก่ศษิยานศุษิย์ของท่านและนสิิตท่ีเรียน
ดีแต่ยากจนเป็นประจ�าทุกปี ในช่วงปฏิบัติธรรมประจ�าปีการศึกษาของนิสิต  รับเป็นเจ้าภาพถวาย
ภตัตาหารเช้าและเพล โดยการบรจิาคเงนิเป็นจ�านวนมาก  และยงัจดัท�าผ้าป่าเพ่ือการศกึษาก่อสร้าง
อาคารเรือนรับรองอาคันตุกะ  ถวายแด่วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

นับได้ว่า พระครูสุวรรณสรานุกิจ (นรินทร์ นรินฺโท) เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 

พุทธบริหารการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติอนุชนต่อไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
อายุ ๖๓ พรรษา ๓๖

วิทยฐานะ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รองเจ้าคณะอ�าเภอทองผาภูมิ รูปที่ ๒

เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ต�าบลท่าขนุน อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นพระเถระผูม้คีวามรูค้วามสามารถทางด้านการบรหิารจัดการ การเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

ด้านวิปัสสนาภาวนา โดยได้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคมเป็น

อเนกประการ ปัจจบุนัเป็นรองเจ้าคณะอ�าเภอทองผาภมู ิรูปที ่๒ เป็นเจ้าอาวาสวดัท่าขนนุ เป็นพระ

ธรรมทูตสายวิปัสสนา ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลท่าขนุน เจ้าส�านักปฏิบัติธรรม

ประจ�าจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอ�าเภอทองผาภูมิ กรรมการการศึกษาขั้นพื้น
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ฐาน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาได้รับรางวัลส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดดี

เด่นเฉลิมพระเกียรติ รางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลผู้น�า

สันติภาพแห่งโลก (World Peace Award) รางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลที่มีผลงานดี

เด่น ระดับจังหวัด รางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัล

วัฒนคุณาธร (บุคคลผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม) รางวัลส�านักปฏิบัติธรรมประจ�า

จังหวัดที่มีผลงานดีเด่น (ระดับจังหวัด) รางวัลลานธรรมลานวิถีไทยต้นแบบ เป็นต้น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระครูวิลาศกาญจนธรรม 

(เล็ก สุธมฺมปญฺโญ) เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้การอุปถัมภ์

การจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในทุก ๆ ด้าน อย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยดีเสมอมา 

นับได้ว่า พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ) เป็นผู้ท่ีได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต

ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จงึมมีตเิป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทฏิฐานุคติแก่อนชุนสบืไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูเขมาภิราม (คันธร เขมาราโม)
อายุ ๗๕ พรรษา ๕๕

วิทยฐานะ มศ. ๓

 เจ้าคณะต�าบลบางปะกง เจ้าอาวาสวัดคงคาราม (วัดบน)

ต�าบลบางปะกง อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เปน็พระเถระผูม้ีความรูค้วามสามารถ มศีรัทธาในพระพทุธศาสนา ยึดมัน่ในกศุลจรยิาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่ง เจ้าคณะต�าบลบางปะกง เจ้าอาวาสวัดคงคาราม (วัดบน) โดยมีประสบการณ์และผลงาน
มากมาย สรุปได้ดังนี้ พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดคงคาราม และเป็นพระกรรม
วาจาจารย์ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นกรรมการคุมสอบนักธรรม
สนามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดคงคาราม และเป็นกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบน
ประจงอนุสรณ์ และโรงเรียนมัธยมศึกษาบางปะกงบวรวิทยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นกรรมการตรวจ



31

ข้อสอบนักธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระวินยาธิการประจ�าต�าบลบางปะกง และเป็น
ประธานสถานศึกษา โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน เป็นประธานจัดหาทุนนิธิแก้วอุดมรัตน์เพื่อ
มอบให้กับนักเรียน จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน โรงเรยีนบางปะกงบวรวทิยายน และโรงเรยีนวดับนประจงอนสุรณ์ หาทนุซือ้อปุกรณ์การศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเจ้าคณะต�าบลบางปะกง และเป็นประธานสร้างอาคารเทิดพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นประธานที่ปรึกษาสร้างอาคารเรียน 
สร้างพระปางลีลาวัดท่าข้ามเจริญศรัทธา พ.ศ. ๒๕๕๑ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ สร้าง
วิหารหลวงพ่อจ้อย และซ่อมกุฏิสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนได้
ใช้ประโยชน์และอาศยั สร้างซุม้ประตทูางเข้าวัดและบูรณะพระอโุบสถ วดับ�ารงุธรรมราษฎร์ศรัทธา
ราม วัดล่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดบวชนาคหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ ๙) ครบ ๗ รอบ พ.ศ. ๒๕๕๕ สร้างสะพานไม้ผสมคอนกรีต ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ สร้าง
ก�าแพงวัดกลางด้วยหินศิลาแลง บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย จ�านวน ๗๒ ครั้ง ร่วมบริจาค
เครื่องอุปโภค บริโภคช่วยเหลืออุทกภัยน�้าท่วม ทุก ๆ  ครั้ง  เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นเจ้าคณะต�าบลบางปะกง พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นพระครชูัน้ประทวน พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นพระครู
สัญญาบัตรชั้นโท พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสชั้นเอกพ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกรรมการ
บริหารสภาวัฒนธรรมอ�าเภอบางปะกง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาราม
หลวงชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พระครเูขมาภิราม (คนัธร เขมา
ราโม) ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา โดยร่วมท�าบญุและสนบัสนนุ
งานพธิปีระสาทปรญิญา ถวายทุนการศกึษาแก่นสิติ ร่วมท�าบญุโครงการปฏบิตัวิปัิสสนากมัมฏัฐานนสิติ 
เป็นประจ�าทุกปี บรจิาคเงนิร่วมกองทุนวปัิสสนากมัมฏัฐาน บรจิาคเงนิเป็นทนุแด่พระวปัิสสนาจารย์ 
จัดตัง้กองทุนนสิติทีอ่าพาธ/ป่วย บรจิาคเงนิเป็นค่าน�า้ ค่าไฟฟ้า และได้สนบัสนนุในด้านอืน่ ๆ  กบั
วทิยาลยัสงฆ์พทุธโสธร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั

นับได้ว่า พระครูเขมาภิราม (คันธร เขมาราโม) เป็นผู้ท่ีได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูโสภณวรคุณ (สนิท กาญฺจนาโภ)
อายุ ๘๒ พรรษา ๖๑
วิทยฐานะ  น.ธ. เอก

มัธยมศึกษาชั้นเตรียม ๒ (เทียบเท่า ม.ศ.๕) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)

เจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) กรุงเทพมหานคร

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน 
คณะสงฆ์  บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเน่ือง 
ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง เจ้าอาวาสวดัวรามาตยภณัฑสาราราม (วดัขุนจันทร์) แขวงตลาดพลู เขตธนบรีุ  
กรุงเทพมหานคร ใช้หลักการด�าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
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อนัประกอบด้วย เป็นผูอ้บรมพระภิกษสุามเณร บรรยายธรรมอบรมกรรมฐานแก่ประชาชน นกัเรยีน 
และท่านมปีระสบการณ์และผลงานสรุปได้ ดงันี ้ด้านการปกครอง เป็นผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัวรามาตย
ภัณฑสาราราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม และ
เป็นเจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม ถึงปัจจุบัน ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ เป็น
ผู ้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดขุนจันทร์ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มอบทุนการ
ศึกษาสงเคราะห์ระดับประถมศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดขุนจันทร์ และมอบทุนการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการ
เผยแผ่ เป็นคณะปฏิบัติงานงานอบรมพระนวกะโครงการเสริมความรู้และวิปัสสนาพระนวกะของ
คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยที่ ๒๑ เขตธนบุรี เป็นประธานโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโครงการ
อบรมพทุธจรยิาสูเ่ยาวชนไทย โรงเรยีนวดัขนุจนัทร์ มอบเงนิสนบัสนนุการถ่ายท�าและค่าเวลารายการ
เสยีงธรรมคณะสงฆ์กรงุเทพมหานคร และเป็นวทิยากรบรรยายในโรงเรียน หน่วยงานราชการ บริษทั
เอกชน และอื่น ๆ    ด้านสาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ สร้างอุโบสถ วัดใหม่สุวรรณ ต�าบล
แม่กุ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก สร้างพระพุทธรูป  วัดป่าเหว อ�าเภอสันก�าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  
ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง  ๗.๔๐ เมตร  สูง  ๑๗ เมตร และสร้างถาวรวัตถุภายในวัด  บูรณปฏิสังขรณ์ 
และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ จ�านวนมาก ได้รับกิตติบัตรรางวัลชมเชย Web Sife ประเภทองค์กร
หรอืสถาบนัส่งเสริม พระพทุธศาสนาดเีด่น จากกรมการศาสนา ได้รบัปรญิญาพทุธศาสตรมหาบณัฑติ
กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูโสภณวรคุณ (สนิท   
กาญฺจนาโภ) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา โดยการมอบทุน 
การศกึษาแก่นสิติในปกครองทีเ่ข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก ทกุปีการศกึษา   

นับได้ว่า พระครูโสภณวรคุณ (สนิท กาญฺจนาโภ) เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูภาวนาชยานุสิฐ (สุริยันต์ โฆสปญฺโญ)
อายุ ๔๓  พรรษา ๒๔

วิทยฐานะ น.ธ.ตรี, มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง  จังหวัดมหาสารคาม   

 ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม ต�าบลเกิ้ง อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระการ 
คณะสงฆ์ บ�าเพญ็หิตานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนาอย่างมากมายและ
ต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์
วัดพุทธวนาราม และเป็นคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม มี 
ผลงานและคณุปูการสรปุได้ดงันี ้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวดัพุทธวนาราม ต�าบลเกิง้ อ�าเภอเมอืง
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มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พระอารามหลวง วดัมหาชัย ต�าบลตลาด อ�าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม  เป็นประธาน
สงฆ์และเป็นผูอ้ปุถัมภ์ก่อสร้างวดัพทุธวนาราม ต�าบลเกิง้ อ�าเภอเมอืงมหาสารคาม พร้อมทัง้ได้ถวาย
ความอุปถัมภ์และสนับสนุนในการจัดประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
มหาสารคาม และในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ได้บริจาคเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาโรงเรียน
และสถาบนัการศกึษา เช่น วทิยาลยัเทคนคิมหาสารคาม รวมถงึได้บริจาคเงินเพือ่มอบทนุการศกึษา
แก่บุตรข้าราชการต�ารวจ ต�ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แสดงธรรมทุกวันธัมมัสวนะ ณ  
วดัมหาชยั จงัหวดัมหาสารคาม ด�าเนนิการจดัโครงการปฏบิติัธรรมประจ�าปี ด�าเนนิการจัดกจิกรรม
เนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมี
บูชา ณ วัดพุทธวนาราม ต�าบลเกิ้ง อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นประจ�าทุกปี 
ด�าเนินการจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส�าคัญอันเกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ และด�าเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ�าวันอาทิตย์รอบลานเจดีย์ ณ วัดพุทธ
วนาราม ต�าบลเกิ้ง อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  อีกทั้งได้รับมอบหมายให้ดูแล 
การก่อสร้างกุฎีรับรอง วัดมหาชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ด�าเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญไม้  
วัดพุทธวนาราม ด�าเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีมหาสารคามพงษ์เกรียงยศไพศาล วัดพุทธ
วนาราม ด�าเนินการก่อสร้างศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นศาลาอเนกประสงค์สร้างด้วยไม้สัก  
วดัพทุธวนาราม ได้รบัมอบหมายให้ดแูลการก่อสร้างศาลาบ�าเพ็ญกศุลวัดมหาชยั  ด�าเนนิการก่อสร้าง
กุฎีสงฆ์ไม้สักทอง ด�าเนินการก่อสร้างอุโบสถไม้ตะเคียน วัดพุทธวนาราม  จังหวัดมหาสารคาม  
โดยรวมเป็นเงินในด้านสาธารณูปการ ทั้งสิ้น ๒๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และยังได้ด�าเนินการจัดสร้าง
บ้านพักมอบให้แก่ครอบครัวนักเรียนผู้ยากไร้ ในโครงการสร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส  
บ้านเหล่า จังหวดัมหาสารคาม ด�าเนนิการมอบเครือ่งอปุโภคบรโิภคแก่ประชาชนจงัหวดัมหาสารคาม 
ทีป่ระสบความยากล�าบากจากผลกระทบโรคระบาด จ�านวน ๖๐๐ ชดุ ด�าเนนิการมอบเคร่ืองอปุโภค
บริโภคแก่ประชาชนอ�าเภอแกด�า จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน ๓๐๐ ชุด ด�าเนินการมอบเครื่อง
อปุโภคบรโิภคแก่ประชาชนทีป่ระสบอทุกภยัในพืน้ทีอ่�าเภอเมอืงมหาสารคาม อ�าเภอโกสมุพสิยั และ
อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   ด�าเนินการจัดหาทุนทรัพย์ซื้อรถตู้พยาบาล จ�านวน ๑๔ คัน   
เพื่อมอบให้โรงพยาบาลอันเป็นการอ�านวยความสะดวกสงเคราะห์ประชาชน โดยมอบให้แก่ 
โรงพยาบาล ๑๔ แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาสารคาม, โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โรงพยาบาลกันทรวิชัย, โรงพยาบาลกุดรัง, โรงพยาบาล
แกด�า, โรงพยาบาลโกสุมพิสัย, โรงพยาบาลชื่นชม, โรงพยาบาลเชียงยืน, โรงพยาบาลนาเชือก,  
โรงพยาบาลนาดูน, โรงพยาบาลบรบือ, โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย, โรงพยาบาลยางสีสุราช,  
โรงพยาบาลวาปีปทุม โดยรวมเป็นเงินในด้านสาธารณสงเคราะห์ทั้งสิ้น ๓๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
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ในส่วนท่ีเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พระครภูาวนาชยานสุฐิ (สรุยินัต์ 
โฆสปญฺโญ) ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นต้นทุนในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นจ�านวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้บริจาคเงินร่วมทอดกฐินของ
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกปี พร้อมทั้งได้ให้ความ 
อปุถมัภ์ข้าวสารและน�า้ดืม่ในโครงการปฏบัิตวิปัิสสนากรรมฐาน ของนสิติวทิยาลยัสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นประจ�าทกุปี และได้สนบัสนนุในการจัดกจิกรรมและ
การด�าเนินกิจการทุกด้านวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตลอดมา 

นับได้ว่า พระครูภาวนาชยานุสิฐ (สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ  (จรูญ านธมฺโม)
อายุ ๖๐ พรรษา ๔๐

วิทยฐานะ น.ธ.เอก 

พธ.บ.กิตติมศักดิ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ๒๕๔๙

พธ.ม.กิตติมศักดิ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ๒๕๕๓

เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เปน็พระเถระผูม้ีความรู้ความสามารถ มศีรทัธาในพระพทุธศาสนา ยึดมั่นในกศุลจรยิาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดบางพลใีหญ่กลาง โดยมปีระสบการณ์และผลงานสรปุได้ดงันี ้เป็นผูบ้รหิาร
งานอบรมส่ังสอนให้พระภิกษุสามเณรอยู่ในพระธรรมวินัย เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาความเลื่อมใสของ
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อุบาสก อุบาสิกา และเป็นผู้แสดงธรรม บรรยายธรรม และปาฐกถา แก่พระภิกษุ สามเณรและ
อุบาสก อุบาสิกาในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
และได้บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม แก่ส่วนงานและองค์กร บริษัทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดมา ได้ถวายทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร ที่อยู่ในปกครอง และสนับสนุนอุปกรณ์การ
ศกึษาเล่าเรยีนของพระภกิษสุามเณรภายในวัดบางพลีใหญ่กลาง ตลอดมา อกีทัง้ยงัได้บริจาคปัจจัย
อปุถมัภ์ด้านทนุการศกึษา และมอบทนุการศกึษาให้แก่พระภกิษสุามเณร และนกัเรยีนตามโรงเรยีน
ต่าง ๆ   ด้วยดตีลอดมา  อกีทัง้ได้บรจิาคปัจจยัอปุถมัภ์บ�ารงุสาธารณปูการทัง้ภายในวดัและภายนอก
วัด และบริจาคปัจจัยช่วยเหลือคณะสงฆ์ยามภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น เกิดอุทกภัย เกิดวาตภัย ด้วยดี
ตลอดมา

ในส่วนทีเ่กีย่วกับมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พระครปูลดัสวุฒันศลีคณุ (จรญู  
านธมโฺม) ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา  เช่น งานพิธปีระสาท
ปริญญามหาวิทยาลัย งานวันสถาปนาครบรอบมหาวิทยาลัย ฯ งานปฏิบัติธรรมประจ�าปีของพระ
นิสิตของมหาวิทยาลัย และงานวิสาขบูชาโลกของมหาวิทยาลัย ด้วยดีตลอดมา 

นบัได้ว่า  พระครูปลัดสุวฒันศลีคุณ (จรญู านธมโฺม)  เป็นผู้ทีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหิุตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยัเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคุิณ สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูปลัดจริยวัฒน์ (ธรรมทส ขนฺติพโล)
อายุ ๔๔  พรรษา ๒๓

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

เจ้าอาวาสวัดตะโก ต�าบลดอนหญ้านาง อ�าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

และมคีวามช�านาญงานด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยได้บ�าเพญ็คณุประโยชน์ต่อประเทศชาต ิพระพุทธ

ศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดตะโก ต�าบลดอนหญ้านาง 
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อ�าเภอภาช ีจังหวัดพระนครศรีอยธุยา เป็นผู้มคีวามเชีย่วชาญงานด้านการบรหิารจดัการศาสนสมบตัิ 

การอ่าน และเขียนภาษาขอม มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี งานด้าน

ศาสนพิธี พระราชพิธี และรัฐพิธี โดยได้ให้ความอุปถัมภ์งานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ตลอดถึงในสถานศึกษาต่าง ๆ  เป็นประจ�าทุกปี จนได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งฐานานุกรม ในพระ

ราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัตรเป็นพระครูคู่สวด ในราชทินนามที่ พระครูสิทธิสรคุณ

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น พระครูปลัดจริยวัฒน์ 

(ธรรมทส ขนฺติพโล) ได้ให้การอุปถัมภ์ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย ในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มก�าลังความสามารถ อาทิเช่น อุปถัมภ์การก่อสร้างห้อง

พระมงคลสิทธาจารย์ ชั้น ๓ โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุปถัมภ์การก่อสร้าง

ห้องเรยีนและห้องประชมุอบรมสมัมนาเพือ่อบรมหลกัสตูรระยะสัน้แก่พระสงัฆาธกิารและประชาชน

ทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นับได้ว่า พระครูปลัดจริยวัฒน์ (ธรรมทส ขนฺติพโล) เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์

แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยัเป็นอเนกประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกยีรตคุิณ สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวทิยาลยั จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้ถวายปรญิญาพทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัด์ิ สาขา

วิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

 พระครูปลัดประภัสสร ปญฺญาวุโธ (หาเม็ดดี)
อายุ ๖๙ พรรษา ๔๗ 

วิทยฐานะ พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)
เจ้าอาวาสวัดโพสพผลเจริญ

  ต�าบลคูคต อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน 
คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพสพผลเจริญ โดยมีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้  
ผู ้ช ่วยเจ้าอาวาสวัดโพสพผลเจริญ และเจ้าอาวาสวัดโพสพผลเจริญ พ.ศ.๒๕๖๒ แจกทุน 
การศึกษาสงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ทุนละ  ๕๐๐ บาท  จ�านวน  ๑๐๐ ทุน พ.ศ. 
๒๕๖๓ แจกทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ทุนละ ๕๐๐ บาท จ�านวน 
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๓๑๗ ทุน พ.ศ. ๒๕๖๔ แจกทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ทุนละ ๕๐๐ 
บาท จ�านวน ๒๕๐ ทุน ด�าเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิเช่น  
วันมาฆบชูา จดันทิรรศการบอกถงึประวตัคิวามเป็นมาและความส�าคญัของวนัมาฆบชูา  จดัให้มกีาร
สวดมนต์ไหว้พระ และมีการเทศน์ถึงอานิสงส์ในวันมาฆบูชาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ มีผู้มา
ร่วมประชมุท�าพธิเีป็นจ�านวนมาก วนัวสิาขบชูา  จดันทิรรศการบอกถงึประวัตคิวามเป็นมาและความ
ส�าคญัของวนัวสิาขบูชา จดัให้มกีารสวดมนต์ ไหว้พระและมกีารเทศน์ถงึอานสิงส์ในวนัมาฆบชูา และ
เวยีนเทยีนรอบพระอโุบสถ มผีูม้าร่วมประชมุท�าพธิเีป็นจ�านวนมาก วนัอาสาพหบชูา จดันทิรรศการ
บอกถงึประวตัคิวามเป็นมาและความส�าคญัของวนัอาสาพหบชูา จดัให้มกีารสวดมนต์ไหว้พระ และ
มีการเทศน์ถึงอานิสงส์ในวันอาสาพหบูชา  เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ แสดงพระธรรมเทศนาให้
อุบาสก - อุบาสิกา ผู้รักษาศีลอุโบสถ ทุกวันธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ แจกถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง 
ที่วัดโพสพผลเจริญ  (โควิด-๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๔ แจกถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ที่วัดโพสพผลเจริญ 
( โควดิ -๑๙) พ.ศ.๒๕๖๔ แจกถงุยงัชพีข้าวสารอาหารแห้ง คราวเกิดอทุกภยั จังหวดัพระนครศรีอยธุยา

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย พระครูปลัดประภัสสร  ปญญฺาวโุธ 
ได้ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดีเสมอมา เช่น  ให้การสนบัสนนุการจดัการ
เรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นต้น

นับได้ว่า พระครูปลัดประภัสสร ปญฺญาวุโธ เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มมีติเป็นเอกฉนัท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธ 
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโท
อายุ ๕๔  พรรษา ๓๐

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, มัธยมศึกษาปีที่ ๖

เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)

เจ้าส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดอุทัยธานี แห่งที่ ๓ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 

วัดจันทาราม (ท่าซุง) ต�าบลน�้าซึม อ�าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันดีงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รับภารธุระงาน 

คณะสงฆ์ บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) โดยมีประสบการณ์และผลงานมากสรุป
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ได้ดงัน้ี ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวดัจนัทาราม (ท่าซงุ) เป็นผูอ้�านวยการโรงเรยีนพระสธุรรมยานเถระ

วิทยา  อ�าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ ในงานประชุมพระสังฆาธิการ  

ณ วัดหนองขุนชาติ อ�าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  ปีละ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท มอบเงินสนับสนุน

โครงการ อบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๔๒ และสวดพระปาฏิโมกข์ ปีท่ี ๖ ของคณะสงฆ์ภาค ๓ ณ  

วดัพกิลุทอง จงัหวดัสงิห์บรุ ีบรจิาคคอมพวิเตอร์ให้โรงเรียนวดัด่านช้าง จังหวดันครสวรรค์  มอบทนุ

การศึกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนไผ่สีสุก จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน ๑๕๕,๗๐๐  

บาท เป็นเจ้าส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดอุทัยธานี แห่งท่ี ๓ เป็นกรรมการศูนย์การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ประจ�าจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานแก่พุทธศาสนิกชน 

วดัจันทาราม(ท่าซงุ) จงัหวดัอทัุยธานแีละสาขาของวดั จดัโครงการอปุสมบทหมูพ่ระภกิษสุงฆ์ จ�านวน 

๘๕ อุปถัมภ์โครงการสถาปัตย์แท่นพระลานสัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล พุทธอุทยานจังหวัด

อทัุยธาน ี ในด้านสาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ ได้เป็นประธานฝ่ายงานสาธารณสงเคราะห์

จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชด�าร ิ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิหลวงพ่อปาน - พระ

มหาวีระ ถาวโร (ม.ป.ร.) จัดท�าฝายชะลอน�้า  ห้วยดอกเกี๋ยง ห้วยหินจ้อ ล�าห้วยบ้านนาไคร้ อ�าเภอ

อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน ๗๕ ฝาย มอบถังน�้าและเครื่องกรองน�้า สถานีห้วยนาไคร้ ด�าเนิน

การสร้างอาคารโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว  จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเครื่องกรองน�้า และแท็งก์น�้า  ให้กับ

โรงเรียนแม่ตื่น , โรงเรียนห้วยน�้าขาว, โรงเรียนตรีมิตร, โรงเรียนห้วยไม้หก, โรงเรียนซิแบร์, โรงเรียน

ทุง่ต้นง้ิว และสถานเีพาะเลีย้งสตัว์ป่าอมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ สนบัสนนุ สนบัสนนุการพัฒนาโรงเรยีน

วัดวงฆ้อง (ราษฎร์สุริยศึกษา) มอบอาคารแพทย์แผนไทยและเก้าอ้ีให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพ  จังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน มอบเงินสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยานนุสรณ์ โรงเรียน

ไผ่สีสุก จังหวัดนครราชสีมา  มอบรถเข็นผู้ป่วยจ�านวน ๒๕ คัน ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบเงิน

เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์และร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ชั้นที่ ๑) โรงพยาบาลอุทัยธานี จ�านวน 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท มอบเครือ่งอปุโภคบรโิภคประชาชนรอบวดัท่าซงุ จงัหวดัอทุยัธาน ีมอบเครือ่ง

อุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ “วันสืบนาคะเสถียร” เป็นประจ�าทุกปี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถ่ินทุรกันดาร โดยแจกของแก่ทหารพราน, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในโครงการ

พระราชด�าริ และโรงเรียน ที่ อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการแจกสิ่งของแก่ทหารพราน 

กรมทหารที ่๓๒ จงัหวดัน่าน จดัโครงการโรคหวัใจสญัจร โดยรับผิดชอบดูแลจัดสถานท่ีอ�านวยความ

สะดวกให้กับแพทย์โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้าฯ ในการตรวจคดักรองผูป่้วยโรคหวัใจให้แก่ประชาชน

จงัหวดัอทุยัธาน ีและพทุธศาสนกิชนทีป่ฏบิติัธรรม ในโครงการโรคหวัใจสัญจร ๖๐ จัดโครงการเยีย่ม

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พื้นที่ ต�าบลท่าซุง และ ต�าบลน�้าซึม จังหวัด

อทุยัธานี เป็นผูอ้ปุถมัภ์กจิการด้านพระพทุธศาสนา คณะสงฆ์จงัหวัดพะเยาเป็นประจ�าทกุปี ด้วยผล
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งานเป็นที่ปรากฏและ คุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ท�าคุณประโยชน์

แก่พระพุทธศาสนา จากคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย พระครูปลัดสมนกึ สุธมมฺถิรสทโฺท 

ได้ส่งเสริมและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา เช่น เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการจัดหาทุน

ปรับปรุงภูมิทัศน์  มอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิตและนิสิต เป็นประจ�าทุกปี เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการ

ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานของนิสิต โครงการวันบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เป็นประจ�าทุกปี เป็นผู้สนับสนุนและให้การอุปถัมภ์กิจการด้านต่าง ๆ  

วทิยาเขตพะเยาด้วยดตีลอดมา เป็นผูบ้รจิาคเงนิร่วมท�าบุญและสมทบทนุในกจิการของมหาวิทยาลยั

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตพะเยา เป็นประจ�าทกุปี มอบเงินบ�ารุงการศกึษา ให้แก่ มจร  

หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี มอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของ มจร 

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 

นับได้ว่า  พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโท เป็นพระเถระที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์

แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก

ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง

มีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาวปัิสสนาภาวนา  

เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ (วัฒนเดชาวงษ์)
อายุ ๓๕ พรรษา ๑๕

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

ประธานมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ต�าบลสันปูเลย อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการสังคมสงเคราะห์ และมคีวาม
ช�านาญการเทศนาบรรยายธรรม แสดงธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดก แบบล้านนา โดยได้บ�าเพ็ญ
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส
วดัสนัปเูลยสะหลเีวยีงแก้ว ต�าบลสนัปเูลย อ�าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชยีงใหม่ ประธานมลูนธิพิระครู
บาน้อย เขมปัญโญ เป็นครพูระสอนศลีธรรม แผนกธรรม ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสนามหลวง
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แผนกธรรม ได้มอบปัจจัยเพื่อบ�าเพ็ญสาธารณะสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา 
ถึงระดับอุดมศึกษา และได้มอบทุนก่อสร้างศาสนสมบัติให้แก่วัดต่าง  ๆ  เป็นจ�านวนมาก และฝึก
อบรมสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนเป็นประจ�าทั้งภายในวัดและใน
หน่วยงานราชการตลอดถึงในสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นประจ�าทุกปี จนได้รับแต่งตั้งเป็นฐานานุกรม 
“พระครูปลัด” ของพระราชาคณะชั้นราชในฐานานุกรม ของ พระราชเขมากร, รศ.ดร. (ประยุทธ 
ภูริทตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น พระครูปลัดวรกร  
เขมปญฺโญ ได้ให้การอุปถัมภ์การจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพ 
งานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า พระครปูลัดวรกร เขมปญฺโญ เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร ์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายชวน  หลีกภัย
อายุ  ๘๔  ปี

ส�าเร็จการศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง  

มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ และโรงเรียนตรังวิทยา  

โรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม  

เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป์ ในปัจจุบัน)

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๕)

เนติบัณฑิต ส�านักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๗)

ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า  ประธานกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)
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เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งเป็น ๑) ประธานรฐัสภา ๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๓) ประธานสภาสถาบนัพระปกเกล้า  

๔) ประธานกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ๕) ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิก

รัฐสภา ๖) ประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ๗) กรรมการสรรหาตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ  ๘) กรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง ๙) กรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน  

๑๐) กรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. ๑๑) กรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

๑๒) กรรมการสรรหากรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ๑๓) ประธานมลูนธิเิพ่ือการศกึษาและสังคม 

ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้  พ.ศ. ๒๕๒๒ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)  พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๒๔ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๒๕ มหาปรมาภรณ์

ช้างเผือก (ม.ป.ช.)  พ.ศ. ๒๕๓๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)  พ.ศ. ๒๕๔๐ เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น ๑ (เหรียญ

ทอง)  พ.ศ. ๒๕๔๑ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ 

ดังนี้  พ.ศ. ๒๕๓๖ Order of Sukatuna (Special Class), Raja สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

Grand Cross of the Order of Christ สาธารณรัฐโปรตุเกส พ.ศ. ๒๕๔๒ Order of the Sun 

(Grand Cross) สาธารณรฐัเปรู  พ.ศ. ๒๕๔๓ Romania's Star - The High Cross ประเทศโรมาเนยี  

และ พ.ศ. ๒๕๔๓ Jose Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto (Gran Cruz) สาธารณรัฐ

นิการากัว 

ในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้บ�าเพ็ญคุณูปการมากมายดังนี้ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๗ ได้

ช่วยเหลอืกจิการงานพระพทุธศาสนาและกจิการงานวดัเรือ่ยมา พ.ศ. ๒๕๑๒ - ปัจจุบัน เป็นสมาชกิ

พทุธสมาคมจงัหวดัตรัง พ.ศ.  ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙ เมือ่ด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร 

ได้มีบทบาทส�าคญัในการด�าเนนิการจดัท�าพระไตรปิฎกฉบบัสงัคายนา  ในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั ภมูพิลอดลุยเดช มหาราช รชักาลที ่๙ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๕ รอบ (พ.ศ. ๒๕๓๐)  

พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นประธานในพิธีสมโภช พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ซึ่งเป็นพระประจ�า 

๑๔ จังหวัดภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ จาริกแสวงบุญและอุปถัมภ์บ�ารุงพุทธสถาน ณ ประเทศอินเดีย-

เนปาล โดยเป็นก�าลงัใจและตดิตามการเผยแผ่พระพทุธศาสนาในประเทศอินเดยี สกัการะสงัเวชนยี

สถาน ๔ แห่ง สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวิทยากรปาฐกถา 

เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษาไทย” ในการประชุมพุทธสมาคม ๑๔ จังหวัด 

ภาคใต้ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นประธาน
พธิวีางศลิาฤกษ์ สร้างหลวงปูท่วดรุน่ปางธดุงค์องค์ใหญ่ “หนึง่ในแผ่นดิน ถิน่อีสาน” ณ วดัศรีชมชืน่ 
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จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดท�าโครงการ “บ้านเมืองสุจริต” โดยให้สถาบันพระปกเกล้าจัดท�าต�ารา
เรยีน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นประธานและร่วมทอดผ้าป่าสามคัค ีโดยมคีณะสงฆ์ ชาวบ้าน กลุม่สตร ีนกัเรยีน 
เป็นเจ้าภาพร่วมบุญ

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายชวน หลีกภัย ได้บ�าเพ็ญ
คุณูปการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยนานัปการตลอดมา เช่น ในปี พ.ศ. 
๒๕๓๗ สมัยด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์เปิดประชุมการแปล 
พระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั และได้เห็นความส�าคญัในการด�าเนนิ
การ จึงได้ถวายอุปถัมภ์จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ด�าเนินการแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก  
โดยตลอด จ�านวนท้ังสิ้น ๓๕,๕๒๗,๐๒๐ บาท (สามสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบบาท
ถ้วน)  โดยเป็นพระไตรปิฎกจ�านวน ๒๗๐,๐๐๐ เล่ม (๖,๐๐๐ ชุด ๆ  ละ ๔๕ เล่ม)  นับเป็นคุณูปการ
แก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ สนับสนุนโครงการ “เดินด้วยกันน�าพาสันติ” ระหว่าง 
๕ ศาสนาหลัก ซึ่งคณะพระธุดงค์ฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ปรึกษา
หารือร่วมกนักบัศาสนกิชนผูม้ใีจรกัในสนัติภาพ ๕ ศาสนา ประกอบดว้ย ศาสนาพุทธ ครสิต ์อสิลาม 
ฮนิด ูและซกิข์ เมือ่ด�าเนินการส�าเรจ็ ได้มอบ "ธงสนัตภิาพ ๕ ศาสนา” อนัเป็นสญัลกัษณ์ความสามคัคี
ของพี่น้องศาสนิกชนในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ เร่ือง 
“พระพุทธศาสนากับวิชาชีพนักการเมือง” ให้แก่นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และได้ถวายทุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งสนับสนุน
การด�าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า นายชวน หลกีภยั  เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาต ิและ

พระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนกประการ 

ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น

เอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อ

ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ
อายุ ๖๔ ปี

ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิจัยดีเยี่ยม) สาขานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
กรรมการการเลือกตั้ง

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านกฏหมาย ด้านการเมืองการปกครอง เป็นอย่างดีโดยได้

บ�าเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ในอดีตเคยเป็นที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ปรึกษาตุลาการ

รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผู้เชี่ยวชาญ
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ประจ�าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย องค์การตลาด (กต.) 

กระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการตรวจสอบองค์การตลาด (กต.) กระทรวงมหาดไทย กรรมการ

องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย ๒ วาระ ประธานอนุกรรมการบริหาร การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย (กทท.) ๒ วาระ ประธานอนุกรรมการกฎหมาย การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ๒ 

วาระ และเป็น กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ๒ 

วาระ จนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง “ประ

ถมาภรณ์ช้างเผือก”

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยันัน้ นายฐติเิชฏฐ์ นชุนาฏ ได้

เป็นคณะผูผ้ลกัดนัให้เกดิการลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเป็นอาจารย์บรรยาย

พิเศษภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นับได้ว่า นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 

และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก

ประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้มอบปรญิญาปรัชญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 

เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสันติศึกษา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายวิรัช  ชินวินิจกุล
อายุ ๗๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย  ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๑๓

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.) รุ่นที่ ๑

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ข้าราชการช�านาญ
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เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�างานเพ่ือสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น
ข้าราชการบ�านาญและอาจารย์พิเศษ  มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ นับตั้งแต่ส�าเร็จ
การศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านเริ่มรับราชการในต�าแหน่งอาจารย์
ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท�าผลงานวิชาการจนได้รับต�าแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ประจ�าคณะนิติศาสตร์ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการกลั่นกรองงานช่วยคณบดีคณะ
นติิศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง และงานอื่น ๆ  ทัง้ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และด้วยจติอาสา ดว้ย
ท่านตระหนกัเสมอว่า การท�าหน้าทีอ่าจารย์มิใช่แค่รับผิดชอบงานสอนหนงัสือเท่านัน้ หากแต่ยงัต้อง
ทุ่มเทช่วยเหลืองานของคณะอีกด้วย เพราะอาจารย์ต้องเป็นต้นแบบทั้งด้านความรู้ความสามารถ
และการปฏิบัติตนด้วยสิ่งที่จารึกไว้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงในครั้งด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ประจ�า 
และในปี ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ท่านด�ารงต�าแหน่งนายกสภา
มหาวทิยาลยั เพือ่ช่วยเหลอืงานของมหาวทิยาลัยรามค�าแหงในการขบัเคล่ือนการบริหารการศกึษา 
ครัน้สอบบรรจเุข้ารบัราชการในต�าแหน่งผูช่้วยผู้พิพากษาและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ ในปี ๒๕๒๔ ท่านด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต 
นบัเป็นการออกปฏบิตัริาชการต่างจงัหวดัเป็นคร้ังแรก  และได้ท�าหน้าท่ีตามกระบวนการสมานฉันท์

และสันติวิธีตลอดมา เม่ือได้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม ได้ขยายผลจากทาง

ปฏิบัติของตนไปสู่ความเข้าใจของผู้พิพากษาทั่วประเทศ กระบวนการและหลักคิดของสมานฉันท์

และสันติวิธี จึงถูกน�าไปใช้ในทุกศาลทั่วประเทศ ส่งผลให้คดีความทางด้านอาญาได้รับการพิสูจน์

ความผิดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของคู่พิพาททุกฝ่าย วธิกีารลกัษณะนีย้งัคงได้

รบัการปฏบิติัจนกระทัง่ถึงทกุวนัน้ี  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายวิรัช ชินวินิจกุล ได ้

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ในขณะที่ด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธกิารส�านกังานศาลยตุธิรรม ได้ลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ระหว่างส�านกังาน
ศาลยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันพระปกเกล้า ในการพัฒนา
หลกัสตูรสนัติศึกษา เพือ่ให้ผูศ้กึษาเข้าใจเรือ่งความขดัแย้ง และสามารถจดัการความขดัแย้งในสงัคม
ได้โดยสันติวิธีอันเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน ทั้งเป็นคณะกรรมการ
พฒันาหลกัสตูร รวมทัง้เป็นอาจารย์พเิศษบรรยายหลักสูตรสันติศกึษา จึงเป็นผู้ร่วมก่อต้ังพัฒนาและ
เผยแพร่หลกัสตูรสันตศิกึษาเพือ่เสรมิสร้างสนัติภาพสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ประชาชน
ชาวไทย สังคม น�ามาซึ่งความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ทั้งนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษ 
วิชากฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครสวรรค์ และวิชากฎหมายตั๋วเงิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ่
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นบัได้ว่า นายวริชั ชนิวนิจิกลุ เป็นบคุคลผู้ทีไ่ด้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 

และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก

ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้มอบปรญิญาพทุธศาสตรดุษฏบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาสันติศกึษา เพือ่

ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
อายุ ๔๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน 

สหรัฐอเมริกา

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการผู้อ�านวยการ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเด็ด

รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งหลายต�าแหน่ง 
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เช่น ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ๒๕๔๙ 
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน รองประธาน
กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จ�ากัด ๒๕๕๑ 
- ปัจจุบัน รองกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์ ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอ
อิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นต้น มีประสบการณ์และผลงานจ�านวนมาก สรุปได้ดังนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้สืบสานศิลป
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศ อาทิ งาน River Festival สายน�้า
แห่งวัฒนธรรมไทย งาน Water Festival เทศกาลวิถีน�้า…วิถีไทย ต่อเนื่อง เพื่อ “บอกเล่าความเป็น
ไทยไปทัว่โลก” บนพืน้ท่ีในกรงุเทพมหานคร ทีมี่ความส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ และยงัได้ขยายความ
ร่วมมือไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่น�าผลงาน
ศิลปะทั้งของศิลปินไทยและต่างชาติมาจัดแสดงในวัดต่าง ๆ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สะท้อน
ถึงมรดกทางวัฒนธรรมผ่านชิ้นงานศิลปะได้อย่างกลมกลืน

ด้านอุปถัมภ์และยกย่องพระพุทธศาสนา ในวาระที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศ
ยกย่องเชิดชู หลวงปู่มัน่ ภรูทิตัโต ให้เป็นบุคคลส�าคญัของโลก สาขาสนัตภิาพในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- พ.ศ. ๒๕๖๔ และเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล ไทยเบฟ จึงได้ร่วมกับ กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ได้มีการจัดท�า “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระคุณความดีของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต และ
น้อมน�าหลักค�าสอนมาปฏิบัติ

ในโอกาสเฉลิมฉลอง การที่รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่อง
เชิดชู สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก ประจ�าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และเนื่องในวาระครบ ๑๐๐ ปีแห่งการสิ้นพระชมน์ ไทยเบฟยังได้จัดท�านิทรรศการ 
พระประวัติและเรื่องราวของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่เกี่ยวข้องกับ 
วัดบวรนิเวศวรวิหาร ผ่านทาง website Virtual Wat รวมถึง “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�าหรับ
พระสงฆ์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ที่มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมสมทบทุน มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
๑๓ ตุลาคม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ 

นอกจากนี ้นายฐาปน สริวัิฒนภักด ียงัได้ผสานความร่วมมอืกบัชุมชนย่านกะดจีนี-คลองสาน 
ในการจดังานสมโภชพระอาราม วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร มาอย่างต่อเนือ่ง รวมถึงผลกัดนัให้เกดิ
การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดตั้ง “วิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมใจพัฒนาชุมชนกุฎีจีน” และ 
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สนับสนุนงานด้านศาสนาและกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
มาโดยตลอด เช่น งานสมโภช ๒๓๐ ปี งานฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เนื่องใน
วาระที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศรับรองข้ึนทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้ของมนษุยชาต ิและในปี ๒๕๖๑ นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี ในฐานะไวยาวจักร 
ยังได้ร่วมเดินทางไปนครรัฐวาติกัน เพื่อท�าหน้าที่ถวายงานให้กับคณะสงฆ์จากวัดพระเชตุพน ฯ  
ร่วมถวายคัมภีร์พระมาลัยฉบับแปลเป็น ๓ ภาษา คือ ภาษาขอมสมัยใหม่ ภาษาบาลี และภาษาไทย 
รวมถึงในปี ๒๕๖๒ ยังได้เข้าร่วมประชุมผู้น�าศาสนาในระดับสากลเกี่ยวกับ “บทบาทของศาสนา
และการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ” Religions and the Sustainable Development 
Goals (SDGs) ที่นครรัฐวาติ และได้เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์สนับสนุนงบประมาณงานซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พระวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชา ให้ความมุ่งมั่นในการร่วมท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน การทอดกฐินสามัคคี ทั่วประเทศ โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ถวายผ้าพระ
กฐนิพระราชทาน ณ วดับรมนวิาส ราชวรวหิาร พร้อมได้ถวายปวารณาเป็นเจ้าภาพบูรณปฏสิงัขรณ์
พระอุโบสถและพระเจดีย์ ร่วมกับวัดบรมนิวาสราชวรวิหารอีกด้วย และได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
สามัคคี วัดรัตนวนาราม จังหวัดตราด วัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น วัดธรรมมาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และได้บูรณปฏิสังขรณ์หอไตรกลางน�้า และเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารคต วัดพระ
ธาตเุชิงชมุวรวิหาร จังหวัดสกลนคร สร้างอาคาร “สิริภกัดีธรรม” วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร ส�าหรับ
เป็นสถานทีศ่กึษาและปฏบิตัธิรรม และยงัได้สร้างหอพระไตรปิฎก “วชริเกล้าธรรมมานสุรณ์” ทีว่ดั
วชิรธรรมสาธิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายเป็นพุทธบูชา และยังมีการบูรณปฏิสังขรณ์
ศาสนวัตถอัุนทรงคณุค่าอกีนานปัการ ทัง้หมดนี ้นบัเป็นการสบืสาน อนรุกัษ์มรดกทางด้านพระพทุธ
ศาสนา อันเป็นหัวใจส�าคัญของชาวไทย โดยยึดหลักแบบ บวร ยกก�าลังสอง เพื่อความยั่งยืน และ
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวมได้อย่างยั่งยืน เกียรติคุณที่ได้รับ เช่น ได้รับ
คัดเลือกผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจ�าปี ๒๕๖๔ ประเภท ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยทางพระพุทธศาสนา จากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมา
ธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้
อุปถัมภ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ตั้งซุ้มบริจาคน�้าดื่ม งานพิธี
ประสาทปริญญา เป็นประจ�าทุกปี

นับได้ว่า นายฐาปน สิริวัฒนภักด ี เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
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ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



60

ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายพินิจ จารุสมบัติ
อายุ ๗๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
หลักสูตร วตท. จากวิทยาลัยตลาดทุน, หลักสูตร ปปร.,

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหารระดับสูง,
หลักสูตร PDI  การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

และองค์การมหาชน, หลักสูตร มหานคร ๗, หลักสูตร วพน. ๑๒, และหลักสูตร TEPCOT๑๓

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนานานัปประการ ในช่วงด�ารงต�าแหน่ง
เป็นนกัการเมอืงสรปุได้ดงันี ้ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๓ เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร จังหวดัหนองคาย, 
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ, พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๔ ได้
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ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี,  
เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, 
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, 
เป็นรองนายกรฐัมนตร ีอทุศิตนบ�าเพญ็คณุประโยชน์เพือ่ท�านบุ�ารุงพระพุทธศาสนา โดยเป็นเจ้าภาพ
สร้างอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ ฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) และเป็นเจ้าภาพทอดกฐินตกค้าง 
ทุกวัด (วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ) ณ วัดในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ และ
จังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ชั้นปฐมดิเรก
คุณาภรณ์ (ป.ภ.), ได้รับพระราชทานเหรียญสภากาชาดไทยขั้น ๑, ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยนครพนม, ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรม จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.), รางวลั
เสาอโศกผูน้�าศลีธรรม, ประกาศเกยีรตคิณุผูม้ผีลงานดีเด่น จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, บุคคลดีเด่นจากสมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย, และโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น
สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายพินิจ จารุสมบัติ ได้
สนับสนุน “พรบ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์” ผ่านวาระการประชุมสภา 
ผู้แทนราษฎร ยกฐานะให้เป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีพระราชบัญญัติ ตามประกาศ
ในพระราชกิจจานเุบกษา  “พระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐” 
เป็นผู้สนับสนุนและร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ถวายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ให้การสนับสนุนและถวายความอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในการจัดประชุมวิสาขบูชาวันส�าคัญของโลก อีกทั้งได้มอบเงินบ�ารุงค่าภัตตาหารเพลผู้บริหาร 
คณาจารย์ นิสิต และมอบเงินสนับสนุนพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ทุกปี 

นับได้ว่า นายพนิจิ จารสุมบตั ิได้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาต ิพระพทุธ
ศาสนา และมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องประกาศ
เกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญา 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏ
ไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ
อายุ ๕๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้น�าเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ  และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้ 
ผ่านการอบรมหลกัสตูรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ ๕๒ การอบรมหลักสูตร นายอ�าเภอ (นอ.) รุ่นท่ี ๔๘  
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พ.ศ. ๒๕๔๓ การอบรมหลักสตูรนกับรหิารระดับสูง (นบส.) รุ่นที ่๖๗ พ.ศ. ๒๕๕๓ การอบรมหลักสูตร
การป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที ่๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖  การอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ (หลักสูตร
พ้ืนฐาน) รุ่นท่ี ๑/๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ การอบรมหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา ๙๐๔ (Upgrade)  
รุ่นที่ ๑/๖๓  พ.ศ.  ๒๕๖๓ ท่านได้ด�ารงต�าแหน่งทางราชการที่ส�าคัญ เช่น ๖ มิ.ย. ๒๕๓๑ เป็นปลัด
อ�าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) อ�าเภอวังเหนือ จังหวัดล�าปาง ๖ ม.ค. ๒๕๓๕ บุคลากร ๔  
กองอัตราก�าลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง ๔ ม.ค. ๒๕๔๓ ปลัดอ�าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง ๗) อ�าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวัดนครปฐม ๑ ม.ค. ๒๕๔๘ ปลดัอ�าเภอ (เจ้าพนกังานปกครอง 
๘ว) อ�าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร  ๒๘  ธ.ค.  ๒๕๔๙  หวัหน้าส�านกังานรฐัมนตร ีกระทรวง
มหาดไทย (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙ ชช.) ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๒  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก ๙ ม.ค. ๒๕๕๕  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ๑ ต.ค. ๒๕๕๖  ผู้ว่าราชการ
จังหวดัสระบรุ ี๒ ม.ิย. ๒๕๕๗ ผูว่้าราชการจงัหวดัชยันาท ๑ ต.ค. ๒๕๔๘ รองปลดักระทรวงมหาดไทย 
๑ ต.ค.  ๒๕๖๐ อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ๑ ต.ค.  ๒๕๖๒  อธบิดีกรมการพัฒนาชมุชน  
และ  ๑  ต.ค.  ๒๕๖๔  เป็นปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นนสิิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ สาขาข้าราชการประจ�า ท่านเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถ พัฒนาองค์กร
และชุมชนด้วยหลัก “ท้องถิ่นเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข” สร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วย
การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง ตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการใช้
ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ และกลไกที่มีอยู่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
น้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง ริเริ่มด�าเนินการตั้งกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก บริหารจัดการขยะอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมบริการสาธารณะอย่างมีมาตรฐาน เสมอภาคเท่าเทียมเพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนกิจการของพระพุทธศาสนา เช่น เป็นผู้น�ากรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ 
ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�าเมล็ดพันธุ์พืช
ผักสวนครัวน้อมถวายสมเด็จพระสังฆราช เพื่อประทานแก่วัดทั่วประเทศที่มีพื้นที่ว่างให้ประชาชน
ปลูกผักสวนครัวแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงวิกฤต โควิด-๑๙ เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร เป็นไปตามหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ คือ ทาน การให้ ปิยวาจา การพูดจาไพเราะ อัต
ถจริยา การประพฤติประโยชน์ และสมานัตตตา ความมีตนสม�่าเสมอ ด�ารงตนเสมอต้นเสมอปลาย 
เป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชน เกียรติคุณที่ได้รับ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา
วิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ในส่วนที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย เช่น  การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เนื่องในโอกาสพิธีกรรมวันส�าคัญของพระพุทธศาสนา การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการท�านุบ�ารุง
ศลิปวฒันธรรมของพระพทุธศาสนา การให้ค�าปรึกษาและอ�านวยความสะดวกในกจิการต่าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า นายสทุธพิงษ์ จุลเจริญ เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาติ 
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม

ส�าเร็จการศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยไมอามีคริสเตียน สหรัฐอเมริกา

ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันต�ารง

ต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด(มหาชน  มีประสบการณ์และผลงาน 

คือ เคยท�างานที่บริษัทฟาร์อิสต์แดอเวอร์ไทยซิง จ�ากัด ในเครือสหพัฒน์ บริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง 

จ�ากัด  ในเครือโอสถสภา และได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด ได้ท�าธุรกิจจน
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เป็นที่ยอมรับของมหาชน สร้างศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น ธงชัย (เบิร์ด) แมคอินไตย และ  

มาช่า วัฒนพานิช เป็นต้น ได้อุทิศตนท�างานด้านพระพุทธศาสนา ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 

ด้วยการด�าเนินธรุกิจด้วยหลกัสมัมาอาชีวะ ชือ่สตัย์สจุรติ ไม่หลอกลวง ไม่เบยีดเบยีน มคีวามเลือ่มใส

ในพระพุทธศาสนา สนใจในการเรียนรู้ด้านกรรมฐานและเข้าฝึกอบรมกรรมฐาน สนับสนุนส่งเสริม

วดัวาอารามในงานสาธารณูปการ ด้วยการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินตามวัดต่าง ๆ  มากมาย และส่งเสรมิ

สนบัสนนุบคุลากรในบรษิทัให้มจีติสาธารณะและท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนาตามก�าลงัความสามารถ 

และจดัหาทนุถวายแด่พระสงฆ์ ได้อทิุศร่างกายและสตปัิญญาในการท�างานเพือ่พระพุทธศาสนา เป็น

พุทธศาสนิกชนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวและบุคคลรอบข้าง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน

ศีลธรรมอันดงีาม เอาใจใส่ต่อการศกึษา การปฏบิตัติามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ให้การอปุถมัภ์

พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรมตาม

หลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนา และตามหลกักฎหมาย  วัฒนธรรมและประเพณอัีนดงีามของบ้าน

เมือง มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม  เมตตาวจีกรรม  และเมตตามโนกรรม มี

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการ

ท�างาน ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อุทิศตนมุ่งสร้าง

ประโยชน์สาธารณะอันมีประเทศชาติและความสถิตย์สถาพรของพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม ได้

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น วิทยากร โครงการอบรมพระ

ธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นับได้ว่า นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม เป็นบุคคลผู้ท่ีได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 

ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
อายุ ๘๔ ป ี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
ปริญญาโท M.A. University of Georgia U.S.A.

ปริญญาเอก Ed.D. (การฝึกหัดครู) University of Georgia U.S.A.
การวิจัยหลังปริญญาเอก (หลักสูตรและการสอน) Indiana University U.S.A.

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏบิตั ิท�าคณุประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาต ิและพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง  ท่านเป็นผู้มคีวาม
เช่ียวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยข้ันสูง เคยมี
ประสบการณ์ท�างานรบัราชการมาอย่างยาวนาน คอื เป็นอดตีคณบด ีคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) ท่านมผีลงานทางวชิาการมากมาย เช่น  การพฒันาหลกัสตูรแบบครบวงจร  
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สารานกุรม เรือ่ง “หลกัสูตร”ใน สารานกุรมวชิาชพีคร ูเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา การพฒันาหลกัสตูรบรูณาการข้ามศาสตร์
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (มีผู้แต่งร่วม) การเรียนรู้แบบน�าตนเองเชิงสร้างสรรค์ (Creative self-
directed learning) (มผีูแ้ต่งร่วม) การจดัการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสร้างจตินวตักรรม (Innovative Minds) 
(มีผู้แต่งร่วม) การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation (มีผู้แต่งร่วม) เป็นต้น ในส่วนที ่
เกี่ยวกับการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานด้านการท�านุบ�ารุง
พระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ของคณะสงฆ์ไทย และได้เป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธบริษัทด้านกิจกรรมในวันส�าคัญทางพระพุทธ
ศาสนาตลอดมา

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  
วงษ์ใหญ่ ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา โดยได้บ�าเพ็ญคณุปูการ
นานัปการต่อมหาวิทยาลัย เช่น เคยเป็นท่ีปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เคยเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในสัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงาน
วชิาการ เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสถาบันวจิยัพทุธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านเป็นผูไ้ด้รบัเขม็
เกียรตคิณุ จากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยลัย เมือ่ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ตลอดทัง้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม  การศึกษา และการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

นบัได้ว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วชิยั วงษ์ใหญ่ เป็นผูท่ี้ได้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้มอบปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑติกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาจติวทิยาการศกึษา
และการแนะแนว เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
อายุ ๖๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

ปริญญาโท คณะคุรุศาสตร์ สาขาสถิติการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก สาขาการวัดและการประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับ

ประสบการณ์การท�างาน  เป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๔๕ เคยเป็นเลขาธิการคณะ

กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฯ  

เคยเป็นอดตีอธกิารบดี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ เคยเป็นประธาน
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ทีป่ระชมุอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรัฐ (ทอมก.) ในส่วนทีเ่กีย่วกับการท�านบุ�ารุงพระพุทธ

ศาสนา โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานด้านการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทย ได้เป็นแบบอย่างที่ดี

ของพุทธบริษัทด้านกิจกรรมในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดมา

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย  

ทิพย์สุวรรณกุล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา โดยได้ท�า

คณุปูการนานปัการต่อมหาวทิยาลยั เช่น เป็นคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ผู้ทรงคณุวฒุ ิมจร 

และเคยเป็นท่ีปรกึษาอธิการบด ีฝ่ายบรหิาร เคยเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั ในสดัส่วนกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒ ิให้ค�าปรกึษาด้านการเงนิและทรพัย์สนิ เคยเป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุด้ิานการบรหิาร

งานบุคคล ให้ค�าปรึกษาแนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 

บรรยายเรื่อง “กฎเกณฑ์แนวใหม่ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ” แก่ผู้บริหารกองนิติ

การของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดทั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมการศึกษา 

และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์

แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยัเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคุิณ สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

พุทธบริหารการศึกษา  เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์
อายุ ๗๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ก.ศ.บ.ป.ศูนย์จังหวัดขอนแก่น
ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก Open System Leaderhip (OSLU) USA

ข้าราชการบ�านาญ

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น
ข้าราชการบ�านาญ มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ศิลา อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๗ สมัย, เป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมองค์การบริหาร
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ส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๔๙, เป็นนายกองค์การนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
เลย ประจ�าปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘, เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานต�าบล และเป็นนายกเทศมนตร ี
เมืองศิลา อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีส่วนร่วม
กับเทศบาลเมืองศิลา ในการด�าเนินการสนับสนุนสถานท่ีในการจัดสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ โดยท�าการขุดลอก
ถมดินพื้นที่ก่อสร้าง สร้างถนนสายหลัก สร้างอาคารประดิษฐานองค์พระ และสร้างพระพุทธรูป
ศากยมุนีศิริมงคล ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จ�านวน ๑๐๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท, เจ้าภาพบริจาคเงินสมทบ
ทนุก่อสร้างโรงอโุบสถ (กลางน�า้) วดัท่าราษฎร์ บ้านดงพอง ต�าบลศลิา อ�าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั
ขอนแก่น เป็นเงนิ ๕๐,๐๐๐ บาท, เจ้าภาพบริจาคเงินสมทบทนุก่อสร้างศาลาการเปรียญ วดัสวรรค์
วนาราม  ต�าบลศิลา อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๓๐,๐๐๐ บาท,  เจ้าภาพบริจาคเงิน
สมทบทนุก่อสร้างพระอโุบสถ วดัธาต ุพระอารามหลวง ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืงขอนแก่น จังหวดั
ขอนแก่น ๕๐,๐๐๐ บาท เกียรติคุณที่ได้รับตามล�าดับ ผลงานท่ีน่ายกย่องและรางวัลดีเด่นตลอด
ระยะเวลาการเพือ่หน่วยงานและสงัคม ดงันี ้:- ได้รับประกาศเกยีรติคณุ “รางวลัไทย” เป็นผู้น�าท้อง
ถิ่นดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๘ ได้รับโล่รางวัลดีเด่นระดับประเทศ “องค์กรที่ท�าคุณประโยชน์ด้านผู้สูง
อายุดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติบัตรในฐานะบุคคลภาครัฐที่ให้การสนับสนุนจัดสวัสดิการ
ชุมชนด้วยดี ประจ�าปี ๒๕๕๖  จากองค์การบริหารส่วนต�าบลศิลา จังหวัดขอนแก่น ได้รับ
ประกาศนียบัตร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการขับเคลื่อนการจัดการขยะดีเด่น 
ประจ�าปี ๒๕๕๖ ได้รับโล่รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ประจ�าปี ๒๕๕๕ ได้
รับรางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ�าปี ๒๕๕๕ ได้รับโล่
ประกาศเกียรตคิณุแสดงว่าเป็นผูส้นับสนนุกจิกรรมของหน่วยงาน จากมณฑลทหารบกที ่๒๓ ประจ�า
ปี ๒๕๕๒ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่ท�าคุณประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ด้าน
การมาตรฐานสู่ชุมชน ประจ�าปี ๒๕๕๒ ได้รับโล่ประกาศเกียรติยศ เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุน
การด�าเนนิกจิกรรมการพัฒนาศกัยภาพคนพกิารและครอบครัว ประจ�าปี ๒๕๕๑ จากองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลศลิา ได้รบัรางวลับุคคลตวัอย่าง ประจ�าปี ๒๕๔๓ ได้รบัรางวลันกับรหิารดเีด่น สาขาพฒันา
ท้องถิ่น ประจ�าปี ๒๕๔๓ ได้รับโล่รางวัลระดับ ประเทศ “ด้านการบริหารจัดการท่ีดี” ประจ�าปี 
๒๕๕๕ จัดต้ังชมรมผู้สูงอายุต�าบลศิลา จนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ท�าประโยชน์ด้าน 
ผู้สูงอายุดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๗

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ เป็นเจ้าภาพมอบทุนการศกึษาให้แก่นสิติปรญิญาตร ีปีละ ๕ ทุน ๆ  ละ ๑,๐๐๐ 
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บาท เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท, นิสิตปริญญาโท ปีละ ๕ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ 
บาท, พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินค่าภัตตาหาร, น�้าขวด และน�้าปานะ ถวายความ
อุปถมัภ์โครงการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานของนสิติ และกจิกรรมของมหาวทิยาลยัเป็นประจ�าทกุปี, 
เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M. 
๑๐๑.๗๕ MHz. เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท, เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินถวายภัตตาหารเพลโครงการ 
อิ่มบุญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันละ ๕๐ รูป จ�านวน 
๑๐ วัน ๆ  ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ประจ�าปี ๒๕๕๘, เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสมทบ
ทุนก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท, 
เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินก่อสร้างอาคารห้องสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณ
มหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ�านวน ๒๐,๐๐๐ บาท, 
และเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสร้างห้องรับรองพระเถระ ๑ ห้อง อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์  
(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ�านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท

นับได้ว่า ดร.ยอดย่ิง จันทนพิมพ์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาตแิละพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์  
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายศุภวัตร ภูวกุล
อายุ ๙๔ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สาขาการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เจ้าของห้างรัตนผล  จังหวัดเชียงใหม่

เป็นบุคคลผู้มีความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ 
ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นเจ้าของห้าง
รัตนผล มีประสบการณ์และผลงานมากมายสรุปได้ดังนี้ ในด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นนายก
พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ๑๒ ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๙) ปัจจุบันร่วมกับพุทธสมาคม
จังหวัดเชียงใหม่ สภาสังคมสงเคราะห์ จัดมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาฯ แก่นักเรียน
เรยีนดแีต่ยากจน และมคีวามประพฤตดิ ีระดับประถมศกึษาและมธัยมศกึษาในจังหวดัเชยีงใหม่ โดย
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เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา และมีการจัดมอบทุนฯ ทุกปี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคม กลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม่และหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้อง จัดงานสัปดาห์ส่งเสรมิพระพทุธศาสนา เนือ่งในงานวนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูาร�าลกึ และ
วันอาสาฬหบูชา จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ของนักเรียนในระดับประถมศึกษามัธยมต้น
และมัธยมปลาย จัดการแข่งขันสวดมนต์หมู่ท�านองสรภัญญะ และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี รวมทั้งร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ สภานักธรรมสังฆสมัชชา ยุวพุทธิกสมาคม 
ทส.ปช. อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ และกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงพระธรรมเทศนาปุจฉาวิ
สัชชนา ๔ ธรรมาสน์ ในหัวข้อ “ทศพิธราชธรรม” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ ร่วมกบัพทุธสมาคมจังหวดัเชยีงใหม่ วดัลอยเคราะห์ และศรัทธาประชาชน 
จัดอบรมจริยธรรมส�าหรับเยาวชน รุ่นที่ ๒ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม รู้จักผิดชอบ
ชัว่ด ีมคีวามกตัญญกูตเวที มคีวามรูใ้นหลกัธรรมของพุทธศาสนา ศาสนพธิ ีขนบธรรมเนยีมประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กฎหมายเบื้องต้น และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งการฝึก
สมาธิเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายศุภวัตร ภูวกุล ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ และ
พุทธนิคมเชียงใหม่ จัดค่ายฝึกอบรมคุณธรรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน ณ 
ค่ายฝึกอบรมคุณธรรม วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ก่อตั้งกองทุน “ดร.ศุภวัตรและนางปิยนารถ  ภูว
กุล” เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  โป่ง
กุม่ต�าบลป่าเมีย่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวัดเชยีงใหม่ มอบทนุการศกึษานสิติ มจร วทิยาเขตเชยีงใหม่
ทกุช้ันปี บริจาคทนุสนบัสนนุสถานวีทิย ุมหาจุฬาฯ รวมถงึบรจิาคทนุสมทบมลูนธิมิหาวทิยาลยัมหา
จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชยีงใหม่ และมอบเคร่ืองกรองน�า้ด่ืมสะอาดแก่มหาวทิยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

นบัได้ว่า นายศภุวตัร ภวูกลุ เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และ
พระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนกประการ 
ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉนัท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาพทุธจติวทิยา เพือ่ประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายประกอบ มานะจิตต์
อายุ ๙๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มานะศิลา ๒๕๓๗ จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด มานะซีแพค

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั มานะศลิา ๒๕๓๗ จ�ากดัและกรรมการผู้จัดการ ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั 
มานะซแีพค มปีระสบการณ์การท�างานและผลงานด้านการช่วยเหลอืสงัคมประเทศชาติสรปุได้ดงัน้ี 
เป็นประธานด�าเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดขรัวช่วย, วัดธาราวดี, วัดใหม่ไทยเจริญ, วัดสวนจันทร์, 
วดัทรายทองวราราม และวดัเทพประทานวนาราม, เป็นเจ้าภาพจดัสร้างพระประธานถวายวดัต่างๆ 
ในจงัหวดันครศรธีรรมราช ไม่น้อยว่า ๓๐ วัด, เป็นเจ้าภาพจดัท�าป้ายหนิอ่อน ถวายวดัพระมหาธาตุ
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วรมหาวิหาร, ประสบการณ์ท�างาน เป็นประธานมูลนิธิสมาคมสโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช, 
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมชาวปักษ์ใต้,กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อาพาธโรงพยาบาลมหาราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ,กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช, ให้ทุน
การศึกษานักเรียน-นักศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีไม่น้อยกว่า 
๔๐ ปี, บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัยปาบึกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เกียรติคุณที่ได้รับ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ปภ.) ได้
รบัปรญิญาศาสนศาสตรมหาบณัฑติกิตตมิศกัด์ิ สาขาวชิาพทุธศาสน์ศึกษา,ได้รับปรญิญาบรหิารธรุกจิ
บัณฑิตกิตติมศักดิ์, ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร, ได้รับโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘, ได้รับ
โล่บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจ�าปี ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ส�าหรับสถานพินิจ กรุงเทพมหานคร, ได้รับโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช, 
ได้รบัรางวลั “เสาอโศกผูน้�าศลีธรรม” จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก, ได้รับรางวัล The Paul Harris Fellow โดย Rotary International

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายประกอบ มานะจิตต์ ได้ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่นเป็นเจ้าภาพจัดสร้าง 
พระประธานประจ�ามหาวทิยาลยั นามว่า “พระพทุธสริโิสภณมานะจติต์”, เป็นประธานอปุถมัภ์การ
ก่อสร้างวดัมหาจฬุาพทุธาราม, เป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินแก่วัดมหาจฬุาพทุธราม,เป็นเจ้าภาพถวาย
ภัตตาหารแก่นิสิตในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นประจ�าทุกปี, เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
มหาชาติและทอดผ้าป่าเป็นประจ�าทุกปี, เป็นเจ้าภาพอุปถมัภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เป็นประจ�าทุกปี,เป็นเจ้าภาพถวายผ้าตัดอังสะแก่พระภิกษุสามเณรตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ - ปัจจุบัน, เป็น
ผูส้ร้างแรงบนัดาลใจให้แก่บคุลากรและนสิติในการสร้างชมุชนเข้มแขง็โครงการหมูบ้่านรักษาศลี ๕, 
เป็นเจ้าภาพบริจาคหิน ดิน ทราย ในการปรับภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย

นับได้ว่า นายประกอบ มานะจิตต ์ เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พันโท ไพโรจน์ พนารินทร์
อายุ  ๕๔  ปี

ส�าเร็จการศึกษา เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ. ๙ ขณะเป็นสามเณร)

ส�านักเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี  ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ. อังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพย์มงคล ๕๕๕ จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพย์มงคล ๕๕๕ จ�ากัด จังหวัด สระบุรี มีประสบการณ์และผล

งานมากมาย กล่าวคือ ในส่วนที่เกี่ยวกับการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
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จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช  รชักาลที ่ ๙  โปรดเกล้าให้เป็นสามเณร

นาคหลวง เข้าอุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ 

ปีพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นครูสอนบาลี เปรียญธรรม ๕ ประโยค ส�านักเรียนวัดชนะสงคราม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

- ๒๕๓๕ เป็นนักวิชาการ ระดับ ๓  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕  

ต่อมา ได้ลาสิกขาบท สอบเข้ารับราชการ ต�าแหน่งขณะรับราชการ  พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๕๔๑  

เป็นอนุศาสนาจารย์ทหารบก พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๘ เป็นนายทหารกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณ

ทหารบก พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ เป็นหัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองกลาง กรมข่าวทหาร  

กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ เป็นหัวหน้าแผนกแผนงานข่าวกรอง กองข่าว

ความมั่นคง ส�านักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เกียรติคุณที่ได้รับ รางวัล 

สิงห์ทอง เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และ รางวัล ผู้บริหารแห่งปี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จาก สว.นท. 

(สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) ร่วมกับ สถาบันรัชภาคย์  

เป็นผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานด้านการ

ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา เช่น เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ถวายปัจจัยและจัดเตรียม

งานกฐิน วัดเขาพุทธโคดม อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพโรงทานกฐินวัดพระพุทธ 

แสงธรรม สระบุรี ปี ๒๕๖๔ ถวายข้าวสาร ๒ ตัน สบู่, ยาสีฟัน, ยาสระผม ๑,๐๐๐ ชุด วัดสระแก้ว  

เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารส�านักแสงธรรมส่องชีวิต จังหวัดสระบุรี ถวายปัจจัยท�านุบ�ารุงวัดป่า 

วิสุทธิญาณ อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ถวายรถแบคโฮ เพื่อการพัฒนา วัดป่าวิสุทธิญาณ  

เป็นเจ้าภาพซ่อมพระพุทธบาทคู่ วัดเขาชะโงก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) 

นครนายก ท�าบุญสร้างบันไดและภตัตาหารวดัถ�า้ผาจม อ�าเภอแม่สาย จงัหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพ

คอร์สปฏิบัติธรรมวัดเขาพุทธโคดม อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒ คอร์ส ถวายรถตู้ ๑ คัน  

วัดเขาพุทธโคดม อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานก่อสร้างพระอุโบสถกึ่งไม้วัดป่าธนากโร 

บ้านหนองใหญ่ ต�าบลบ้านไร่ อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี บริจาคค่าวัสดุและแรงงาน บริจาค

เปลี่ยนพื้นไม้รอบพระอุโบสถวัดป่ารัตนวัน บ้านคลองปลากั้ง ต�าบลวังหมี อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัด

นครราชสมีา เป็นเงนิ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจด็แสนบาทถ้วน) เผยแพร่รายการธรรมะ (ข้อคดิ

ธรรมะ สุขภาพ และนิทานอาจารย์ยอด) ผ่านสถานีวิทยุ ควบคู่กับการขายสินค้า ครอบคลุม 

ทั่วประเทศ ประมาณ ๓๐๐ สถานี ทุกวัน ตลอดทั้งปี
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พันโท ไพโรจน์ พนารินทร์ ได้

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นเจ้าภาพถวายทุนการ
ศึกษาแด่พระภิกษุผู้จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค  เป็นเงินจ�านวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน 
หน่ึงแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ ณ  
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วทิยาเขตบาฬีศกึษาพทุธโฆส นครปฐม เป็นเจ้าภาพถวายปัจจยัรายเดอืน เดอืนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จนถึงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นเงิน 
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)  เป็นเจ้าภาพถวายเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินขยายทางเข้า
โครงการขยายท่ีตัง้วทิยาเขตบาฬีศกึษาพทุธโฆส นครปฐม เป็นเงินจ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่
ล้านบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพถวายเงินเพื่อสร้างกุฏิประธานสงฆ์ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนศากยบุตร
สามเณรสีหะ จ�านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพเสาเข็มโรงเรียน
ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๐ ต้น ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท
ถ้วน) เป็นเจ้าภาพเสาอาคารโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ ๙ ต้น ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น

เงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

นับได้ว่า พันโท ไพโรจน์ พนารินทร์ เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ

ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก

ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ

เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธนวัตกรรม 

การสื่อสาร เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายวัชรินทร์  จิตณาธรรม
อายุ ๗๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี

ประธานบอร์ด สมาคมไทยปักษ์ใต้แห่งแคลิฟอร์เนีย

กรรมการบริหาร board วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

กรรมการผู้ก่อตั้งไทยทาวน์บนถนนฮอลลีวูด

ที่อยู่ปัจจุบัน Sawadee Thai. Camarillo CA ๙๓๐๑๐, USA

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งประธานบอร์ด สมาคมไทยปักษ์ใต้แห่งแคลิฟอร์เนีย เป็นหัวหน้าหน่วยช่วยเหลือภัยพิบัติ
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ธรรมชาติเขตเหนือของลอสแอนเจลิส (Los Angeles, L.A.) เลขที่ ๒๑๗ Arneill Rd. Camarillo 
๙๓๐๑๐. USA. มปีระสบการณ์เป็นกรรมการผูก่้อตัง้ไทยทาวน์ บนถนนฮอลลีวดู  เป็นผูเ้ขยีนผงัเมอืง
ไทยทาวน์ในลอสแอนเจลสิ ในด้านการท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนา เป็นกรรมการบรหิาร วดัพระธาตุ
ดอยสุเทพ ยเูอสเอ (USA)  เป็นหน่วยรักษาความปลอดภยัให้กบัวดัและชมุชนไทยทกุวดัในลอสแอน
เจลิส (Los Angeles, L.A.) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ - ปัจจุบัน เป็นผู้จัดบริการสงเคราะห์ส�าหรับ 
ผูม้อีายทุ�าหน้าท่ีประสานงานรบัส่งไปวดัเม่ือมกีารจดังานประจ�าปีของพุทธศาสนกิชน การช่วยเหลอื
ร่วมบุญร่วมบูรณะจัดงานให้กับวัดทุกวัด เช่น การจัดงานให้วัดไทย โดยการเป็นประธานงานกฐิน
หรือผ้าป่า เป็นประธานงานเทศน์มหาชาติวัดไทยลอสแองเจลีส วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ วัด
ไทยสชุาดาธรรมจารกิสงัฆวหิาร เมอืงซนัวลัเล่ย์ รัฐแคลิฟอร์เนยี วดัไทยศรีโสดาซันวลัเลย์ นครลอส
แองเจลสิ มลรฐัแคลฟิอร์เนยี สหรัฐอเมรกิา ร่วมจัดงานให้วดัชโินฮลิล์ ๑๒,๘๐๐ ดอลล่าร์ ร่วมถวาย
สร้างพระประธานวัดพระธาตุดอยสุเทพ ๒,๐๐๐ ดอลลาร์ ถวายกัณฑ์เทศมหาชาติปี ๒๕๖๔ วัด
พระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ จ�านวน ๕๐,๓๐๐ ดอลลาร์ เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร ได้ถวาย
ภตัตาหารประจ�าส�าหรบัพระสงฆ์ทุกรปูในต่างประเทศ เกยีรติคณุทีไ่ด้รบั คอื รางวลัเกยีรติบตัร จาก
ส�านักราชเลขาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากวัดไทยแอลเอ (L.A.) ปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐ
แคลิฟอร์เนีย ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เกียรติคุณจากวัดโพธิ์ทิวารีรังสฤษฎ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับรางวัลเสา
เสมาธรรมจักร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับรางวัลเสาอโศกผู้น�าศีลธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ในส่วนท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายวัชรินทร์ จิตณาธรรม ได้ 
ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา โดยได้ถวายปัจจัยและบริจาคเงิน
บ�ารุงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และถวายความอุปถัมภ์พิธีประสาทปริญญาของ
พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า นายวชัรนิทร์  จติณาธรรม  เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายธนกฤต คุปกาญจนา

ส�าเร็จการศึกษา  บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   
บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ร.ม.(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีจีเอ จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีจีเอ จ�ากัด ประธานกรรมการผู้จัดการและ
ผูก่้อตัง้  บรษิทั ฟูจซิากรุะ จ�ากดั ประธานกรรมการผูจ้ดัการและผูก่้อตัง้ บรษิทั อลคิอร์น ไทย จ�ากดั   
ท่านมปีระสบการณ์และผลงานคอืเป็นอปุนายกสมาคมแม่พมิพ์ไทย TDIA   นายกกติติมศักด์ิสมาคม
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ส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย Thai Subcon กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ 
(MPE) เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหาร การจัดการพัฒนาองค์กร ด้านการตลาด การสื่อสาร
และการประชาสมัพนัธ์ การจดัการโลจสิตกิ ด้านการป้องกนั ส่งเสรมิ ความปลอดภยัในองค์กร และ
อุตสาหกรรม เป็นผู้ช่วยเหลือสังคมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยการบริจาค 
ชุดป้องกันโควิด-19โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สถานีอนามัยบางสีทอง โรงพยาบาลทันตกรรม  
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลเวชการุณ ได้เป็นผู้น�าในการจัดกิจกรรมแบ่งปันข้าวกล่องและ
อุปกรณ์ป้องกนัโควดิแก่ชาวหนองจอก ภายใต้โครงการ “ชาวหนองจอกอิม่ท้องอิม่ใจ” ได้ท�านบุ�ารงุ
พระพทุธศาสนาด้วยการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัสมัมาอาชวีะ ชือ่สตัย์สจุรติ ไม่หลอกลวง ไม่เบยีดเบยีน 
มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สนใจในการเรียนรู้พระกรรมฐานและเข้าฝึกอบรมกรรมฐานทุก
วัน ศุกร์-อาทิตย์ ที่เสถียรธรรมสถาน สนับสนุนส่งเสริมวัดวาอารามในงานสาธารณูปการ ด้วยการ
เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าจัดหาทุนก่อสร้างเสนาสนะ เป็นเจ้าภาพก่อสร้างพระธาตุดอยแก้ว เพื่อเป็น
ศนูย์รวมจติใจของชาวเขาทีน่บัถอืศาสนาพทุธ และจัดหาทนุถวายแด่พระสงฆ์ทีป่ฏบิติัหน้าทีอ่ยูบ่น
ดอย จัดหาพระพุทธรูปมอบให้กับชาวเขาที่ประสงค์จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

ในส่วนท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายธนกฤต คุปกาญจนา ได้ 
ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้อนเุคราะห์ปัจจัยก่อสร้าง
อาคารเรียนพระเทพศาสนาภบิาล วทิยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นจ�านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท  เป็นเจ้าภาพในการถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตบรรพชิต จ�านวน ๕ รูปจนส�าเร็จการศึกษา 
สนับสนุนการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่พัฒน์เพ่ือหารายได้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และสนับสนุนการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อ
รุ่ง วัดท่ากระบือ เพื่อหารายได้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี

นับได้ว่า นายธนกฤต คุปกาญจนา เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์
อายุ ๘๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา Commerce จาก London Chamber of Commerce

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริการชุมชน  Southeastern University 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการบรหิารสถาบันในเครอืต้ังตรงจติร ใช้หลักการด�าเนนิชวีติทีส่อดคล้องกบั
สาขาวิชา มีประสบการณ์และผลงานมากสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
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ปฏิบัติตน โดยยึดหลักธรรมในการด�าเนินชีวิตมาโดยตลอด โดยได้อุทิศตนเข้าท�างานเกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเน่ือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนหนังสือที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และได้รับ
โอกาสจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ ให้
เข้ามาด�าเนนิการจดัการศกึษา อาชวีศกึษา ณ อาคารเรียน ในเขตวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม คอื 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการในปัจจุบัน เป็นผู้บริหารที่น�าหลักธรรม “ไตรสิกขา” มา
บรูณาการบรหิารจดัการวทิยาลยัได้อย่างเหมาะสม โดยจะปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างให้กับคณาจารย์ 
บุคลากรของวิทยาลัย พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ให้ปฏิบัติตาม ส่งเสริมให้มีการใส่บาตรตอนเช้า
บรเิวณหน้าวทิยาลยั สวดมนต์ เจรญิสมาธ ิก่อนเข้าเรียน สนบัสนนุให้ครู นกัเรียน นกัศกึษาเข้าอบรม
ปฏิบัติธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นประจ�าทุกปีการศึกษา มี
ผลท�าให้วทิยาลยัได้รบัสถานศกึษาคณุธรรม พระราชทาน รุน่ที ่๑ ของกลุม่อาชวีศกึษาและโรงเรยีน
ศีล ๕ ในด้านเกี่ยวกับสังคมและประเทศชาติ เป็นกรรมการจัดงานวันที่ ๕ ธันวามหาราช เป็น
กรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เป็นกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์  
ทลูเกล้าถวายเงนิเพือ่สมทบทนุกองทุน กพด.แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวนัอาชวีศกึษาเอกชน ณ ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุขิองสภาลูก
เสือแห่งชาติ ในด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นสมาชิกกิตติมศักด์ิ ของสภาพระธรรมกถึกแห่ง
คณะสงฆ์ไทย สร้างเสนาสนะส�าหรับพระสงฆ์และสามเณร ๑ หลัง (๖ ห้อง) วัดพระเชตุพนฯคณะ
ใต้ (ต.) บูรณปฏิสังขรณ์หอพระไตรปิฎกวัดพระเชตุพนคณะใต้ (ต.๑) บริจาคสมทบทุน ๑๐๐ ปี 
สมเด็จป๋า วัดพระเชตุพนฯ สมทบทุนมูลนิธิ “พระพุทธยอดฟ้า” บ�ารุงวัดพระเชตุพนฯ ๒๐๐ ปี  
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สร้างพระประธานและก�าแพงแก้ววัดโรงช้าง จังหวัดพิจิตร สร้างอุโบสถ
วัดไชยเภรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างหอไตรปิฎก วัดพระเชตุพน คณะเหนือ (น. ๑) เกียรติคุณที่ได้
รับ เช่น ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก จากส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ รางวัล 
เสาเสมาธรรมจักรผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจ�าปี ๒๕๕๘ ได้รับการคัดเลือก 
เป็น “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจ�าปี ๒๕๕๘ จากสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับ  
สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยดิเรก 
คุณาภรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์ ได ้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นกรรมการร่วมพิจารณา
การประเมินสถานศึกษาคุณธรรม เป็นผู ้ถวายทุนการศึกษา ทุนสามเณรโรงเรียนบาลีสาธิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุปถัมภ์โครงการการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของ 
คณะพุทธศาสตร์ ร่วมบุญถวายภัตตาหารและน�้าด่ืมแด่พระสงฆ์ ในงานพิธีประสาทปริญญา 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�าทุกปี ร่วมบุญถวายภัตตาหารและน�้าดื่ม 
แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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นับได้ว่า นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์ เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติ
เป็นเอกฉนัท์ให้มอบปรญิญาพุทธศาสตรดษุฎบัีณฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาพทุธบรหิารการศึกษา 
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวสิฬิฬินณนี บุนนาค
อายุ ๔๖ ปี

ส�าเร็จการศึกษา  ศิลปะการจัดการ คณะศิลปศาสตร์

 ประธานบริษัทสิงหเสนี กรุ๊ป จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งประธานบริษัทสิงหเสนี กรุ ๊ป จ�ากัด โดยใช้หลักการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยประพฤติตนเป็นแบบอย่างหมั่นบ�าเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนาอย่าง
สม�่าเสมอ เอาใจใส่ต่อการศึกษาด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตอาสา อุทิศตนมุ่งสร้างประโยชน์สาธารณะอันมีประเทศ
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ชาตแิละความสถิตยสถาพรของพระพทุธศาสนาเป็นทีต่ัง้ มปีระสบการณ์และผลงานมากสรปุได้ดงันี ้
เริ่มท�างานบริษัทในเครือเดอะลอฟต์ ต่อมาเป็นผู้บริหารโครงการในเครือ เดอะลอฟต์ และก่อต้ัง
บริษัทสิงหเสนี กรุ ๊ป ทั้งนี้ ในนามของเครือธุรกิจและบริษัทได้น�านโยบายความรับผิดชอบ 
(Corporate Social Responsibilities: CSR) สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อาทิ  
ด้านสงัคมและการศกึษา ได้ด�าเนนิการโครงการพระไม่ทิง้โยมจัดตัง้ศนูย์พกัคอยและอุปถมัภ์โครงการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ จัดตั้งโครงการตะกร้า 
ปันสุขมอบแก่ประชาชน มอบเงินบริจาคแก่โรงพยายาบาลพยุพราชจังหวัดสกลนครและเครื่องมือ
แพทย์แก่สาธารณสุขและมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนป่าซาง จ�านวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท เป็นต้น  
ในด้านพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ เป็นอุบาสิกาท่ียึดมั่นในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง ได้มี
ศรัทธาพัฒนาและส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอด เช่น เป็นประธานสร้างอุโบสถ 
วัดหนองทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ประธานสร้างวิหารวัดศรีเจริญโพธิ์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
และประธานกฐินวัดศรีชมพู จังหวัดเลย เป็นต้น ได้อุทิศร่างกายและสติปัญญาในการท�างานเพ่ือ
พระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวและบุคคลรอบข้าง  
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เอาใจใส่ต่อการศึกษา การปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวสิฬิฬินณนี บุนนาค ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา  โดยเป็นประธานจัดตั้งกองทุน
พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ASEAN จ�านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น

นบัได้ว่า นางสาวสฬิิฬินณน ีบนุนาค เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสมชาย รักษาศักดิ์
อายุ ๕๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
รองประธานมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

ประกอบธุรกิจส่วนตัว บริษัท SOMCHAI FACTORY

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งเป็น รองประธานมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ประกอบธุรกิจส่วนตัว บริษัท SOMCHAI 
FACTORY ท่านได้อุทิศร่างกายและสตปัิญญาในการท�างานเพ่ือพระพุทธศาสนา  เป็นพุทธศาสนกิชน
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวและบุคคลรอบข้าง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม 
อันดงีาม เอาใจใส่ต่อการศึกษาการปฏบัิตติามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอปุถมัภ์พระพทุธ
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ศาสนาด้วยดตีลอดมา ยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรมและแนวทางท่ีถูกต้องชอบธรรมตามหลักค�าสอน
ทางพระพุทธศาสนา  และตามหลักกฎหมาย  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง  มีจิต
สาธารณะ  เป็นผูป้ระกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจกีรรม และเมตตามโนกรรม มคีวามเอือ้เฟ้ือ
เผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�างาน

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั นายสมชาย รกัษาศักดิ ์ได้ส่งเสรมิ
และสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดีเสมอมา โดยได้ถวายเงินใช้ในการจัดกจิกรรมเนือ่ง
ในวันวิสาขบูชา วันส�าคัญสากลโลก จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ณ สหประชาชาติ ในประเทศไทย

นับได้ว่า นายสมชาย รกัษาศกัดิ ์เป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาติ 
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉนัท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางพัชรา วีรบวรพงศ์

ส�าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา 

และหลักสูตรเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP) รุ่น ๑๘

รองประธานกรรมการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน�้า) โรงแรมปรินซ์พาเลซ (มหานาค)

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ งานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นอย่างดีโดย

ได้บ�าเพญ็คณุประโยชน์ต่อประเทศชาต ิพระพุทธศาสนาและสังคมเป็นอเนกประการ ปัจจุบนัด�ารง

ต�าแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) โรงแรม

เดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน�้า) โรงแรมปรินซ์พาเลซ (มหานาค) บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน 
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จ�ากัด (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท บวรพงศ์ 

จ�ากัด ( Mega Plaza )  และบริษัท ถาวรสิน จ�ากัด (Bobae Tower Rangsit) ในอดีตเคยเป ็น

ประธาน The Boss รุ่น ๒๘ รองประธานคณะสตรีหอการค้าไทย  ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร มูลนิธิ

มิตรภาพสงเคราะห์ (บ้านพักคนชราหญิง) ที่ปรึกษา สโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๘ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

สโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๑ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สโมสรซอนต้า กรุงเทพ จนได้รับรางวัลเสาเสมา

ธรรมจักรจากกรมการศาสนา รางวัลเสาอโศกผู้น�าศีลธรรมจากส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

โล่รางวัลคนดศีรแีผ่นดนิของมลูนธิ ิ๑๐๐ พระชนัษา สมเด็จพระญาณสงัวรานสุรณ์ รางวลัครอบครวั

ไทยมีสุขจากสภาสตรีแห่งชาติ จนถึงขั้นได้รับโปรดเกล้าพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น นางพัชรา วีรบวรพงศ์ 

ได้เป็นผู้สนับสนุนกิจการงานทางด้านจัดการศึกษาของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั และมอบทนุการศกึษาให้แก่พระภกิษสุามเณรทีเ่ข้าศกึษา

ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่เป็นนิจ

นบัได้ว่า นางพชัรา วรีบวรพงศ์ เป็นผู้ทีไ่ด้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 

และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก

ประการ สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดษุฎบัีณฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์

ศาสตร ์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายขวัญทอง  สอนศิริ
อายุ ๕๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษา เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

กรรมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
 ประธานจัดหาทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

 ปราชญ์ด้านพหุวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ท�างาน เป็นวิทยากร และสนับสนุนสื่อการฝึกอบรมแก่ชุมชนจนน�าไปสู่การฝึกอบรม
ประชาชนเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวติและสงัคมเพ่ือรณรงค์ให้แผ่นดนิไทยเป็นแผ่นดนิธรรมแผ่นดนิทอง 
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ถวายเป็นราชสกัการะ สนองพระปฐมบรมราชปณธิาน “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” จัดโครงการพัฒนาส่ือการสอนจริยธรรมในวิชาพระพุทธศาสนา เช่น 
สไลด์, แผ่นใสเคลื่อนไหว, หนังกระดาษพัฒนา และ วีดีทัศน์ธรรมะ และเผยแพร่จริยธรรมสู่ชนบท
โดยอาศัยพุทโธโลยี จนประสบผลส�าเร็จ จัดกิจกรรมหอกระจายข่าวสู่ชุมชนเพื่อให้โรงเรียนเป็น 
ที่พึ่งทางปัญญาแก่ชุมชนท้องถ่ินอย่างแท้จริง จัดกิจกรรมพิธีระลึกพระคุณแม่และพระคุณพ่อ  
จัดโครงการอีสานรักถิ่น ให้กับนักเรียนที่จะส�าเร็จการศึกษา เพ่ือให้เกิดความรักความภาคภูมิใจ 
ในสถาบนัและท้องถิน่อนัเป็นมาตภูุมแิละวถิชีีวติอนัดีงามของชาวอสีาน ถิน่ไทยดี ดินแดนท่ีรวยด้วย
มรดกทางวัฒนธรรม มีขวัญก�าลังใจที่มั่นคงเชื่อมั่นในการด�ารงชีพที่สุจริตสืบไป จัดกิจกรรมชุมชน
สมัพันธ์ (บ้าน วดั โรงเรยีน ราชพลงั) ตามความเชือ่ทีว่่าโรงเรยีนทีด่ต้ีองไม่แปลกแยกจากชมุชน ด้วย
การอุทิศตนเป็นวิทยากรมวลชนทุกรูปแบบ อาทิ ลส.ชบ, อพ.ป, ทสปช..กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มเยาวชน 
ต�ารวจชุมชนสัมพันธ์ ฯลฯ บนพ้ืนฐานของปรัชญาที่ว่า สอนหนังสือ สอนชาวบ้าน บริการชุมชน 
เพราะโรงเรยีนคอืภมูปัิญญาทีใ่กล้ชดิชมุชนชนบทมากทีส่ดุ จนสามารถระดมสรรพก�าลงัจากชมุชน
เข้ามาสนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  เป็นผู้จัดหาทุนในการก่อสร้าง
ห้องสมุดกาญจนภิเษกและห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา เป็นผู้จัดหางบประมาณใน
การจัดซื้ออุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา 
และสนับสนุนการเรยีนการสอนให้กบัหมวดวชิาต่าง ๆ  อาท ิหมวดวชิาภาษาต่างประเทศ หมวดวชิา
คณิตศาสตร์ และสนบัสนนุกจิกรรมทางวิชาการและสร้างห้องส�านกังานชมุชนและห้องสุขาส�าหรับ
เวร-ยามและอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณประตูหน้าโรงเรียนจ่านกร้อง และจัดท�า เหรียญเรียนดี 
มอบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น มีสุขภาพดี และ มีความประพฤติดี จัดหา
ทนุการศกึษาสนบัสนนุนกัเรยีนโรงเรยีนพษิณโุลกศกึษาทีเ่รยีนดปีระพฤติดแีต่มคีวามด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจ จัดหาทุนและด�าเนินการก่อสร้างหอพระพุทธรูปแห่งใหม่ประจ�าโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา 
เป็นผู้ด�าเนินการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกศึกษา และ จัดหาทุนสร้างห้องที่ท�าการสมาคม
นักเรียนเก่าพิษณุโลกศึกษา จากการอุทิศตนดังกล่าวท�าให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ คือ ได้รับ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองค�า) เป็นข้าราชการตัวอย่างกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล
พระราชทานผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สาขาอนุรักษ์ส่งเสริม
วฒันธรรมมรดกไทย (เสาเสมาธรรมจกัรทองค�า) รางวลัประกาศเกยีรตคิณุ คนด ีศรพีษิณโุลก ประจ�า
ปี และประกาศเกียรติคุณ คนดีเพชรพิจิตร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 ในส่วนที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายขวัญทอง สอนศิริ ได ้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เป็นกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์
พจิติร เป็นประธานจดัหาทุนเพือ่พฒันาวทิยาลยัสงฆ์พจิติร โดยการจดัสร้างวตัถมุงคลรุน่ “เงนิ เพชร 
พิจิตร” เป็นจ�านวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
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นบัได้ว่า นายขวญัทอง  สอนศริ ิเป็นผูท้ีไ่ด้บ�าเพญ็หิตานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศชาติ 
และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์เพื่อประกาศ
เกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางประภาวัลย์  เวลาดีวงณ์
อายุ ๕๕ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 กรรมการบริษัท ไวส์แคปปิตอล แอ็ดไวส์ซอรี่ จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ไวส์แคปปิตอล แอ็ดไวส์ซอรี่ จ�ากัด มีประสบการณ์และผลงานมาก 

สรุปได้ดังนี้ เป็นกรรมการบริษัท ไวส์แคปปิตอล แอ็ดไวส์ซอรี่ จ�ากัด กรุงเทพฯ  เป็นผู้ช่วยประธาน
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กรรมการ บริษัท โซล่าตรอน จ�ากัด เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ก่อตั้ง บริษัทโชว์ดีซี จ�ากัด (ห้าง

สรรพสินค้า) เป็นผู้จัดการประเมินผลโครงการสร้างอาคารบริษัท การบินไทย จ�ากัด มหาชน ณ ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ระดับ ๘ เป็นนักลงทุนอิสระ เป็นเจ้าของสวนยาง และสวนผลไม้ 

จังหวดัตราด เป็นนกัพัฒนาทีด่นิ เป็นกรรมการมลูนธิปัิญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ดแูลศนูย์คลองเตย 

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบต�ารวจภาคประชาชน สถานีต�ารวจนครบาลมักกะสัน เป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบต�ารวจภาคเอกชน สถานีต�ารวจนครบาลมักกะสัน เป็นผู้พิพากษาสมทบ 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเลขานุการมูลนิธิดอยเวียงแก้ว จังหวัด

เชียงราย เป็นกรรมการสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรม วันส�าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

เป็นผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  

จงึได้บรจิาคเงนิเพือ่สมทบทุนซือ้ท่ีดนิสร้างศนูย์ปฏบิตัธิรรม ธรรมโมล ี(สมศกัด์ิ อุปสโม) ต�าบลหนอง

น�้าแดง อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดกระจัง เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

พระราชทานประจ�าปี วัดห้วยทรายขาว จังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดธรรมวิโรจน์ และ

กฐินตกค้าง ๕ วัด จังหวัดราชบุรี บริจาคเงินสร้าง ซ่อมแซมกุฏิ วัดชินวนารามวรวิหาร ร่วมถวาย

ปัจจยัในการทอพรมในโบสถ์วดัราชบพธิสถติมหาสีมารามราชวรวหิาร ถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดอุทัยธรรมาราม วัดประดู่ฉิมพลี วัดสัมพันธวงศาราม

วรวหิาร และวัดต่างๆ เพือ่แจกจ่ายแก่ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม และผู้ป่วยโควดิ จ�านวน ๒,๐๐๐ ชดุ เป็น

เจ้าภาพบวชพระ ท่ีวัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นเจ้าภาพหล่อพระ ณ วัดวชิรธรรมาวาส ลาดกระบัง 

วดัเฉลมิพระเกยีรต ิ๒๐๐ ปี รชักาล ท่ี ๔ ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร ถวายแด่พระสงฆ์ในงานกฐิน

พระราชทาน วัดพิชยญาติการามวรวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประดู่ฉิมพลี   

วดัอาวธุวกิสติาราม วดับวรนเิวศราชวรวหิาร  วดัราชบพธิสถติมหาสมีารามราชวรวหิาร วดัชโินรสา

รามวรวิหาร กรุงเทพฯ และวัดต่าง ๆ ถวายปัจจัยถวายสร้างท่อระบายน�้าแด่ส�านักปฏิบัติธรรม 

จังหวัดพะเยา  ถวายปัจจัยสร้างห้องน�้า ส�านักปฏิบัติธรรมสัจจธรรมาราม บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

ส�าหรับผู้ป่วยโควิด แก่มูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้อุปถัมภ์กิจการด้านพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จังหวัด

พะเยาเป็นประจ�าทกุปี ด้วยผลงานเป็นทีป่รากฏและคณุงามความดเีป็นทีป่ระจกัษ์จงึได้รบัประกาศ

เกียรติคุณ ผู้ท�าคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา จากคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา

 ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางประภาวัลย์ เวลาดีวงณ์   

ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นประธานคณะกรรมการ

จดัหาทนุการศกึษา ทุนวจิยั แก่นสิติ และคณาจารย์ วทิยาเขตพะเยา เป็นประธานจดัหาทนุปรบัปรุง

ภูมิทัศน์วิทยาเขตพะเยา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร เช้า เพล แด่พระนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี และพระนิสิต
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หลักสูตรประกาศนยีบตัรการบรหิารกจิการคณะสงฆ์วทิยาเขตบาฬีศกึษาพทุธโฆส ทกุปีการศกึษาๆ 

ละ ๑๐ วัน มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต วิทยาเขตพะเยา จ�านวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็น

ประจ�าทุกปี อุปถัมภ์โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานพระนิสิตวิทยาเขตพะเยาเป็นประจ�าทุกปี 

อปุถมัภ์การจดักจิกรรมวนับูรพาจารย์วทิยาเขตพะเยาเป็นประจ�าทกุปี ส่งเสรมิสนบัสนุนและให้การ

อุปถัมภ์กิจการด้านต่างๆ ของวิทยาเขตพะเยา ด้วยดีตลอดมา บริจาคร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

วิทยาเขตพะเยา เป็นประจ�าทุกปี มอบปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา วิทยาเขตพะเยา จ�านวน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท

นบัได้ว่า นางประภาวลัย์ เวลาดวีงณ์ เป็นผู้ท่ีได้บ�าเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม ประเทศ

ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก

ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ

เป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เพื่อ

ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางเกษร สหชัยรุ่งเรือง
อายุ ๕๖ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครู
กรรมการผู้จัดการ เอสพีเอ็มเรสซิเดนซ์

เจ้าของกิจการ ร้านเอ็ม.เค. ค้าวัสดุก่อสร้าง
ประธานภูมิภาคที่ ๓  ไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ ซี ประเทศไทย

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์

ในการท�างาน คือ เป็นกรรมการผู้จัดการเอสพีเอ็ม เรสซิเดนซ์  อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น

เจ้าของกิจการร้านเอม็.เค. ค้าวสัดกุ่อสร้าง  อ�าเภอพนสันคิม  จังหวดัชลบรีุ  เป็นนายกสโมสรไลออนส์
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ชลบรุ ีเป็นกรรมการผูแ้ทนองค์กรชมุชน ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาชลบรีุ เป็นสมาชกิเหล่ากาชาด
อ�าเภอพนสันคิม  เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ�าเภอพนสันคิม เป็นประธานเขต ๗ ไลออน
ส์สากล ภาค  ๓๑๐ ซ ีประเทศไทย เป็นประธานภมูภิาคที ่๓ ไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ ซ ี ประเทศไทย
ถึงปัจจุบัน ได้อุทิศตนท�างานด้านพระพุทธศาสนา ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาด้วยการด�าเนินธุรกิจ
ตามหลักสัมมาอาชีวะ ชื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวง ไม่เบียดเบียน มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
สนบัสนนุส่งเสรมิวดัวาอารามในงานสาธารณปูการ ด้วยการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินตามวดัต่าง ๆ  มาก 
และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในบริษัทให้มีจิตสาธารณะและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาตามก�าลัง
ความสามารถ และจัดหาทุนถวายแด่พระสงฆ์ ได้อุทิศร่างกายและสติปัญญาในการท�างานเพื่อ
พระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวและบุคคลรอบข้าง 
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เอาใจใส่ต่อการศึกษา การปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
แนวทางท่ีถกูต้องชอบธรรมตามหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนา และตามหลักกฎหมาย  วฒันธรรม
และประเพณอีนัดงีามของบ้านเมอืง จากการทีไ่ด้ท�าคณุประโยชน์ดงัทีป่รากฏท�าให้ได้รบัเกยีรตคิณุ 
คอื ได้รบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคณุาภรณ์ ช้ัน ๔ และได้รบัรางวลัพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร  
สาขาผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางเกษร สหชัยรุ่งเรือง ได ้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า นางเกษร สหชัยรุ่งเรือง เป็นบุคคลผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดษุฎบัีณฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร ์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล
อายุ ๕๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์การละคร วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา และศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา  

  สุภาพรรณคันทรีโฮมรีสอร์ท (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา
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เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ 
อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันเป็นเจ้าของศูนย์
วิปัสสนากัมมัฏฐานบ้านทิพวรรณ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นอาจารย์บรรยาย
การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ ในด้านการศึกษาและ 
การศึกษาสงเคราะห์ เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ท�างานกับชาวบ้าน ช่วยเหลือสังคมระดับล่าง  
บรจิาคเงนิ สิง่ของเมือ่ประชาชนมเีหตเุภทภยั หรือได้รับภยัพิบติัโดยไม่เลือกว่าผู้นัน้เป็นใคร อปุถัมภ์
พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริจาคทรัพย์สร้างวัดโบสถ์ และสิ่งก่อสร้าง
ของวัดและอาหาร ทุนพระเล่าเรียน ทุกงานที่ได้รับท้ังในและต่างประเทศ เช่นประเทศอินเดีย  
ศรีลังกา เนปาล พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และทางยุโรป เช่นประเทศสวีเดน นอร์เวย์ เป็นต้น 
ในด้านพระพุทธศาสนาและสาธารณกุศลสงเคราะห์ ได้ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาในภาพรวม
ระดับประเทศทั้งในและต่างประเทศ บริจาคทรัพย์เมื่อมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมวัดต่าง ๆ ใน 
ต่างประเทศ เช่นประเทศกลุ่มอาเซียน และยุโรปบางประเทศ (เป็นเจ้าภาพบวชเณร ภาคฤดูร้อน 
ช่วยเหลือพระ เณรที่ป่วย เช่นค่าหมอรักษา ค่ารถในการเดินทาง เป็นวิทยากรบรรยายธรรมให้กับ
กลุ่มชาวบ้านที่มาท�าบุญในวันพระแถบอ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในด้านสังคมและ
ประเทศไทยชาติ ได้เป็นผูพ้พิากษาสมทบและผูไ้กล่เกลีย่ประนปีระนอมของ ส�านกังานศาลยตุธิรรม 
เช่น ศาลเด็กและเยาวชน และศาลแรงงาน ช่วยเคลียร์ และไกล่เกลี่ยคู่กรณีให้เกิดกระบวนการ
ประนีประนอมยอมความตกลงกันได้ ช่วยศาลท�างานเพื่อสังคมที่ท�าให้เกิดการยุติคดีบางคดีที ่
ไกล่เกลี่ยได้ เป็นการช่วยเหลือสังคมอีกแบบหนึ่ง

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล ได้ 
ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น อาจารย์พิเศษคณะพุทธศาสตร์ 
และคณะมนษุยศาสตร์  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุปิระจ�าคณะมนษุยศาสตร์ และ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
ประจ�าศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นสนับสนุนของ มจร ทุก
องค์กร ทกุกลุม่ ทกุหน่วยงานของ มจร และให้การสนับสนนุทนุ พระนสิติทุกประเทศด้วยการบรจิาค
ปัจจัย ในกลุ่มพระนิสิตทุกกลุ่มทุกประเทศเวลาท�ากิจกรรมกลุ่มของประเทศนั้นๆ ที่มาศึกษาเล่า
เรียนใน มจร ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี   บริจาคทรัพย์ให้พระนิสิตบางรูปนิสิตบางท่านที่มีปัญหา เช่น 
เจ็บป่วย สนับสนุนค่าเทอม ค่าเอกสาร ค่าวีซ่า ค่าอาหาร  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นิสิตทุกรูป/คน 
เวลามีข่าวสารจาก มจร เป็นการตลาดช่วยหานิสิตมาศึกษาเล่าเรียนใน มจร ทุกปี  พานิสิตออกไป
ปฏบิตัธิรรม ฟังค�าบรรยายจากผูรู้ ้ต่างสถานท่ี  เป็นผูช่้วยเหลอืนสิิต มจร ทกุรปู/คน ถ้านสิติมปัีญหา
มาขอพบเพือ่ประสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  พานสิติไปปฏบิตัธิรรมยงัประเทศอนิเดยี เนปาล ศรลีงักา   
บรจิาคทรัพย์ สิง่ของ ยาเวชภณัฑ์ ทกุครัง้เมือ่มกีารปฏบิตัธิรรมของ มจร   สนบัสนนุให้การอนเุคราะห์

การจัดงานวิสาขบูชาโลกทุกครั้ง จัดการเรียนนอกสถานที่ให้นิสิตทุกห้องเรียนที่มีตารางสอน เพื่อ
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ศึกษารายวิชา ศึกษาดูงานด้านศิลปะวัฒนธรรม นอกเหนือจากในห้องเรียนให้กับนิสิตต่างประเทศ

ทุกเทอม ด้วยทุนปัจจัยของตัวเองซึ่งด�าเนินมา ๗ ปี แล้ว เป็นผู้ช่วยเหลือนิสิตที่อยู่หอพักโดยการ

ประสานงานติดต่อเมื่อคราวนิสิต มจร ป่วย โควิด ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง น�าเวชภัณฑ์ สุขภัณฑ์ 

ไปบริจาคให้กับกองกิจการนิสิต และนิสิตที่อยู่หอพักใน มจร  อีกทั้งบริจาคปัจจัยสร้างวัดมหาจุฬา

ลงกรณราชูทิศ และกิจกรรมของ มจร  ด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 

พระพทุธศาสนา และมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่อง

ประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให ้

มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร ์เพื่อประกาศเกียรติคุณ 

ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร
อายุ ๔๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โรงเรียนวิมลพาณิชยการ,
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ International University of Morality Florida USA,

ก�าลังศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรรมการผู้จัดการ บริษัทป่าสักวิลเลจ จ�ากัด, กรรมการผู้จัดการบริษัทศรีวิวัฒน์กรุ๊ป,

ประธาน Mercedes - Benz Owners Club Thailand,
ประธานชมรม ยุวชน ฮากกา แห่งประเทศไทย, และรองประธานสมัชชานักจัดรายการข่าว

วิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด�ารง
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ต�าแหน่งประธาน Mercedes - Benz Owners Club Thailand เป็นประธานชมรม ยุวชน ฮากกา 
แห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมกตัญญู จังหวัดลพบุรี ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒  
ในด้านสงัคมและการศกึษา เป็นคณะกรรมการเผยแพร่หลักคณุธรรมศลี ๕ ของส�านกังานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ ในด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ เป็นรองประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์ เกียรติคุณที่ได้รับ เช่น ได้รับ
พระราชทานรางวัลลูกกตัญญู วันแม่แห่งชาติ

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ได ้
ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดีเสมอมา เปน็ประธานจัดกจิกรรมมหกรรม
ธรรมะ คอนเสิร์ตการกุศล “พระธรรมน�าเพลง สุนทราภรณ์กับมหาจุฬาฯ” เพื่อน�ารายได้จากการ
จัดกิจกรรมสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาพระภิกษุ สามเณร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยได้ถวายเงินที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจ�านวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นทูตวิสาขบูชานานาชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมด�าเนินรายการเสียงธรรมเสียงทิพย์ทางสถานี MCU TV 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เป็นผู้ประสานงานรวบรวม 
เชิญชวนศิลปินดารานักร้องพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมสื่อประชาสัมพันธ์งานประชุมวิสาขบูชา
นานาชาติ ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ�าทุกปี เป็นอนุกรรมการฝ่าย
กิจกรรมส่งเสริมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการร่วมระดมทุนเพื่อสมทบทุน
พฒันามหาวทิยาลยัฯ และได้ก่อตัง้กองทนุเพือ่การศกึษาภกิษ ุสามเณรของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาฯ 
และได้ถวายทุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณร จ�านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท

นับได้ว่า นายทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉนัท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Doctorate Degree
On Somdej Archyathamphrajao (Saikaew Khemacaree)

14th Patriarch of Kengtung, Eastern Shan State, 
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. 2/2565 on 
23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Somdej Archyathamphrajao (Saikaew Khemacaree), ninety-six years of age, was 
born on 10th  May, 1926, Kengtung city, Eastern Shan State, Myanmar. He became a novice 
when he was a young age and studied tradition, culture, and basic knowledge of Buddhism. 
After receiving higher ordination, he kept for studying the scriptures, Pali from Phra 
Pariyattidham of Wat Ratchathan Luang Huakhong and at Wat Luang Chiang Yuen. He was 
a disciple of Phra Sangkharacha Thammarangsi (Saeng), who was regarded as the excellent 
scholar in Pali grammar of Kengtung and studied in Vipassana Meditation not only at the 
Mahasi Meditation Center but also in Wat Muang Mang Chiang Mai. He was Sahadhammika 
of Phra Ajahn Thong Sirimongklo, a monk who is a refuge for both monks and lay practitioners 
in Thailand, the abbot of Wat Phra That Si Chom Thong Voravihan in Chiang Mai and so 
on.

Currently, he serves many posts such as abbot of Wat Luang Jeng Yuen, Kengtung, 
Shan State, Myanmar and Patriarch (Somdej Archayathamphrajao), the 14th Patriarch of 
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Kengtung, President of the Khun sect or Dham Nikaya and the supreme ruler of the Sangha, 
Eastern Shan State, and chairman over the Sanam Luang Priesthood Examination of monks 
and novices of Kengtung, and the secretary of the Sangha Council in Kengtung.

He has been appointed as a consultant and authorizes the Tipitaka in Taitham Script 
that led by the Most Ven. Phra Kruba Saenglar (Jaokhun Ratanarangsri), Wat Sai Mong, 
Tachileik, Shan State, Myanmar. He is one an expert in Pali language and ancient scriptures.

He founded many schools such as Phra Pariyat Thamma School of Wat Phra That 
Sai Mong, Tachileik in 1968, Phra Pariyatit Dhamma School of Wat Lai Kwang 1969,  
established the Phra Pariyat Dhamma School of Wat Ban Mao, Phra Pariyat Dhamma School 
of Wat Pa Jam,  Phra Pariyat Dhamma School of Wat Pa Daeng, Muang Len,  the School of 
Phra Pariyat Dharma at Wat Luang Pengsang, Mong Peng,  Phra Pariyat Dhamma School 
of Wat Yang Lau, Phrapariyat Thamma School, Pa Bong Ngam Temple, Tachileik 1971, 
Phra Pariyat Dhamma School of Wat Don Luang 1974, School of Phra Pariyat Dhamma at 
Wat Ban Chai, Muang Lang, the Phra Pariyat Dhamma School of Wat Rong Tong Temple, 
Kad Fa Subdistrict, Phra Pariyat Dhamma School, Wat Sao Kao, Mueang Phayak in 1976, 
Phra Pariyat Dhamma School of Wat Nong Saeng, Kad Tai Subdistrict, Built Wat Samakkhi 
Kad Tao in 1977, the Phra Pariyat dhamma School of Wat Samakkhi Kad Tao in 1978 and 
the Phra Pariyat Dhamma School of Wat Luang Pa Daeng in Muang Yang.

He has received title of Phra Swadi Khemjaree eternity by Princess Wanthip Thida, 
Prince Konkaew Inthanon who is Prince of Kengtung in 1955, the Sangha’s governor of the 
Kengtung Special Organization, title of Phra Swamee Kanjavannonirantrayanmuni in 1959, 
the title of Phra Kruba in 1976, the title of Sanghanayaka of Kengtung in 1986 and the title 
of Patriarch (Somdej Archayathamphrajao), the 14th Patriarch of Kengtung in 1998.

Venerable 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 the abbot of Wat Luang Jeng Yuen, Kengtung, Shan 
State, Myanmar and Patriarch (Somdej Archayathamphrajao), the 14th Patriarch of Kengtung,

Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist monk 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 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Most Ven. Candasiri Thach Sok Xane

Vice Chairman of the Executive Council of Vietnam Buddhist Sangha
Socialist Republic of 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. 2/2565 on 
23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that: 

Most Ven. Candasiri Thach Sok Xane, seventy-two year of age, was born on 10th, 
September 1950, in Binh La Hamlet, Luong Hoa Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh 
Province, Vietnam. He was obtained a higher ordination in 1969. After receiving higher 
ordination, he kept for studying the scriptures and A Level (General Education), graduated 
from Dhammavinaya High School (Grade Ek), and graduated from Advance Pali and Buddhist 
Studies.

He has also serve many posts  such as Vice Chairman of the Executive Council of 
Vietnam Buddhist Sangha, Deputy Head of the Committee of the Vietnamese Buddhist 
Sangha, Head of the Executive Board of Vietnam Buddhist Sangha, Tra Vinh province, 
Chairman of the Solidarity Association of Patriotic Monks in Tra Vinh province, Principal 
of Pali Khmer High School, Tra Vinh, Vice Chairman of Vietnam Fatherland Front Committee 
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of Tra Vinh province, .Deputy Director of the Khmer Theravada Buddhist Institute, and 
Abbot of Angkorreajborei Temple of Tra Vinh.

He has also been awarded Medal of Great National Solidarity (2011) by president 
of the Socialist Republic of Vietnam, medal for the cause of Great National unity (2015) by 
Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, and 3rd Class Independence Medal 
(2017) by president of the Socialist Republic of Vietnam.

He keeps his strict discipline and upright conduct and practices kindness, compassion, 
generosity, and righteousness toward all sentient beings all over the world. For the time 
being, he is appointed as Vice Chairman of the Executive Council of Vietnam Buddhist 
Sangha.

Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist monk 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 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Ven. Dr. Myung Soon, Kim (Dohyun)

Abbot of Jeonghyesa Temple
Professor at Donggook Buddhist Cheonbop College

Republic of Korea

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.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Ven. Dr. Myung Soon was born on 15th January, 1952 and received Samaneri ordination 
under Master Beomeosa Temple of Jogye Order on 15th July, 1985. She was also obtained 
the higher ordination (Bhikkhuni) and Boddhisatva under precept Master Jawoon at 
Beomeosa, Temple of the Jogye Order on 5th March, 1989.

She graduated from Samseon Sangha College on 15th January, 1986, Joongang 
Sangha University on 15th January, 1991. She received Bachelor of Arts, Graduate School, 
Dongguk University in 1996 and Master of Arts, Seoul Buddhist University in 2013 and 
completed Doctor of Philosophy in Dongbang University in 2016, respectively. 

After completing her studies, she has contributed social welfare and social work as 
for the relief project for the orphans and poor people in Sri Lanka and Tibet from 1990 to 
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2021, Dhamma talk on BBS Buddhist broadcast from 1997 to 2006, served as president of 
Ethics Committee of Jeoksipja hospice hospital in 2003. She has also provided scholarship 
in Donggook Buddhist Chonbup College in every year.

She has served many posts such as police monk of Dongjak police station in Seoul, 
2006, president of the Korean Buddhist soldier monk committee in 2006, chairman of the 
establishment preparation committee of the Buddhist consulting graduate University in 2013, 
president of Buddhist consulting and development institute in the Jogye Order of Korean 
Buddhism from 2013 to 2015. Furthermore, she has served as the abbot of Jeonghyesa 
Temple, professor at Donggook Buddhist Cheonbeop College.

 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 serves as the abbot of Jeonghyesa Temple.

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 Work.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Ajahn Brahmali

Bodhinyana Monastery, Australia

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.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Ajahn Brahmali was born in Norway in 1964. He first became interested in Buddhism 
and meditation in his early 20s after a visit to Japan. Having completed degrees in engineering 
and finance, he began his monastic training as an anagarika (keeping the eight precepts) in 
England at Amaravati and Chithurst Buddhist Monasteries.

After hearing teachings from Ajahn Brahm, he decided to travel to Australia to train 
at Bodhinyana Monastery. Ajahn Brahmali has lived at Bodhinyana Monastery since 1994, 
and was ordained as a Bhikkhu, with Ajahn Brahm as his preceptor, in 1996. In 2015, he  
entered his 20th Rains Retreat as a fully ordained monastic and received the title Maha Thera 
(Great Elder).

Ajahn Brahmali’s knowledge of the Pali language and of the Suttas is excellent. 
Bhikkhu Bodhi who translated most of the Pali Canon into English for Wisdom Publications 
called him one of his major helpers for the recent translation of the “Numerical Discourse 
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of the Buddha”. He has also published two essays on Dependent Origination and a book 
called “The Authenticity of the Early Buddhist Texts” with the Buddhist Publication Society 
in collaboration with Bhante Sujato.

The monastics of the Buddhist Society of WA (BSWA) often turn to him to clarify 
Vinaya (monastic discipline) or Sutta questions. They also greatly appreciate his Sutta and 
Pali classes. Furthermore, he has been instrumental in most of the building and maintenance 
projects at Bodhinyana Monastery and at the emerging Hermit Hill property in Serpentine.

Apart from the regular talks at Dhammaloka Centre in Perth, Ajahn Brahmali and 
Ajahn Sujato have also led two ongoing courses on Early Buddhism and Kamma and Rebirth 
in 2014 and 2015.

Ajahn Brahmali’s clear and thoughtful talks make the teachings of the Buddha easily 
accessible to all. As his teachings and Sutta Retreats in Australia were getting more and more 
popular over the years and as the word about him spread, he started to travel to Singapore, 
Indonesia and Sri Lanka recently to share his knowledge and experience.

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 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree 
On Ven. Ben Xing (Wang, Shanyin)

Executive Vice President of Fujian Buddhist Association
People’s Republic of China

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.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Ven. Ben Xing (Wang, Shanyin) is fifty-six years of age, was born on 15th September 
1965 in Fujian, China. He was ordained as a Buddhist monk. After receiving higher ordination, 
he kept for studying the scriptures and Pali as Pariyatti literature in many countries such as 
Sri Lanka, India, Myanmar and Thailand and so on. He obtained Bachelor of Arts in China 
and Master of Arts in Buddhist Studies from University of Kelaniya, Sri Lanka.  

He has also served many posts such as Abbot of Kaiyuan Temple, Guanghua Temple, 
Rector of Fujian Buddhist College, Director of Kaiyuan Buddhist Culture Research Institute, 
Fujian province, Executive Vice President of Fujian Buddhist Association, and Deputy 
Director of the Overseas Communication Committee, the Buddhist Association of China 
(B.A.C.). On some occasion, he is invited to attend for the UN Day of Vesak celebration in 
Bangkok and conferences and seminars.
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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 Rector of Fujian Buddhist College, Fujian, China.

Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist monk 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 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Most Ven. Dr. Medagama Dhammananda Nayake Thera

Senior Member of the Supreme Sangha Council of the Asgiriya Chapter of 
the Siam Maha Nikaya, Democratic Socialist Republic 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.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that: 

Most Ven. Dr. Medagama Dhammananda Nayake Thera is sixty-six years of age, 
was born on 19th June. 1975. He became a novice when he was at young age.  After receiving 
higher ordination, he kept for studying the scriptures and Pali in learning many institutes in 
Sri Lanka. He has also obtained Bachelor of Arts and Master of Arts in University of Kelaniya, 
Sri Lanka. He was awarded Doctor of Philosophy in South Korea. 

He has also served such as posts as senior member of the Supreme Sangha Council 
of the Asgiriya Chapter of the Siam Maha Nikaya, Sri Lanka, Honorable Secretary General 
of the Supreme Sangha Council of the Asgiriya Chapter, member of the Presidential Advisory 
Board Committee of Sri Lanka, and Vice President of All Island Bhikkhu protection Board 
Committee of Sri Lanka. 
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Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist monk 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 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Ven. Tebbatuwawe Medhankara Thero

Senior Member of the Supreme Sangha Council of the Siamopali Maha 
Nikaya, Malwatta Chapter

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.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Ven. Tebbatuwawe Medhankara Thero is forty-nine years of age, was born on 8th 
November. 1973. He became a novice and obtained a higher ordination in 1989. After 
receiving higher ordination, he kept for studying the scriptures and Pali in learning many 
institutes in Sri Lanka. He has also obtained Bachelor of Arts, University of Kelaniya,  
Sri Lanka. He has also been invited to attend United Nations Day of Vesak in Bangkok and 
Buddhist conferences that of organized by MCU for many times.

He has also served such as posts many posts as Honorable Chief Assistant to the 
Most Venerable Mahanayake Thero of the Siamopali Mahanikaya, Malwatta Chapter, 
Honorable Chief Executive Member of the Malwatta Chapter for the Service (Thewawa) of 
the Sacred Tooth Relic.
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 Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist monk 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 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Ven. Dr. Phouangpasert Phoumnavong

Director, Ong Teu Sangha College
Lao People's Democratic Republic

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in 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. 2/2565 on 
23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that: 

Ven. Dr. Phouangpasert Phoumnavong is fifty-three years of age, was born in 
Dontalath Village, Champasak District and Province on 20th March, 1969. He kept for studying 
the scriptures and Pali as Pariyatti literature many countries such as Sri Lanka, India, Myanmar 
and Thailand and so on. He has obtained Master of Arts and Doctorate of Philosophy in 
Buddhist studies from Magadh University, India. He is also an instructor meditation teacher 
in Lao and some meditation centers. 

He has also serve many posts such as the abbot of Wat Ong Teu, Director of Ong 
Teu  Sangha College, and Deputy-Director of Committee of Education of Central Buddhist 
Fellowship of Lao and so on. He has been invited to attend United Nations Day of Vesak 
celebration in Thailand and many international Buddhist Conferences and seminars. He is 
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one of the cooperation between Thai Sangha activities and Lao Sangha activities. He is also 
contributed fund raising for construction school, monasteries and helping flood victims. 

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 Director of Ong Teu Sangha College, Vientiane, Lao. 

Through his meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 
regarded as the Buddhist monk 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 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Ven. Bhikkhuni Hong An (Wu, Pi-Chu)

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in 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.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Ven. Bhikkhuni Hong An (Wu, Pi-Chu) is 78 years of age, was born on 2nd Nov,1943.  
She has contributed preservation and promotion of women status within Taiwan at the national 
level, promotion of women's health and social status. She is appointed as the abbot of Miao-
Chiung Temple, Vice-chairman of World Buddhism Bhikkuni Association and Chairman of 
Taiwan Buddhist. She has carried out social welfare and social work like donation and support 
to materials for the people who facing nature disaster. 

 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 serves Miao-Chiung Temple in Taiwan ROC.

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, 
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Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on her an Honorary Doctorate Degree in Social  Work.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Ven. Bhikkhuni Chân Không

This is the text of citation read on the occasion of the conferment of an Honorary 
Doctorate Degree in 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.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Ven. Bhikkhuni Chân Không is 84 years of age, was born  Cao Ngoc Phuong on 9th 
Sep, 1938 in Bến Tre French Indochina in the center of the Mekong Delta. From 1969 to 
1972 she worked with the Most Venerable Thích Nhất Hạnh in Paris organizing the Buddhist 
Peace Delegation which campaigned for peace in Vietnam. She then worked with the Most 
Venerable Thích Nhất Hạnh to establish the first the Sweet Potato community near Paris, 
then Plum Village Monastery in 1982. She accompanied and assisted the Most Venerable 
Thích Nhất Hạnh when he traveled. In addition, she has organized relief work for those in 
need in Vietnam, by coordinating relief food parcels for poor children and medicine for the 
sick, and has helped organize activities at Plum Village.

She was ordained as a nun by the Most Venerable Thích Nhất Hạnh in 1988 on 
Vultures Peak, in India. During the three-month return to Vietnam (January to early April, 
2005), the Most Venerable Thích Nhất Hạnh spoke to thousands of people throughout the 
country - bureaucrats, politicians, intellectuals, street vendors, taxi drivers, artists. In addition 
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to the Most Venerable Thich Thích Nhất Hạnh's Dharma talks, she also taught and conducted 
additional mindfulness practices. She led the crowds in singing Plum Village songs, chanting, 
and leading "total relaxation" sessions. Other times, it was her simple application of 
Vietnamese heritage to modern ways of life that appealed to the people they met. During 
Tết (Vietnamese new year) celebrations in February, she performed an "oracle reading" for 
hundreds of Buddhist followers. 

She has preserved and contributed the promotion of women status within Vietnam 
at the national level, promotion of women's health and social status. She is appointed as 
learning true love (2007), beginning anew: four steps to restoring communication (2014), 
and deep relaxation: coming home to your body (2013). 

 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 serves Plum Village Monastery (Lang Mai), France.

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  Work.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree 
On H.E. Dr. Thongloun Sisoulith

General Secretary President of 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 Studies, at the convocation ceremony held at the 48th Birthday 
of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall, Mahachulalongkornrajavidya 
laya University, Ayutthaya Province, Thailand.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

H.E. Dr.Thongloun Sisoulith is seventy-six years of age, was born on 10th Nov 1945, 
Luangprabang, Lao PDR. He studied at Pedagogical College of Neo Lao Hak Sat in Houaphan 
from 1962 to 1969.  He was further educated in the Soviet Union and Vietnam. In addition 
to Lao, he speaks Vietnamese, Russian and English. Throughout his years in government, 
he has an extensive list of appointments. He was Deputy Minister of Foreign Affairs from 
1987 to 1992, Minister of Labour and Social Welfare from 1993 to 1997, and a member of 
the National Assembly from 1998 to 2000. He became Deputy Prime Minister and President 
of the State Planning Committee on 27 March 2001, and he was additionally appointed as 
Foreign Minister on 8 June 2006. He was chosen to become Prime Minister of Laos at the 
10th Party Congress on 23 January 2016. At the 11th National Congress of the Lao People's 
Revolutionary Party in 2021, he was elected the party's general secretary.
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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 General Secretary President of Lao People’s Democratic Republic of Lao.

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 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Agga Maha Siri Sudhamma Manijotadhara Zaw Win Tun

Chairman of Shwe Than Lwin Construction Co., Ltd.,
Vice Chairman of Shwe Urban and Rural Development Bank,

Executive Director at Than Lwin Aye Yar Export Import 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 Buddhist Communication Innovation 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. 2/2565 on 
23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

 Agga Maha Siri Sudhamma Manijotadhara Zaw Win Tun, forty-nine years of age,   
was born on 7th  June 1972, in Kawkareit, Kayin State, Republic of the Union of Myanmar. 
He passed the tenth standard in Mawlamyaing, Mon State, Myanmar. He acts as Chairman 
of Shwe Than Lwin Highway Co., Ltd., Chairman of Shwe Than Lwin Construction Co., 
Ltd. and Managing Director of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd. since the companies were 
established in 1993 till present. He also acts as Vice Chairman of Shwe Urban and Rural 
Development Bank. He serves as Managing Director of Than Lwin Aye Yar Export Import 
Co., Ltd. While taking charge of construction of highway roads and toll-gates, and construction 
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projects. Shwe Than Lwin Highway Co., Ltd., he completed highway projects such as  
48 mile-long Bago - Nyaung Lay Pin Road in Bago Region, 161 mile-long Phayar  
Gyi - Kyaik Hto - Tha Htone - Myaing Kalay - Mawlamyaing - Pa An Road in Mon and 
Kayin States. He constructed three toll-gates in Bago Region, three toll-gates in Mon State 
and one toll-gate in Kayin State. He is the founder and Vice Chairman of Shwe Urban and 
Rural Development Bank which is one of Shwe Than Lwin Group’s main businesses 
established since 2016. Shwe Bank has four branches in Yangon, one branch in Mandalay 
and one branch in Mawlamyaing.

 He carries out many  religious and social donations such as donation to Myaing 
Gyee Ngu Sayardaw Bhaddanta Sujana in Sone Nantthar Myaing Swe Myodaw (Myaing 
Gyee Ngu Special Region). He donated gold Makait to Besiccamuni Pagoda in Myaing  
Gyee Ngu. He constructed and donated dhammaryone in Myaing Gyee Ngu Special Region. 
He donates monk robes and swun to 10000 sanghas for Myaing Gyee Ngu Sayardaw’s 
birthday ceremony annually. He also donated to dhamma talks by Myaing Gyee Ngu Sayardaw 
and Sitagu Sayardaw in Myaing Gyee Ngu. He constructed and donated Swe Chan Thar 
Myaing Kayin Dhammaryone at North Wing of Shwedagon Pagoda in Yangon. 

 Besides religious donations, he also carries out social donation activities such as 
food donation to public during Thingyan Festival in Nay Pyi Taw. Currently, he made 
donations to health departments and hospitals for COVID-19 pandemic. He donates medical 
supplies such as oxygen equipments to Yangon East Hospital. Due to his various donation 
activities, he was conferred the title of Agga Maha Siri Sudhamma Manijotadhara in 2020 
by Ministry of Religious Affairs of Republic of the Union of 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 Chairman of Shwe Than Lwin Construction Co., Ltd., Vice Chairman of Shwe 
Urban and Rural Development Bank, and Executive Director at Than Lwin Aye Yar Export 
Import 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 Buddhist Communication  Innovation.

Given on 10th December, BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Miss The Noe San (a) Thazin Kyaw Win
CEO of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd.

Executive Director at Golden Wave Company
Managing Director of Golden Guest Hotel in Nay Pyi Taw

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 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. 2/2565 on 
23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

 Miss The Noe San (a) Thazin Kyaw Win, thirty-seven years of age, was born on 12th 
August 1984, in Yangon, Republic of the Union of Myanmar. She passed graduated from 
University of Melbourne, Australia, with a bachelor’s degree in arts.  She has served as as 
CEO in Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd. since 2012 till present. She has taken the position 
of Executive Director at Golden Wave Co., Ltd., which operates Shwe FM Radio Station, 
since 2009 till present and also as Director in Shwe Than Lwin Media Co., Ltd., which 
operates SkyNet Media, from 2009 till present. SkyNet Media is one of the top private media 
businesses in Myanmar and is a very popular and successful pay-TV in Myanmar in that it 
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gives much knowledge of Buddhism, Vipassana Meditation, Education, entertainment, and 
leisure to all levels of the public.  She has supported Buddhist learning and teaching in 
Myanmar and also donated swun and groceries to 90 sanghas at Maha Wizitayone Pariyatti 
Teaching Monastery in Chan Aye Tharzan Township, Mandalay Region. As for social 
donations, she donated medicines, clothes, warm clothes and blankets to Home for the aged 
in Thein Phyu Road, Yangon Region which has about 100 old age people. She offered food, 
rice and groceries to workers at the site of upgrading works at Botahtaung Pagoda. Besides 
regular donations, other donations are made when it is needed. Most recent donations are 
donation of food and other necessities to Yangon General Hospital and COVID-19 quarantine 
centers. 

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 CEO of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd., Executive Director 
at Golden Wave Company, and Managing Director of Golden Guest Hotel in Nay Pyi Taw, 
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 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 Buddhist Educational Administration.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Mr. Phone Myint Thu

CEO of Shwe Nay Min Gyi Co., Ltd.
Executive Director at  Rain Forest Co., Ltd.

Managing 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 
Doctorate Degree in Public Administration 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. 2/2565 on 
23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

 Mr. Phone Myint Thu, thirty-six years of age,   was born on 12th February 1985 in 
Yangon, Republic of the Union of Myanmar. He passed high school from the International 
School Yangon in Myanmar, and graduated from  Terry College of Business School, University 
of Georgia, the United States of America,  with Bachelor of Business Administration Degree. 
He serves as CEO of Shwe Nay Min Gyi Co., Ltd., Managing Director of Rain Forest Co., 
Ltd., and Managing Director of Myanmar International School. As a Managing Director of 
Myanmar International School, he is involved in the management of the school from syllabus 
to accreditation of the school for IGCSE. He finds ways for the development of the school 
and the students as well, to always be updated with the international education system.
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He has donated swun (meal) and necessities to the monks in Aung Thukha Monastery 
and elsewhere in Myanmar and neighboring countries. H was also a donor of Diamond Bud, 
Vane, Golden Holy Umbrella at ancient Maha Vijayaransi Ceti Pagoda in Phayargyi Sanpya 
Village, Bago Region, and made swun (meal) donation to 1000 sanghas at the ceremony. 

Apart from religious donations, he is also actively involved in social donations such 
as donations to victims of natural disasters of flood and storm all over Myanmar.  Currently, 
he made donations to health departments and hospitals for COVID-19 pandemic in Myanmar. 
He has offered donation for support of  Mahachulalongkornrajavidyalaya University, UCBT-
Union Catalog of Buddhist Texts Project.  

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 CEO of Shwe Nay Min Gyi Co., Ltd., Executive Director at  Rain Forest Co., 
Ltd., Managing Director of Myanmar International School, 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 Public Administration.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Her Excellency Mao Malay Ke Kimyan

Honorary Director of Red Association Women Cambodia  
for Peace and Development Banteaymeanchey Province Branch

Kingdom of 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. 2/2565 on 
23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Her Excellency Mao Malay Ke Kimyan, fifty-nine years of age, was born on 4th  
April 1963 in Banteaymeanchey province, Kingdom of Cambodia. She passed higher 
secondary school in 1075.  She served as a nurse in Thmor Pouk District hospital in 1979 
- 1987.  She has supported Buddhist learning and teaching in Kingdom of Cambodia and 
has carried out social work and welfare for the needy people. 

She keeps her strict discipline and upright conduct. She practices kindness, 
compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world.  At 
the present, she has been Honorary Deputy Director of Red Cross Cambodia Banteaymeanchey 
Province and Honorary Director of Red Association Women Cambodia  for Peace and 
Development Banteaymeanchey Province Branch, Kingdom of Cambodia.
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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 Buddhist Studies.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Mrs. Kunzang Wangmo Dixey

President of International Buddhist Association of America

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.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Mrs. Kunzang Wangmo Dixey, fifty-two years of age, was born on May 17th May, 
1969, in the United State of America. She has obtained B.A from University of Los Angeles, 
UCLA in International Relations and M.A from American University, in International 
Development. She has also served many posts such as Executive Director of the Dhamma 
College, 2222 Harold Way Berkeley, California (CA) 94704, Executive Director of the Light 
of Buddhadharma Foundation International, President of the International Buddhist 
Association of America.

She has a tribute to preserve and promote women status in USA as well. She has also 
carried out social welfare and social work such as donation and support to materials for the 
people who facing nature disaster. 
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 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 serves as the President of International Buddhist Association of America.

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 Buddhist Studies.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On H.E. Neak Sambo

Undersecretary of State, Ministry of Culture and Religion, Kingdom of 
Cambodia

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

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

H.E. Neak Sambo, thirty-seven years of age, was born on 10th January 1985, in 
Trorpang Rang Village, Tany commune, Ankor Chay District, Kampot Province. He has 
obtained bachelor degree of administration and master degree of international relations in 
2006 and 2009, respectively. His Excellency entrusted by Cambodian Government in positions 
as Secretary to Cambodian Monks’ Mission to Thailand during 2007-2012. In 2012, he was 
promoted to advisor to the Ministry of Culture and Religion. From 2015 to the present, he 
has been appointed as Undersecretary of State, Minister of Culture and Religion. His 
excellency has made the significant contributions to the work for promoting and supporting 
Buddhism. He has been fully engaging to promote and propagate Buddhism through various 
activities.  
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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 holding a position of Undersecretary of State, Ministry of Culture and Religion, 
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  Communication  Innovation.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council



141

The Honorary Doctorate Degree 
On Ms. Dena F. Merriam

Co-Chair, Finn Partners, Founder and Convener, 
the Global Peace Initiative of Women

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

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Ms. Dena F. Merriam, seventy-one years of age, was born on March 9th, 1951, New 
York in the United State of America. She has obtained Master’s Degree from Columbia 
University and has served on the boards of the Harvard University Center for the Study of 
World Religions, the International Center for Religion and Diplomacy, the Interfaith Center 
of New York and Seven Pillars. She continues to serve on the boards of the All-India Movement 
(AIM) for Seva, the Manitou Foundation, is an advisor to the board of Dharma Drum Mountain 
Buddhist Association, and is on the advisory council of the Gross National Happiness Center 
in Bhutan. She has also invited to attend for the United Nations Day of Vesak in Bangkok 
and to give lecturer to Dhammaduta Bhikkhu training program in MCU. She is also appointed 
as coordinator for the United Nation Day of Vesak in the UN headquarter office, New York. 
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 She has also published many books such as My Journey Through Time, A Memoir 
of Life, Death and Rebirth 2017, The Untold Story of Sita, An Empowering Tale 2019, When 
the Bright Moon Rises, Awakening of Ancient Memories 2020, Rukmini and the Turning of 
Time, The Dawn of an Era 2021. 

 She has served Interfaith work with the world’s major religions for 25 years, organized 
many interfaith meetings around the world with leaders from all major faiths, peacebuilding 
dialogues with Sudan, Cambodia, Israel/Palestine, Afghanistan, Iraq and many meetings 
with the UN on climate change with faith leaders and young ecologists. She is also awarded 
the Niwano Peace Prize in 2014 for interfaith work from the Niwano Foundation in Japan.

 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 serves Co-Chair, Finn Partners, Founder and Convener, the Global Peace 
Initiative of Women.

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, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
on her an Honorary Doctorate Degree in Peace Studies.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Doctorate Degree
On Mr. Lalist Kumar Bakshi

Chairman, World Youth Buddhist Forum

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.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that: 

Mr. Lalist Kumar Bakshi is sixty-three years of age, was born on 30th June, 1959, 
Delhi, India. He was obtained Master of Arts from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 
India. He has also served many posts and plaid a key role such as the President of World 
Youth Buddhist Forum, the key person in organization of the Millennium World Peace 
Summit of Religious and Spiritual Leaders that opened at the United Nations General 
Assembly Hall in August 2000, the key person in formation and launch of the World Council 
took place in Bangkok on June 12th-14th, 2002, the organizer of the “Power of Peace” 
conference in coordination with UNESCO in Bali, Indonesia in year 2017.

He has also involved into many Buddhist activities in India and Japan and invited 
to attend international Buddhist Conferences and Vesak Celebration in Bangkok. He is 
coordinator with UN office in New York in order to register of UNDV. He has coordinated 
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with MCU many factors such as when the delegations of MCU research to Japan and Vesak 
celebration and so on. He keeps his strict discipline and upright conduct and practices 
kindness, compassion, generosity and righteousness toward all sentient beings all over the 
world. For the time being, he is appointed as Chairman, World Youth Buddhist Forum and 
a member of Inn Trip Reiyukai International organization.

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 
an him honorary doctorate degree in Buddhist Studies.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council



ประกาศเกียรติคุณ

ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำาปี ๒๕๖๕
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ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกตามสาขาที่เสนอขอ มีดังนี้

ที่ สาขาที่เสนอ จำานวน หมายเหตุ

๑ พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ๑

๒ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์    ๑

รวมทั้งสิ้น ๒



147

ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

พระครูใบฏีกากิตติเดชา   วิเสสคุโณ
อายุ ๕๑ พรรา ๑๕

วิทยาฐานะ  น.ธ.เอก, การศึกษาบัณฑิต(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
เจ้าคณะตำาบลภูหอ  เขต ๒

เจ้าอาวาสวัดป่านาฝาย ตำาบลภูหอ อำาเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรงดงามได้บำาเพ็ญศาสนกิจ 
เพื่อความเจริญแห่งพระพุทธศาสนา  สังคมและประเทศชาติสรุปได้ดังนี้  ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัด
นาฝาย และ เจ้าคณะตำาบลภหูอ อำาเภอภหูลวง จงัหวดัเลย ได้สนบัสนนุส่งเสรมิให้พระภกิษสุามเณร
ในเขตการปกครองเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
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เลย ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ จำานวนนสิติ  ๓๐ รปู ส่งเสรมิให้พทุธศาสนกิชนเข้าวดัฟังธรรมบำาเพญ็
ภาวนาในพรรษา ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองเข้าโครงการปฏิบัติธรรมทุก ๆ  ปี และ
ให้พทุธศาสนกิชนหนัมาทำาบญุตกับาตรในวนัขึน้ปีใหม่ วนัพ่อ วนัแม่ วนัสงกรานต์และวนัสำาคญัทาง
พระพุทธศาสนา พร้อมท้ังให้มีการอบรมส่งเสริมการศึกษาในระดับเจ้าอาวาสและพระภิกษุในเขต
การปกครองให้รู้จักการเผยแผ่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ในด้านสาธารณูปการสาธารณ
สงเคราะห์ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ สร้างโบสถ์  สร้างกุฏิ เสนาสนะในเขตอำาเภอภูหลวง ได้บริจาคทุน
สร้างถนนคอนกรีตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย บ้านนาฝาย ตำาบลภูหอ อำาเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย สมทบทุนขุดสระนำ้าสาธารณะบ้านนาฝาย อำาเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ต้ังแต ่
ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา พระครูใบฎีกากิตติเดชา วิเสสคุโณ ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย เข้าแนะแนวการศึกษาในเขตอำาเภอภูหลวง ตลอด
ทั้งจัดที่พักค้างคืนเพ่ือให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยได้ประกาศโฆษณาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบ ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรในเขตการ
ปกครองเข้ารบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรแีละระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรการบรหิารกจิการ
คณะสงฆ์ (ป.บส.)  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ จำานวนนิสิต  ๓๐ รูป  มอบทุนการศึกษาทุก ๆ  ปี  และ
ช่วยอปุถมัภ์สนบัสนนุโครงการปฏบิตัธิรรมประจำาปีของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เลย ด้วยดีเสมอมา

นบัได้ว่า  พระครใูบฎีกากติตเิดชา  วเิสสคโุณ  เป็นพระเถระท่ีได้บำาเพญ็หติานหิุตประโยชน์
แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพุทธนวัตกรรม
การสื่อสาร เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธ 

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวพัชญ์สิตา ศักดิ์ศิริธนากุล
อายุ ๓๘ ปี

สำาเร็จการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ประธานผู้บริหารบริษัททิชเชอร์ศิตา  จำากัด

เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ พัฒนาตนตามหลัก 
ศีล สมาธิและปัญญา อุทิศกำาลังกายและกำาลังปัญญาเพื่อบำาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ  
และเอาใจใส่ในการปฏบิตัติามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอปุถมัภ์พระพุทธศาสนาด้วยดี
ตลอดมา ยดึมัน่ในคณุธรรม จรยิธรรมและแนวทางท่ีถูกต้องชอบธรรม ตามหลักคำาสอนทางพระพุทธ
ศาสนาและตามหลกักฎหมาย  วฒันธรรมและประเพณอีนัดีงามของบ้านเมอืง  นำาหลกัธรรมคำาสอน
ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ ทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี  เป็นผู้
ประกอบด้วยเมตตากายกรรม  เมตตาวจกีรรม และเมตตามโนกรรม มจีติสาธารณะ มคีวามเอือ้เฟ้ือ
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เผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำางาน ด้าน
พระพุทธศาสนา สาธารณสงเคราะห์ เป็นผู้มีกุศลจิตบำาเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
และการศึกษา เช่น บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินถวายวัดเขาหินเทิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำานวนเงิน  
๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินถวายวัดชลประทาน จังหวัด
นนทบุรี จำานวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถ  
วดัชลประทาน จงัหวดันนทบรุ ีจำานวนเงนิ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาท) บริจาคทรัพย์เพ่ือการ
รักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙ จำานวนเงิน ๑,๒๐๓,๕๐๐ บาท  
(หนึง่ล้านสองแสนสามพนัห้าร้อยบาท) บรจิาคทรัพย์สร้างพระวหิาร วดับงึกอก จังหวดัพิจิตร จำานวน
เงิน ๒,๑๓๓,๓๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาท) บริจาคทรัพย์สร้างพระ
วิหาร วดัเทพสามคัคธีรรม จงัหวดันครสวรรค์ จำานวนเงนิ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวพัชญ์ศิตา  
ศกัดิศ์ริธินากลุ สนบัสนนุกจิการด้านการศกึษาเพ่ือเป็นการสร้างบารมด้ีานปัญญา เช่น บริจาคทรัพย์
ซือ้อปุกรณ์การศกึษา คณะครศุาสตร์ บรจิาคทรพัย์ปรับปรงุห้องเรยีน  คณะครศุาสตร์ บรจิาคทรัพย์
สนบัสนนุทนุการศกึษาแก่พระภกิษุทีศ่กึษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหาร
การศกึษา  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่
ล้านสามแสนบาทถ้วน)  และได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า นางสาวพัชญ์ศิตา ศักดิ์ศิริธนากุล เป็นผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนกประการ 
ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
 

(พระพรหมวชิราธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ประกาศเกียรติคุณ

ผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายทรงศัก สายเชื้อ
อายุ ๖๔ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
M.A. (Industrial Location and Development), 

Vrije Universiteit Brussels ประเทศเบลเยียม
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีประสบการณ์และผลงาน เป็นข้าราชการในกระทรวงการ 
ต่างประเทศตำาแหน่งสุดท้าย เป็นเอกอัครราชทูต และมีผลงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ ในด้านการ
ศกึษาสงเคราะห์ ได้ทำาการส่งเสรมิกิจการคณะสงฆ์ด้านการศกึษาสงเคราะห์ในโครงการต่าง ๆ  ตัง้แต่
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ระดับท้องถิ่นบ้านเกิด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทั้งของพระภิกษุสามเณรและนักเรียน
นักศึกษาทั่วไป ในหลายโครงการทุกปี และส่งเสริมการพัฒนาพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ 
มาโดยตลอด ส่งเสรมิการศกึษาภาษาไทยในมหาวทิยาลัยในต่างประเทศ ในด้านการเผยแผ่พระพทุธ
ศาสนา ได้ส่งเสรมิและทำานบุำารงุพระพทุธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง เป็นวทิยากรงานด้านพระพุทธศาสนา 
โครงการพัฒนาพระสงฆ์ การจัดประชุมนานาชาติโดยอาราธนาพระสงฆ์เข้าร่วมอยู่เสมอ การนำา
ข้าราชการไปเข้าพบพระมหาเถระเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม การนำาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ไปปรับใช้กับชีวิตประจำาวัน การทำางาน และการพัฒนาองค์กร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาที่กรุงเวียนนา การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำาคัญทาง 
พระพุทธศาสนาป็นประจำาทุกปี  ในด้านการสาธารณูปการ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างเสนาสนะ
ของวัดต่าง ๆ ร่วมสร้างพระพุทธรูป การส่งเสริมการพัฒนาวัดต่าง ๆ ของไทยและต่างประเทศ 
ในประเทศท่ีท่านไปทำาหน้าท่ี การส่งเสรมิโครงการ Smart City ในเมอืงต่าง ๆ  ในด้านการสาธารณะ
สงเคราะห์ ได้ร่วมให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ร่วมการให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหา
แรงงานและเป็นการทำางานของพระสงฆ์ในต่างประเทศ ได้ให้ทนุการศกึษาแด่พระสงฆ์สามเณรและ
แก่นักรียนนักศึกษาทั่วไปตามโอกาส ร่วมทำางานด้านการสงเคราะห์และพัฒนาเยาวชนทั้งในและ
ต่างประเทศ  เป็นเจ้าภาพ ในโครงการต่าง ๆ มหาวิทยาลัย    

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั นายทรงศกั สายเชือ้ ได้ร่วมตัง้
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมบริจาคในโครงการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการโครงการและเป็นวิทยากรในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่าง
ประเทศมาโดยตลอด  และท่านได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา  

นบัได้ว่า นายทรงศกั สายเชือ้ เป็นบคุคลผู้ทีไ่ด้บำาเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง
อายุ ๖๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ค.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง

ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ท่านมีประสบการณ์และ

ผลงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านการท�างาน  (๑) รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(๒) รองศาสตราจารย์ มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน (๓) อาจารย์ประจำาหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขา

วิชารัฐประศาสนศาสตร์ (๔) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (๒ วาระ) (๕) กรรมการสภาวิชาการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ประเภทผู้บริหาร) 
(๗) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ด้านเก่ียวกับประเทศชาติ (๑) จัดโครงการแก้ปัญหาความยากจนโดยมอบทนุการศกึษา โดยสมาคม
มิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๗ ดำาเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียนหญิงไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อป้องกันปัญหา “ตกเขียว”  โดยให้ทุน ๆ ละ ๙,๐๐๐ 
บาท แบ่งจ่ายปีละ ๓,๐๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน มอบทุนเป็นจำานวนเงิน 
๒๒,๒๑๙,๕๐๐ บาท ให้ทนุการศกึษา ๒,๐๙๔ คน (๒) จัดโครงการสร้างฉางข้าวร่วมใจเฉลิมพระเกยีรติ
วดัโพธาราม ได้รบัเงนิงบประมาณสนับสนนุจากสมาคมมติรภาพไทย-ฮโิรชมิา ประเทศญีปุ่น่ จำานวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารฉางข้าว และซือ้ข้าวเกบ็ไว้หมนุเวยีนให้ชาวบ้านยมืไปบรโิภค ปี ๒๕๖๑ 
สมาคมฯ ได้มอบเงินจำานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารฉางข้าวหลังใหม่แทนอาคารเก่าที่
ทรุดโทรม ๓) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ในด้านสังคมและการศึกษา  
(๑) ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำาแหน่งข้าราชการ
ครูให้สูงขึ้น เขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ และเขต ๔ จังหวัดเชียงราย และ เขต ๑ เขต 
๒ จังหวัดพะเยา (๒) ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือน
ตำาแหน่งข้าราชการครูให้สูงขึ้น สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดพะเยา) (๓) ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ระดบัคณะ และระดบัสถาบัน ในสถาบันอดุมศกึษาหลายแห่ง อาท ิมหาวิทยาลยัแม่โจ้ มหาวทิยาลัย
พายัพ วิทยาลัยเชียงรายมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏลำาปาง มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (๑) กรรมการ
บรหิารพทุธสมาคมแห่งจงัหวดัเชยีงราย (๒) เป็นกรรมการอำานวยการสภายวุพทุธกิสมาคมแห่งชาติ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๓) เป็นกรรมการสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และด้วยการทำางานเพือ่สงัคม ประเทศซาต ิและพระพทุธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง ทำาให้ได้รบัเกยีรตคิณุ
มากมาย เช่น (๑) ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ๒) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๒๖ กันยายน 
๒๕๕๗) (๓) ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะ “อาสาสมัครดีเด่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง  
เสียสละ เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ” เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและ
วันอาสาสมัครไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙) ๔) ได้รับโล่ประกาศแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา ประเทศ
ญี่ปุ่น (Appointment for Honorary Advisor, Hiroshima Japan Thailand Friendship 

Association) ลงนามโดย สาธุคุณ Akisumi Suzuki นายกสมาคมฯ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)
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ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช 

มงุเมอืง ได้ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดีเสมอมา เช่น (๑) กรรมการผูท้รง

คณุวฒุ ิประจำาสภาวทิยาเขตพะเยา มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย (๒) กรรมการจัดต้ัง

วทิยาลยัสงฆ์จังหวดัเชียงราย มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั (๓) ประธานคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตพะเยา (๔) กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ประจำาวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัย 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั (๕) กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคณะกรรมการกองทนุส่งเสรมิการวจัิยทาง

พระพุทธศาสนาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง ได้บำาเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่

สงัคม ประเทศชาต ิพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

เป็นอเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวทิยาลยั จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์มอบ เขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุให้ปรากฏไพศาล เป็น

ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสนอง ดลประสิทธิ์
อายุ ๕๙ ปี

ส�าเร็จการศกึษา ปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (พฒันาสงัคม)
รองผูว่้าราชการจังหวดัร้อยเอด็

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ หัวหน้า
สำานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นผู้อำานวยการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลคนดีศรีร้อยเอ็ด  ได้รับ
รางวัลองค์กรคุณธรรมระดับคุณธรรม ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นหัวหน้าสำานักงานจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ให้การสนับสนุน 
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การศึกษาพระภิกษุสามเณรสนับสนุนโครงการกิจกรรมใส่บาตรทุกวันอาทิตย์ เป็นพุทธมามกะ  

ยึดมั่นในความเป็นอุบาสกที่ดี ใส่บาตรเข้ากรรมฐาน ปฏิบัติธรรม เป็นประจำา
ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสนอง ดลประสิทธิ์ ได้ 

ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา เช่น เป็นผูถ้วายทนุการศกึษา เนือ่ง
ในงานวันบุรพาจารย์ รำาลึก จำานวน ๕,๐๐๐ บาท ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นผู้บริจาคทุนทรัพย์สร้างวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ร่วมออกโรงทานภายในวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จนได้รับรางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 นับได้ว่า นายสนอง ดลประสิทธ์ิ เป็นบุคคลผู้ท่ีได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบ เข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป
 

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
อายุ ๖๐ ป ี

ส�าเร็จการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวัดและประเมินผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
นักวิชาการทรงคุณวุฒิ (ระดับ ๑๐)

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วจิยั และนวตักรรม นกัวชิาการทรงคณุวฒุ ิ(ระดับ ๑๐) ทีป่รกึษาด้านมาตรฐานการศกึษา สำานกังาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้
ดงันี ้เป็นทีป่รึกษาด้านมาตรฐานการศกึษา สำานกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั 
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และนวัตกรรม ในด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นนักวิชาการศึกษากองวิชาการ สำานักงานปลัดทบวง

มหาวทิยาลัย (ทบวงมหาวทิยาลยั) นกัวชิาการศกึษาชำานาญการพเิศษ สำานกัมาตรฐานและประเมนิ

ผลอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ) ผู้อำานวยการสำานัก

มาตรฐานและประเมนิผลอดุมศกึษา สำานกังานคณะกรรมการการอดุม ศึกษา (กระทรวงศกึษาธกิาร) 

ทีป่รกึษาด้านมาตรฐานการศกึษา กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม ในด้าน

เก่ียวกับประเทศชาติ การพัฒนาแบบทดสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำานักทดสอบกลาง 

ทบวงมหาวทิยาลยั การจดัสอบคดัเลอืกบคุคลเข้าศึกษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษา สำานกัทดสอบกลาง 

ทบวงมหาวิทยาลัย การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การกำาหนดชื่อ

ปริญญา การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษา ระดับอดุมศกึษา การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมลูด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา CHE QA Online  การพัฒนาระบบการพิจารณาความ

สอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum  Online การพัฒนาเครือข่ายบัณฑิต

อุดมคติไทย และเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพิจารณาความ

สอดคล้องหลักสูตรท่ีผ่านความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภาสถาบันกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศกึษาธกิาร ก่อนส่งสำานกังาน กพ. และสำานกังาน กคศ. พจิารณารับรองคณุวฒุแิละกำาหนด

อตัราเงนิเดอืน วทิยากรบรรยายการออกแบบและบริหารจดัทำาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  วิทยากรบรรยายการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา และการ

จัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank System in Higher 

Education) วทิยากรบรรยายโปรแกรมการออกแบบระบบการจัดเกบ็ข้อมลูสารสนเทศการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ IVEQA สถาบันการอาชีวศึกษา ปรับปรุงกล่ันกรองวิพากษ์

หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ผลงานที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิ

มาลา (ร.จ.ม)

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย  

ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์

หลกัสตูรสถาบนัอดุมศกึษา การพฒันาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศกึษา  เกณฑ์การกำาหนด

ชื่อปริญญา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  CHE QA Online การ

พฒันาระบบการพจิารณาความสอดคล้องของหลกัสตูร ระดบัอดุมศกึษา CHE Curriculum  Online 

แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นับได้ว่า นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 

ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
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เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบ เข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.รัตนา ตฤษณารังสี
อายุ ๗๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานบริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น

เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม 
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นประธานบริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซัน
ชิโร่ (ประเทศไทย) จำากัด บริษัทร่วมทุนไทย-ญ่ีปุ่น ดำาเนินธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ขนส่งปลอดภัย 
และอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปกป้อง
คุ้มครองสัตว์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ผ่านมาเคยได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสมาคมนายจ้าง  
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เอสเอ็มอี จำาหน่ายอุปกรณ์ซ่อมตัวถังรถยนต์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ ๑๓ ศาลยุติธรรม คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน สงักดักระทรวงแรงงาน เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร
สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลผู้ด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำาเนินงานสมาชิก  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จนได้รับโปรดเกล้าพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทยชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางรัตนา ตฤษณารังสี ได้
เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้แก่หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั อกีทัง้ได้สนบัสนนุกจิกรรมต่าง ๆ  ของภาควชิารฐัศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า ดร.รัตนา ตฤษณารังส ีได้บำาเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก
ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ
 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์
อายุ ๕๖ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นธารคอร์ปอเรชั่น

เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนามาอย่างต่อเนือ่ง ปัจจุบนัดำารงตำาแหน่งประธานและผู้ก่อต้ังบริษทั
หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุนต้นธารคอร์ปอเรชั่น ผู้เชี่ยวชาญประจำารายการวิทยุรู้ทันข่าว สถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในอดีตเคยดำารงตำาแหน่ง สื่อมวลชน วิทยากรรับเชิญ และ

วิทยากรประจำา ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญด้านการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์ให้กบั รายการ Money Daily 
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สถานีโทรทัศน์ MCOT TV (ช่อง 9 อสมท.) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรม

ประชาสัมพันธ์ รายการรู้ทันข่าว คลื่น 92.50 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เป็นเจ้าของรายการ 

และผู้ดำาเนินรายการโทรทัศน์ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24 วันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา13.00-13.30 น. และ 16.00-16.30น. เป็นผู้ดำาเนินรายการโทรทัศน์ “เพื่อนนักลงทุน” 

ทางสถานีโทรทัศน์ UBC 07 เป็นผู้ดำาเนินรายการโทรทัศน์ “เปิดประตูหุ้น” ทางสถานีโทรทัศน์ 

ช่อง 11 เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ประจำาเร่ืองการลงทุนในตลาดหุ้นทางรายการข่าว 

ภาคเทีย่ง สถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ์ เป็นบรรณาธิการหนังสือพมิพ์

ข่าวหุ้นรายวัน เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันไทยไฟแนนเชียล

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์ ได้เป็น

อาจารย์บรรยายพิเศษให้แก่หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั อกีทัง้ได้สนบัสนนุกจิกรรมต่าง ๆ  ของภาควชิารฐัศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า ดร.ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์ ได้บำาเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ 

พระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นอเนกประการ 

สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็น

เอกฉนัท์ มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทฏิฐานคุตแิก่อนชุนสบืไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล เสรีสกุล

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาเอก D.Eng. in Urban Engineering, The University of 
Tokyo, Japan 

ปริญญาโท M.Eng. in Urban Engineering, The University of Tokyo, Japan
ปริญญาตรี สถ.บ. (เกียรตินิยม) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อ�านวยการศูนยอ์อกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง

ตำาแหน่งเป็นผูช่้วยศาสตราจารย์ ประจำาภาควชิาการวางแผนภาคและเมอืง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรองประธานคณะกรรมการเกษตรยั่งยืนในเมือง กระทรวงเกษตร 
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และสหกรณ์ เป็นคณะทำางานจดัตัง้สถาบันสภาสถาปนกิ สภาสถาปนกิ เป็นกรรมการโครงการ ASA 

Real Estate Forum 2021 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ก่อตั้งและ 

ผู้อำานวยการ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ยุทธศาสตร์เมือง 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (UddC-CEUS) มปีระสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี ้ในด้านการทำางาน 

เช่น (๑) วิทยากรบรรยายในงาน สามัคคีสัมมนา 2021 ในหัวข้อ “Urban Environment”  

จัดโดย สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๖๔ (๒) วิทยากรร่วมเสวนาในงาน Bangkok's 

Night of Ideas ในหัวข้อ “Urban Changes in Southeast Asia : Whatis the citizen's  

role ?” จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสร่วมกับสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ และ สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาของฝรั่งเศส ณ สมาคมฝรั่งเศส ๒๕๖๔ ๓) วิทยากรร่วมเสวนาในงาน Asia-Pacific 

regional launch of the World Cities Report 2020 ในหัวข้อ “The Value of Sustainable 

Urbanization” จัดโดย UN Hibitat องค์การสหประชาชาติ ๒๕๖๓ และมีบทบาทด้านอื่น ๆ อีก

มากมาย และด้วยการทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ได้

รบัเกยีรตคิณุมากมาย เช่น รางวลัเครือ่งอสิรยิาภรณ์สมาชกิชัน้อศัวนิ (Chevalier) แห่งอสิริยาภรณ์

ตระกูลปาล์ม อคาเดมคิ (The Ordre des Palmes Académiques on distinguished academics) 

ประเทศฝรั่งเศส 

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล 

เสรีสกุล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นับได้ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล เสรีสกุล ได้บำาเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์

แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั เป็นอเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวทิยาลยั จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์มอบ เขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุให้ปรากฏไพศาล เป็น

ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
 

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.ปกรณ์  ตันสกุล
อายุ ๗๓ ปี

ส�าเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ข้าราชการบ�านาญระดับ ๙ กระทรวงวัฒนธรรม

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งเป็น ข้าราชการบำานาญ ระดับ ๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีประสบการณ์และผลงาน  
สรุปได้ดังนี้ อดีตรองอธิบดีกรมการศาสนา ระดับ ๙ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษากรมการศาสนา 
ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรรมการพิจารณาผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเสมา
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ธรรมจกัร ทีป่รกึษากรมการศาสนา ด้านการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์, ผู้ทรงคณุวฒุ ิกระทรวงวฒันธรรม
ชมุชนด้านคณุธรรมน้อมนำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงขบัเคลือ่นด้วยพลงับวร ในทกุมติ ิประธานสภา
วิทยาลัยชุมชนพังงา กรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ประธานอนุกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ เป็นผู้คิดให้มีโครงการจัดทำาผังวัดทั่วราชอาณาจักร ออกแบบพระอุโบสถ
แบบประหยัด เมรุปลอดมลพิษ ออกแบบบูรณะเจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน ออกแบบแก้ไข
ซ่อมแซมพระพุทธทักษิณฯ เป็นวิทยากรอบรม ช่วยเหลือสังคม มูลนิธิต่าง ๆ องค์กรการกุศล จัด
โครงการอบรมให้ความรู้ สร้างศาสนพิธีกร ค่ายคุณธรรม โครงการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.ปกรณ์ ตันสกุล ได้ร่วม
สนบัสนนุทนุการศกึษาแด่นสิติพทุธศาสตรมหาบณัฑติ และพทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาศาสนา
เปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์
โครงการหลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบัณฑิตและพทุธศาสตรดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาศาสนาเปรยีบเทยีบ 
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษแก่นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจำาทุกปี

 นบัได้ว่า ดร.ปกรณ์ ตนัสกลุ เป็นบคุคลผูท้ีไ่ด้บำาเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป

 

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.สุรัติ สุพิชญางกูร
อายุ ๔๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจสาขาการค้าระหว่างประเทศ (D.I.B.A.) 
 Nova Southeastern University (NSU), Fort Lauderdale, FL, U.S.A.

 ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ 
 University of Central Oklahoma (UCO), Edmond, OK, U.S.A. 

ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) 

กรรมการบริษัท โรงโม่ศิลาทองนครสวรรค์ จ�ากัด
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เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง

ตำาแหน่งกรรมการบริษัท โรงโม่ศิลาทองนครสวรรค์ จำากัด เป็นอาจารย์ประจำา และอาจารย์สอน

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑิต, วทิยาลยัพาณชิยศาสตร์, มหาวทิยาลัยบรูพา มีประสบการณ์และ

ผลงานมาก สรุปได้ดังนี้ ในด้านการทำางาน ได้เขียนผลงานตีพิมพ์มากในฐานะนักวิชาการ เช่น  

(๑) Supitchayangkool, S. (2003). Entry modes and choices of international 

collaboration of a Thai furniture firm. Proceedings of International Business & Economic 

Research Conference, In October 6-10, 2003, Las Vegas, Nevada. (๒) สุรัติ สุพิชญา

งกูร. (๒๕๕๒). กลยุทธ์การโฆษณาระหว่างประเทศ: แบบมาตรฐาน (Standardization) และ แบบ

ปรับเปลี่ยน (Adaptation). วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ๓(๒). (๓) สุรัติ สุพิชญางกูร. 

(๒๕๕๒). Book Review: กลยุทธ์บุกยึดตลาด (Market Busters). วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพา

ปริทัศน์, ๓ (๒). นอกจากนั้นยังได้บำาเพ็ญคุณประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย และด้วยการทำางาน

เพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ได้รับเกียรติคุณมากมาย เช่น  

(๑) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๑ ชื่อ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ จากสำานักนายก

รัฐมนตรี (๒) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จากสำานัก

นายกรัฐมนตรี (๓) รางวัลเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมทาง

พระพทุธศาสนาจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำาปี ๒๕๕๔ กระทรวงวัฒนธรรม (๔) ลูกที่มีความกตัญญู

กตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๔๙ สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในส่วนทีเ่กีย่วกับมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.สุรัติ สุพิชญางกูร ได้ส่งเสริม

และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น (๑) เป็นผู้ถวายทุนการศึกษาให้กับ

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ (๒) เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้าน

ภัตตาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครสวรรค์ (๓) เป็นผู้บริจาคปัจจัยให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครสวรรค์

นับได้ว่า ดร.สุรัติ สุพิชญางกูร ได้บำาเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ

ชาติ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอเนก

ประการ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
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มีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่

อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.สมบูรณ์ วราห์บัณฑูรวิทย์
อายุ ๗๓ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาเอก สาขาวิชาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จ�ากัด 

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ
 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำากัด และผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ ดร. สมบูรณ์ วราห์บัณฑูรวิทย์ มีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้
ดงันี ้นายกสมาคมผูผ้ลติถงุมอืยางแห่งประเทศไทย ทีป่รึกษาสมาคมผู้ผลิตถุงมอืยางแห่งประเทศไทย 
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รองประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด สมุทรปราการ ผู้ประนีประนอม 
และ ไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
กิจการเด็กและเยาวชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุ พิจารณา
ศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะ
กรรมาธกิารสงัคม กจิการเดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิารและผูด้้อยโอกาส สภานติบิญัญตัแิห่ง
ชาต ิผูท้รงคุณวฒุปิระเมนิโครงการวจิยัมุง่เป้า ในชดุโครงการวจัิยด้านยางพารา สำานกัประสานงาน
ชุดโครงการยางพารา ประธานมูลนิธิพระอภิธรรม จึงส่งผลให้ ดร. สมบูรณ์ วราห์บัณฑูรวิทย์ ได้รับ
ยกย่องเกียรตคิณุเป็นอนัมาก เช่น ได้รบัการยกย่องเชดิชเูกยีรตใิห้เป็นผูท้ำาคณุประโยชน์ แก่ราชการ
ศาลยุติธรรม ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อ จัตุรถาภรณ์
มงกุฎไทย (จ.ม.) ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ และได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อ จัตุถา
ภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร. สมบูรณ์ วราห์บัณฑูรวิทย์ 
ได้ทำาคุณประโยชน์มากให้แก่มหาวิทยาลัย อีกทั้งได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของ
มหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา เช่น บรจิาคปัจจยัเพ่ือสร้างและปรับปรุงห้องเรียนชือ่ “วราห์บณัฑูรวทิย์
ธนานุสรณ์” สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ จำานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท บริจาคปัจจัย
เพือ่ปรบัปรงุห้องพกัอาจารย์ สาขาวชิาการพฒันาสงัคม คณะสงัคมศาสตร์ จำานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
บริจาคปัจจัยเพ่ือสร้างและปรับปรุงห้องเรียนชื่อ “ศิริสมบูรณ์ปัญญานุสรณ์” คณะพุทธศาสตร์ 
จำานวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท บรจิาคปัจจยัให้ศนูย์ปฏบัิตธิรรมมหาจฬุาอาศรม จำานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
บริจาคถุงมือทางการแพทย์ให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อนำาไปช่วยเหลือสังคมในช่วงที่มีการระบาดของ
โรค COVID-19 บริจาคปัจจัยเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ จำานวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท

 นับได้ว่า ดร.สมบูรณ์ วราห์บัณฑูรวิทย์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคมประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั จงึมมีติเป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรติคณุ เพ่ือประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ
 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.กันตยา มานะกุล
อายุ ๗๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ Ph.D. การศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                          

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนจังหวัดเชียงราย

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนจังหวัดเชียงราย โดยมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ 
อาจารย์ประจำาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้อำานวยการ
สถาบนัประกนัภยัไทย กระทรวงพาณชิย์ อาจารย์ประจำาหลักสูตรสาขาวชิาภาษาองักฤษ  วทิยาลัย
สงฆ์เชียงราย ด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นที่ปรึกษาด้านเยาวชนและกฎหมายของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว เชียงราย ผู้แปลตำาราเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในด้านเกี่ยวกับ
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พระพุทธศาสนา เป็นคณะกรรมการ พอสว. ผู้ประสานงานโครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
เกยีรตคุิณทีไ่ด้รบั เป็นผูป้ระสานงานดเีด่นของสถาบนัประกนัภัยไทย กระทรวงพาณชิย์ ได้รบัยกย่อง
เป็นศิษย์เก่าดีเด่นจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ดร.กนัตยา มานะกลุ ได้ส่งเสริม
และสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นอาจารย์พเิศษต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑-
๒๕๕๘ (โดยไม่รับค่าตอบแทน) เป็นที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน 
เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน (โดยไม่รับ 
ค่าตอบแทน) สนับสนุนทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรที่เข้ามาศึกษาวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายทุกปี 
สนับสนุนบริจาคทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สนับสนุนการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทั่วไปร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุ
สามเณรและประชาชนทั่วไป ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ทุกปี

นบัได้ว่า ดร.กนัตยา มานะกลุ เป็นบุคคลผู้ทีไ่ด้บำาเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.อุดม  โปร่งฟ้า
อายุ ๕๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง

ตำาแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ท่ีปรึกษา

กิตติมศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, ที่ปรึกษานายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ประธานที่ปรึกษา บริษัท ศักยภาพไทยอินเตอร์กฎหมายและธุรกิจ 

จำากัด, ประธานที่ปรึกษา บริษัท คอมเพล็กซ์ จำากัด, มีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ เป็น



178

อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิณวัตร ผู้ปฏิบัติงานประจำาของ พล.ต.อ. วิรุฬห์  

พื้นแสน อดีตสมาชิกวุฒิสภา ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๙ ที่ปรึกษา พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีตผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญของ พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 

พรรคเพื่อไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ อดีตที่ปรึกษาประธานรัฐสภากิตติมศักดิ์ (นายสมศักดิ์ เกียรติสุ

รนันท์) ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ด้านเกี่ยวกับสังคม ประธานอาสาสมัครร่วมพลเรือน สถานีตำารวจภูธร

เมืองยโสธร อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดยโสธร  เกียรติคุุณที่ได้รับ เช่น พ.ศ.

๒๕๖๔ ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในส่วนท่ีเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ดร.อดุม โปร่งฟ้า ได้ส่งเสรมิและ

สนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา เช่น ร่วมสนบัสนนุเงินสร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์

สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ  จำานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารการศึกษานอกโรงเรียน “อาคาร

บุญเลิศ อุดม สุจิตรา โตโยต้า ร่วมใจ” ร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำากัด จำานวน 

๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์การเรียนภายในอาคาร จำานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 นับได้ว่า ดร.อุดม โปร่งฟ้า เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ

ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก

ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ

เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน

สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี
อายุ ๖๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Pune, India

ปริญญาเอก สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Magadh University, India

ประธานกรรมการบริษัทอเมซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเมนท์ จ�ากัด สมารท์ พิคเจอร์, 

อเมซิ่ง ทัวร์

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง

ตำาแหน่งประธานกรรมการ บรษิทั อเมซิง่ อนิเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมนท์ จำากดั สมารท์ พคิเจอร์, 

อเมซิ่ง ทัวร์ ประธานสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทย ประธานสถาบันพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตและสังคม ประธานสภาสื่อมวลชนเพื่อสันติภาพโลก ประธานชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-
นานาชาติ กรรมการประชาสัมพันธ์พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ดำาเนิน
รายการวิทยุโทรทัศน์ “อาสาตามหาคนดี” “โลกยิ้ม อิ่มบุญ” “เปิดโลกมหาจุฬาฯ” ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์โลก พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ (WBTV) ผู้ดำาเนินรายการวิทยุโทรทัศน์ “อาสาตาม
หาคนดี” “เปิดโลกมหาจุฬาฯ” “วิสัยทัศน์ วิสัยธรรม”“ปักหมุดสุดขอบฟ้า” “ข่าวเด่น เพลงดัง” 
“มงคลชีวิต” ทาง MCU TV, WPNTV YouTube, ผู้ดำาเนินรายการวิทยุ “รายการมงคลชีวิต” ทาง
สถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ A.M.๘๑๙ KHz และ เคร่ืองข่าย สวท. 
ทั่วประเทศ กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิประจำาสำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีปรึกษาสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย  
ทีป่รกึษาสมาคมชาวอสีาน ทีป่รกึษาชมรมเชดิชแูละสบืทอดพระพทุธศาสนา (ประเทศไทย) ทีป่รกึษา
มลูนธิสิยามานรุกัษ์ ทีป่รกึษาสมาคมมติรภาพไทย-ลาว ท่านมปีระสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้  
ด้านเกี่ยวกับสังคม เลขาธิการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เลขาธิการสมาคมส่ง
เสริมเอกลักษณ์แห่งชาติ เลขาธิการสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำานักงานส่งเสริมเอกลักษณ์แห่งชาติ สำานักนายกรัฐมนตรี กรรมการเปรียญ
ธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย กรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์สมาคมศษิย์เก่า มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
กรรมการสมาคมนกัเรยีนเก่าอนิเดีย กรรมการชมรมนกัเรียนเก่าปเุณ่  อนิเดีย รองประธานกรรมการ
หมู่บ้านเคหะธาน ี๒ รางวลัเกยีรตคิณุท่ีได้รบั รางวลัพระราชทานเสาเสมาธรรมจกัรผู้ทำาคณุประโยชน์
ต่อพระพทุธศาสนาจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเกยีรตบิตัรผูบ้ำาเพญ็คณุ
ประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนาจากสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 
เกียรติบัตรผู้บำาเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โล่เกียรติคุณผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ นานาชาติ “โพธิจักร” โล่รางวัลเกียรติคุณนานาชาติ รางวัล
คชจกัร โล่ประกาศเกยีรตคิณุบคุคลผูท้ำาคณุปูการต่อพระพุทธศาสนา โล่รางวัลและเกยีรติบตัรอาสา
สมัครดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้บำาเพ็ญคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โล่รางวัลเสาอโศกผู้นำาศีลธรรม โล่
เกียรติคุณนานาชาติ Moral Awards โล่เกียรติคุณบุคคลคุณภาพและผลงานดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๐ 
สาขา ผู้บริหารพัฒนาองค์กรดีเด่น โล่รางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ดร.ประสิทธิ ์บตุรศรี ได้ส่งเสริม

และสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดีเสมอมา เช่น อาจารย์บรรยายวชิารัฐศาสตร์ ภาษา



181

องักฤษ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยากรปาฐกถา บรรยาย อภปิรายและผู้ดำาเนนิ

รายการอภิปราย/เสวนา เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง ฯลฯ เขียนบทความทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 

เป็นต้น ที่ปรึกษาผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำา

สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

นับได้ว่า ดร.ประสิทธิ์ บุตรศร ีเป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ

ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก

ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ

เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน

สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ
 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายณัฐธพงษ์ สร้อยสูงเนิน (สัญญา พรนารายณ์)
อายุ ๖๗ ปี

ดารานักร้องจิตอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนักร้อง
เพลงลกูทุง่ท่านมปีระสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี ้ด้านเกีย่วกบัสังคม เป็นจิตอาสาเข้าร่วมงาน
กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐-ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อเชิญไปทอด
ถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ ณ วัดบึงบาประภาสวัต อำาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไทยในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-นานาชาติวันเสาร์ที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ มจร จัดโดย สำานักส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาและบรกิารสงัคม คณะครศุาสตร์ มจร ร่วมกบั ชมรมส่งเสรมิวฒันธรรมไทย-นานาชาติ ชมรม
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เชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนา ประเทศไทย มูลนิธิสยามานุรักษ์ และสมาคมไทย-เนปาลี ฯลฯ 

เกยีรตคุิณทีไ่ด้รบั รางวลั “๖๐ ปีเล่าขานตำานานลกูทุง่ไทย” จากกระทรวงศกึษาธกิาร ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

โล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีแผ่นดิน” จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำา ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โล่บุคคล

ตัวอย่าง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ศิลปินมรดกอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ศิลปินมรดกอีสาน สาขา

ศิลปะการแสดง (ขับร้องเพลงลูกทุ่ง) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ดาราอินไซด์ อวอร์ด รางวัล นาคราช ครั้งที่ 

๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวเมขลา ศิลปินผู้บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  โล่เกียรติคุณ 

“สยามจารึก” สาขาพ่อดีเด่นจากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัลประกาศเกียรติคุณ 

ราชพฤกษ์ทองคำา สาขานักร้องเพลงลูกทุ่งศิลปิน สัตบุรุษเพ็ชร มรดกมวลชน จากสมาคมกิจกรรม

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (สก.วท) ไทยอาสาโฆษกรัฐบาลประจำาท้องถิ่น (อสฆ) เนื่องใน

วันสตรีสากล ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  โล่เกียรติคุณศิลปินนักแสดงทำาคุณประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในโอกาส

วันพ่อแห่งชาติ “เทิดทูนพระคุณพ่อของแผ่นดิน” ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Certificate of Appreciation 

2017 วัดเนวาด้า สหรัฐอเมริกา โล่รางวัลผู้มีคุณูปการในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การศึกษา 

สังคม และศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายณัฐธพงษ์ สร้อยสูงเนิน ได้

ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดีเสมอมา เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พระเทพปวรเมธ,ี 

รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และ รก.เจ้าอาวาสวัดมหา

จุฬาลงกรณราชูทิศ ได้มีแนวคิดในการส่งเสริมการสร้างสรรค์บทเพลงธรรมคีตาเพื่อประชาสัมพันธ์

กจิกรรมและพนัธกจิของวดัมหาจุฬาลงกรณราชทิูศ จึงได้เชญิ ดร.ประสิทธิ ์บตุรศร ีท่ีปรึกษาสมาคม

นกัแต่งเพลงลกูทุง่แห่งประเทศไทย และคณุสญัญา พรนารายณ์ มาร่วมประชมุพร้อมทัง้ได้บรรยาย

สรุปประวัติความเป็นมา แนวคิด พันธกิจ และกิจกรรมสำาคัญในการก่อตั้งวัดมหาจุฬาลงกรณราชู

ทิศให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมทราบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรังสรรค์ผลงานบทเพลงธรรมคีตา จาก

นั้น ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี จึงได้นำาแก่นแนวคิดและสาระสำาคัญของการบรรยายดังกล่าวในครั้งนั้น 

มาเป็นแนวทางในการประพันธ์คำาร้อง/ทำานอง : เพลงลูกทุ่งธรรมคีตา ๓ เพลง คือ (๑) เพลง “วัด

มหาจฬุาลงกรณราชทูศิ”  (๒) เพลง “โอ้......วดัมหาจุฬาฯ” (๓) เพลง “สัญญาทีว่ดัมหาจุฬาฯ” โดย

ศิลปินผู้ขับร้องเพลงดังกล่าว คือ สัญญา พรนารายณ์ ผู้ได้รับสมญานามว่า “อภิมหาลูกทุ่งเสียงซึ้ง

สุดเสน่หา”

นับได้ว่า นายณัฐธพงษ์ สร้อยสูงเนิน เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 

ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.ผจงศิริ อุดมสินกุล
อายุ ๖๕ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา พัฒนาตนตามหลักศีล 
สมาธิ และปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวและบุคคลรอบข้าง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันดีงาม  เอาใจใส่ต่อการศึกษา  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นใน
คุณธรรม  จรยิธรรมและแนวทางทีถ่กูต้องชอบธรรมตามหลกัคำาสอนทางพระพทุธศาสนา  และตาม
หลักกฎหมาย  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง  มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วย
เมตตากายกรรม เมตตาวจกีรรม และเมตตามโนกรรม มคีวามเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบ
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อย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำางาน ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อุทิศตนมุ่งสร้างประโยชน์สาธารณะ อันมีประเทศชาติและความ
สถติสถาพรของพระพทุธศาสนาเป็นทีต่ัง้  ยดึมัน่ในกศุลจรยิาสมัมาปฏบิตั ิอทุศิตนทำางานเพือ่สงัคม 
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ในสถานที่ต่าง ๆ เป็นอเนกอนันต์   

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.ผจงศิริ อุดมสินกุล ได้ 
ส่งเสริม สนับสนุน และอุปถัมภ์กิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะ ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำาบลพญาเย็น อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้อุปถัมภ์ภัตตาหาร
และนำา้ปานะ โครงการปฏบิติัวิปัสสนากรรมฐานนสิิตระดับปริญญาตรี โท เอก และโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนมหาจุฬาอาศรม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้นำาครอบครัว
และญาติเป็นประธานทอดกฐนิสามคัค ีณ ศูนย์ปฏบิติัธรรมมหาจุฬาอาศรม ยอดบริจาค ๑,๕๖๗,๑๑๕ 
บาท (หนึง่ล้านห้าแสนหกหมืน่เจด็พนัหนึง่ร้อยสบิห้าบาทถ้วน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้บรจิาคทรพัย์สร้าง
กุฏิกรรมฐานรับรองผู้บริหาร ๑ หลัง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม บริจาคจำานวนเงิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

นบัได้ว่า ดร.ผจงศริิ อดุมสนิกลุ เป็นบคุคลผูท้ีไ่ด้บำาเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.พงศ์สรร โสระวงค์ธีรกุล
อายุ ๖๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบ�ารุงราษฎร์)
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ผู้จัดการโรงหล่อพระชัยวรมันปฏิมากรรม

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งเป็น ผูจ้ดัการโรงหล่อพระชยัวรมนัปฏิมากรรม โดยมปีระสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ 
ในด้านเกี่ยวกับสังคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพนักงานวิทยุ

สมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อตั้งโรงหล่อพระชัยวรมันประติมากรรม อำาเภอขามทะเลสอ จังหวัด
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นครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๔๕ ก่อตั้งบริษัท UNITED ROBIN CO.,LTD ที่ประเทศกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ก่อตั้งชมรมปั้นพระลูกศิษย์หลวงพ่อทันใจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อต้ังศูนย์กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ 

(มังกร สุรินทร์) พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ ดำาเนินงานโครงการปลูกป่าพะยูง แทน 

คุณแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ประธานก่อตั้งกลุ่ม

ป้ันพระทนัใจ เพือ่ทำาประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา วดัวาอาราม เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้ดำารง

สืบต่อไป และประธานกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนประสาทวิทยาคาร รุ่นที่ ๗ วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกัน

ทำากิจกรรมเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาและด้านศาสนา เป็นหัวหน้าทีมหน่วยกู้ภัยมังกรสุรินทร์

เข้าช่วยเหลือ และทำาความดีต่อสาธารณะ ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยกู้ภัยมังกรสุรินทร์ ช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ในเขตพื้นที่บริการ สงเคราะห์ศพผู้ยากไร้โดยการมอบหีบศพบริจาคและนำ้าดื่มให้

กับญาติของผู้เสียชีวิตที่ขอความอนุเคราะห์มา สงเคราะห์รถส่งผู้เสียชีวิตท่ียากไร้กลับบ้านฟรี  

ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และใกล้เคียงที่ขอความอนุเคราะห์มา สงเคราะห์รถส่งผู้ป่วยที่ยากไร้

กลบับ้านฟร ีทัง้ในเขตจงัหวดัสรุนิทร์ และจงัหวดัใกล้เคยีงท่ีขอความอนเุคราะห์มา สนบัสนนุภารกจิ

โรงพยาบาลจงัหวดัสรุนิทร์ในการเคลือ่นย้ายผู้ป่วย โควดิ ๑๙ และส่งผู้ทีรั่กษาหายแล้วกลับบ้านฟรี 

รับภารกิจเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตจาก โควิด ๑๙ ไปดำาเนินการตามหลักศาสนาโดยไม่มีค่าใช้

จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จัดทีมตอบโต้ภัยพิบัติและทีมโรงครัวสนับสนุนพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ  

ทมีนักประดานำา้และทมีกูภ้ยัทางนำา้คอยช่วยเหลอืประชาชนในสถานทีท่่องเทีย่วของจงัหวดัสรุนิทร์ 

(ห้วยระไซร์) นำาทมีวทิยากรออกสอนตามสถานศกึษาและชมุชน ในเรื่องการช่วยเหลอืชวีติและการ

เอาชีวิตรอดจากการจมนำ้า ออกสอนในหลาย ๆ พื้นที่ที่ขอความอนุเคราะห์มา มอบชุด PPE และ

อุปกรณ์ป้องกันตัวให้กับโรงพยาบาลหลาย ๆ พื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ เกียรติคุณที่ได้รับ เข้ารับ

ประทานเหรียญรางวัลผู้บำาเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 

แห่งประเทศกัมพชูา เข้ารบัประทานโล่รางวลัผู้บำาเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระ

สังฆราชแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี 

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.พงศ์สรร โสระวงศ์ธีรกุล ได้

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา  

เนื่องในงานวันบุรพาจารย์รำาลึก จำานวน ๕,๐๐๐ บาท ณ วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้บริจาค เช่น บริจาคสร้างพระเจ้าทันใจ มอบให้มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ร่วมออกโรงทานภายในวิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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นับได้ว่า ดร.พงศ์สรร โสระวงค์ธีรกุล เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 

ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.มนนเทพ พรประภา
อายุ ๕๖ ปี

ส�าเร็จการศึกษา Ph.D. in Buddhist Studies, IBSC, MCU
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งเป็น กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด โดยมีประสบการณ์และ
ผลงาน สรุปได้ดังนี้ ในด้านเก่ียวกับสังคม Engineering Scientist, Chair of Production 
Engineering, Laboratory for Machine Tools and Production Engineering(WZL of RWTH 
Aachen University), Aachen, Germany Vice President, Wat Dhammaniwasa e.V., 
Buddhist Association of Aachen Region City, Germany กรรมการบริหาร บริษัท ทิวป่าไม้
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งามรีสอร์ทเขาใหญ่ จำากัด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม ประธานสโมสรฟุตบอลไทยฮอนด้า 
และกรรมการบริหาร บริษัท พญาอินทรีลาดกระบัง จำากัด ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 
เอ.พี. ฮอนด้า จำากัด ในด้านเกี่ยวกับประเทศชาติพระพุทธศาสนา ได้บริจาคเงินสนับสนุน โรง
พยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพือ่ช่วยเหลือพระภกิษ ุสามเณรอาพาธ บริจาคเงินสนบัสนนุ 
มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์งานทำานุบำารุงศาสนา ผู้ร่วม
ก่อตั้ง สมาคมวัดธรรมนิวาส และจัดหาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อก่อตั้ง วัดธรรมนิวาส เมืองเอช
ไวเลอร์ เขตเมืองอาเคน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เกียรติคุณได้รับ ประกาศเกียรติคุณ
จากมูลนิธิรามาธิบดี ประกาศเกียรติคุณจากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC MCU)

 ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.มนนเทพ พรประภา  
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น บริจาคทุนจัดสร้างที่จอด
รถแบบมีหลังคาให้กับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) บริจาคเงินสนับสนุน มูลนิธิสถาบัน
บาฬีศึกษาพุทธโฆส โครงการจัดตั้งโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ บริจาคเครื่องวัดคลื่นสมอง 
(EMOTIV Insight 5 Channel Mobile Brainwear) จำานวน ๒๐ เครื่อง ให้กับหลักสูตรบัณฑิต
ศกึษา พทุธศาสตรดษุฎบัีณฑิต สาขาวชิาพทุธจติวทิยา คณะมนษุยศาสตร์ บรจิาคบำารงุมหาวิทยาลยั 
เช่น กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย กองทุนภัตตาหารพระนิสิต กองทุนศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน 
กองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม กองทุนพัฒนาสำานักทะเบียนและวัดผล และมอบทุนการศึกษานิสิต 
เป็นต้น

นับได้ว่า ดร.มนนเทพ พรประภา เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายจุมพล ทองตัน
อายุ ๕๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศิลปิน นักร้อง นักประพันธ์ค�าร้อง นักประพันธ์ดนตรี

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอาชีพ
เป็นศิลปิน นักร้อง นักประพันธ์คำาร้อง นักประพันธ์ดนตรี นักเรียบเรียงเสียงประสาน เป็นผู้ทรง
คุณวฒิุในคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัพงังา ประธานอนกุรรมการด้านการพฒันาการศกึษา ใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา รองประธานกองทุนพ่ีร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา มี
ประสบการณ์การทำางาน ดังนี้ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงเพื่อสังคม เพื่อองค์กรและสถาบันต่าง 
ๆ ทั้งยังประพันธ์เพลงภาษาถิ่นภูเก็ต-พังงา โดยทำาหน้าที่เป็นทั้งนักร้อง นักประพันธ์คำาร้อง ทำานอง 
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และเรียบเรียงดนตรีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน, เป็นนักร้อง นักแต่งเพลง ประจำาบริษัทแกรมมี่
โกลด์ จำากดั (มหาชน) ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๖๐, เป็นอาจารย์พเิศษ คณะนเิทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สอนวิชา”ดนตรีเพื่อการสื่อสาร” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้งกองทุน
พี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงาและภูเก็ต, เป็นคณะอนุกรรมการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
กีฬาและภูมิปัญญา ในสำานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษาแห่งชาติ เกียรติคุณที่ได้รับ เช่น ได้รับ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, รางวัล “เพชร
อันดามัน” จากสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะผู้สร้างสรรค์และ
สบืสานภาษาถิน่อนัดามนัด้วยการประพนัธ์และการขบัร้อง, รางวลั “ผู้ใช้ภาษาไทยถิน่ดีเด่น” เนือ่ง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ จากกรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม, รางวลั “ผูท้ำาคณุประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน” สาขาศลิปวฒันธรรม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์, 
รางวลั “ศิษย์เก่าดเีด่นโรงเรยีนดบีกุพงังาวทิยายน” อำาเภอเมอืง จังหวดัพังงา, รางวลั “คนดีแทนคณุ
แผ่นดนิ” จากสำานกัข่าวเนชัน่ ด้านการอนรุกัษ์เพลงภาษาถิน่อนัดามนัผ่านการประพนัธ์และการขบั
ร้อง ,รางวลั “สดุยอดแรงบันดาลใจคนภูเกต็” จากนติยสารสะพานหนิ, รางวลั  “ลกูท่ีมคีวามกตัญญู
กตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,รางวัล 
“เพชรสยาม” ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นแห่งคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม, รางวัล “ทำาด้วยใจ” จากบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำากัด (มหาชน) ในฐานะ
ศิลปินที่ช่วยเหลืองานสังคมของบริษัท, รางวัล “เพชรในเพลง” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ของ
สำานกัวรรณกรรมและประวตัศิาสตร์ กรมศลิปากร ในฐานะผู้ประพันธ์คำาร้อง เพลง “อยูอ่ย่าง ยัง่ยนื, 
รางวัล “Service Above Self” บุคคลท่ีบริการในสาขาอาชีพเด่น จากสโมสรโรตารี่ทุ่งคา ภาค 
๓๓๓๐ โรตารี่สากล,รางวัลชนะเลิศการประพันธ์เพลง “สำานึกไทย” จัดโดยองค์การสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง ๔๐ ปี รางวัลชนะเลิศการประพันธ์เพลงเพื่อ
โฆษณาสินค้า Getaway จัดโดยบริษัท บัตเตอร์ฟลาย จำากัด

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั นายจมุพล  ทองตนั ได้ส่งเสรมิ
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่นเป็นผู้ประพันธ์คำาร้อง ทำานองเพลง 
“แห่งมหาจุฬา....ศรัทธานิรันดร์”, เป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม 
ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ปัจจุบัน เป็นวิทยากรในโครงการ
วดัปลอดเหล้า บหุรี ่ร่วมถวายการอปุถมัภ์การก่อสร้างวดัมหาจุฬาพุทธาราม ถวายทนุการศกึษาให้
พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ปีละ 
๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพร่วมทอดผ้าป่าประจำาปี ๒๕๖๒ เพื่อสมบททุนสร้างวัดมหาจุฬาพุทธา
ราม มียอดเงินบริจาค ๘๗๗,๕๒๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดหาอุปกรณ์ครุภณัฑ์ทางการศึกษาให้กบั
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มหาวิทยาลัย,ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมโรงอาหาร เป็นเงินจำานวน  ๑๐,๐๐๐ บาท ร่วมเป็น
เจ้าภาพปรับปรุงห้องศาลจำาลอง เป็นเงินจำานวน  ๑๐,๐๐๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร
แก่นสิติในโครงการปฏบัิติวปัิสสนากมัมฏัฐานเป็นประจำาทกุปี เป็นเจ้าภาพกณัฑ์เทศน์มหาชาตแิละ
ทอดผ้าป่าเป็นประจำาทุกปี 

 นบัได้ว่า นายจมุพล  ทองตนั เป็นบคุคลผู้ท่ีได้บำาเพ็ญหติานหิุตประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดาบต�ารวจสัมฤทธิ์ ชัยรัมย์
อายุ ๕๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองลพบุรี

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติในชีวิต
ประจำาวัน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวและบุคคลรอบข้าง  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม
อันดีงาม  เอาใจใส่ต่อการศึกษา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ยึดมั่นในคุณธรรม  
จริยธรรมและแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนา และตามหลัก
กฎหมาย  วฒันธรรมและประเพณอีนัดงีามของบ้านเมอืง  มจิีตสาธารณะ  เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตา
กายกรรม  เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ทีด่ขีองสงัคมทัง้ในด้านชวีติส่วนตวัและชวิีตการทำางาน ยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหา
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กษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ อทุศิตนมุง่สร้างประโยชน์สาธารณะ อนัมปีระเทศชาติและความสถิตสถาพร
ของพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง  ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ ทำาคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนัเป็นผบ.หมูง่านป้องกนัและปราบปราม สภ.เมอืงลพบรีุ 
(ช่วยราชการ กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี)

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดาบตำารวจสัมฤทธิ์ ชัยรัมย์  
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา โดยได้ถวายเงินใช้ในการจัด
กิจกรรมในงานประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประจำาทุกปี 

นบัได้ว่า ดาบต�ารวจสมัฤทธิ ์ชยัรมัย์ เป็นผู้ทีไ่ด้บำาเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉนัท์ให้มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกียรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทฏิฐานคุติแก่อนชุน
สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี
อายุ ๘๕ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ล�าปางไพศาลก่อสร้าง

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำากัด ลำาปางไพศาลก่อสร้าง ได้ดำารงตนโดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวและบุคคล 
รอบข้าง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เอาใจใส่ต่อการศึกษา ให้การอุปถัมภ์พระพุทธ
ศาสนาด้วยดตีลอดมา ยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรมและแนวทางท่ีถูกต้องชอบธรรมตามหลักคำาสอน
ทางพระพุทธศาสนา  และตามหลักกฎหมาย  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง  มีจิต
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สาธารณะ เป็นผูป้ระกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม  มคีวามเอือ้เฟ้ือ
เผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำางาน ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ อทุศิตนมุ่งสร้างประโยชน์สาธารณะอนั
มีประเทศชาติและความสถิตสถาพรของพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง เกียรติคุณท่ีได้รับ เช่น ได้รับ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักด์ิ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำาปาง

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของวิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง จำานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน)

นบัได้ว่า นายประเสริฐ รตันไพศาลศร ีเป็นบคุคลผูท้ีไ่ด้บำาเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สงัคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



199

ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสมศักดิ์ ตั้งรัตคณะ
อายุ ๘๑ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
ประธานที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านชุติมาและในเครือ

และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสว่างคุณธรรม

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดม่ันในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ทำาคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งเป็น ประธานที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านชุติมาและในเครือและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ
สว่างคุณธรรม มีประสบการณ์และผลงานมาก สรุปได้ดังน้ี ในด้านเกี่ยวกับสังคมและการศึกษา  
เป็นผู้สนับสนุนและถวายปัจจัยก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ และอนุพุทธมลฑลจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้
อปุถมัภ์โครงการนกัธรรมบาลแีละธรรมศกึษาก่อนสอบสนามหลวงของคณะสงฆ์จงัหวดัชยัภมิู และ
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คณะสงฆ์ ภาค ๑๑ เป็นประจำาทุกปี และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรที่ศึกษา ณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จำานวน ๔๐ ทุน เป็นประจำาทุกปี  

ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ  จัดตั้งโรงทาน อาหาร และนำ้าด่ืมงานรำาและแสดงดนตรีถวายเจ้าพ่อ 

พญาแล สนับสนุนเงินจำานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาทให้กับสถานีตำารวจภูธรเมืองชัยภูมิ เพื่อใช้ในการ

ปฏิบตัภิารกิจป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม ซ้ือสิง่ของบรจิาคนำา้ท่วมร่วมกบัมลูนธิพิระเทพภาวนา

วกิรม บรจิาคเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยันำา้ท่วมอำาเภอจัตุรัส โดยผ่านนายอำาเภอจัตุรัส  จังหวดัชยัภมูิ 

บรจิาคทีน่อนปิกนกิ จำานวน ๒๐๐ ชดุให้กบัโรงพยาบาลชัยภมู ิ เพือ่นำาไปช่วยเหลอืผูป่้วย COVID-19 

ร่วมบรจิาคสนบัสนนุเงนิช่วยเหลือสงเคราะห์เกีย่วกบัการจัดหาท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างทีอ่ยูอ่าศยัมอบ

แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างศาลเจ้าพ่อพญาแล ในด้านเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันสำาคัญทาง

พระพทุธศาสนาของวทิยาลยัสงฆ์ชยัภมูเิป็นประจำาทกุปี เป็นผูจ้ดัถวายนำา้ด่ืม และภตัตาหารแด่พระ

ภิกษุ-สามเณร ที่ศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์อุปกรณ์ทำาความสะอาดอาคาร 

ห้องนำ้า ตลอดถึงบริเวณต่าง ๆ แก่วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันและเป็นเจ้าภาพ

อาหารและนำา้ปานะในโครงการปฏบัิตวิปัิสสนากัมมฏัฐานนสิติประจำาปี ของวทิยาลยัสงฆ์ชยัภมิูทกุ

ปี ทำาพ้ืนรอบองค์พระ วัดห้วยหินฝน จังหวัดชัยภูมิ ทำาถนนทางเข้าวัด วัดพุทธชัยมงคล จังหวัด

ชัยภูมิ เกียรติคุณที่ได้รับ โล่คนดีศรีพระเทพภาวนาวิกรม โล่เกียรติคุณจากสถานีตำารวจภูธรเมือง

ชัยภูมิ ประกาศเกียรติคุณจากสถานีตำารวจภูธรเมืองชัยภูมิ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสมศักดิ์ ตั้งรัตคณะ ได้ 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น สร้างอาคารอเนกประสงค์ 

(โรงครัว) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)  

สร้างพระอุโบสถวัดพญาแลวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ถวายทุนการศึกษาแก่พระนิสิต จำานวน ๔๐ ทุน  

เป็นประจำาทุกปี เป็นผู้อุปถัมภ์ภัตตาหารเพลแด่บุคลากรและนิสิตทุกภาคการศึกษา เป็นผู้บริจาค

ทรพัย์สร้างอาคารและหอประชมุสงฆ์พญาแล  เป็นผูบ้รจิาคทรพัย์ในการซือ้ทีด่นิเพือ่ขยายเขตพืน้ที่

วทิยาลยัสงฆ์ชยัภมู ิจำานวน ๒ ไร่ เป็นผูม้อบชุดรบัแขกชนดิมกุ จำานวน ๑ ชดุ  แก่วทิยาลยัสงฆ์ชยัภูมิ 

เป็นผู้บริจาคทรพัย์ในการก่อสร้างป้ายวทิยาลยัสงฆ์ชยัภมู ิและบรจิาคทรพัย์ในการสร้างรัว้วทิยาลยั

สงฆ์ชัยภูมิ เป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคีวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ

วัดพญาแลวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รวมจำานวนที่บริจาคประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาท)

นับได้ว่า นายสมศักดิ์ ตั้งรัตคณะ เป็นบุคคลผู้ท่ีได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 

ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่

อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางธัญทิพย์ ยิ่งยวด
อายุ ๖๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปริญญาตรี  ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกอบธุรกิจส่วนตัว เกี่ยวกับท�าการประมง และขายส่งอาหารทะเล

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว เกี่ยวกับทำาการประมง และขายส่งอาหารทะเล โดยมีประสบการณ์และผลงาน สรุป
ได้ ดังนี้ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้อำานวยการสาธารณสุขอำาเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเวลา ๒๐ ปี เป็นผู้ประสานงานระดับจังหวัดสมุทรสาคร กอง
สนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน ในด้านเกีย่วกบัสังคมประเทศชาติ พระพุทธศาสนา ได้ส่งเสริมการ
ศึกษาเด็กและเยาวชนโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย อำาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร, เจ้าภาพพิธีและ
นำาคณะญาตธิรรมทอดกฐินสามคัค ีณ วดันางนวล ตำาบลบงึนาเรยีง อำาเภอห้วยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธ์ุ 
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ดังนี้ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำานวนเงิน  ๑,๖๓๒,๒๓๘ บาท, พ.ศ. ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๑,๐๓๔,๕๖๔ บาท, 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวนเงนิ ๑,๐๖๖,๗๖๕ บาท, พ.ศ. ๒๕๖๓ จำานวนเงนิ ๙๓๒,๕๓๓ บาท, พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จำานวนเงนิ  ๑,๒๓๐,๓๔๐ บาท, ร่วมทำาบญุพิธทีอดกฐนิสามคัค ีณ วดัเจริญสามคัคธีรรม ตำาบลมาย 
อำาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ร่วม ๖๐,๐๐๐ บาท, ร่วมทำาบุญพิธีทอด
กฐนิสามคัค ีณ วดัพระเจดย์ีเชยีงพญา ตำาบลสนัต้นหมือ้ อำาเภอแม่อาย จังหวดัเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ๒๕๖๔ รวม ๔๑,๐๐๐ บาท, ร่วมทำาบญุพธิทีอดกฐินสามคัค ีประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พุทธอทุยาน
ลานธรรม แก้วบุดดีศรีงูเหลือม อำาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท, 
ร่วมทำาบญุพธิทีอดกฐินสามคัค ีประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดไตรภมู ิตำาบลดงแดง อำาเภอจตุรพกัตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท, เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระองค์ดำานาลันทา 
ด้วยศลิาประดษิฐาน ณ วดัหนองบวั ตำาบลหนองบัว อำาเภอหนองกงุศรี จังหวดักาฬสินธุ,์ เป็นเจ้าภาพ
และนำาญาติธรรมทอดกฐิน และจัดตั้งกองทุนบาลี จำานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
ถวาย ณ วัดหนองบัว ตำาบลหนองบัว อำาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์, เป็นเจ้าภาพและนำาคณะ
ญาติธรรมสร้างอุโบสถ วัดนางนวล ตำาบลบึงนาเรียง อำาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์, เป็นเจ้าภาพ
และเชิญชวนคณะญาติธรรมหล่อพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ประดิษฐาน ณ วัดนางนวล ตำาบล 
บึงนาเรียง อำาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์, เป็นเจ้าภาพและนำาคณะญาติธรรมสร้างพระประธาน
ประจำาอุโบสถ วัดนางนวล ตำาบลบึงนาเรียง อำาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์, เป็นเจ้าภาพและนำา
คณะญาติธรรมสร้างหอระฆัง วัดนางนวล ตำาบลบึงนาเรียง อำาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย นางธญัทิพย์ ยิง่ยวด ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเจ้าภาพถวายทุน
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจำานวน ๓ ทนุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเจ้าภาพถวายทนุการศกึษาระดบัปรญิญา
ตรี จำานวน ๕ ทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน ๒ ทุน เป็น
เจ้าภาพถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำานวน ๑ ทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเจ้าภาพถวายทุนการ
ศึกษาระดับปริญญาโท จำานวน ๑ ทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาระดับปริญญา
เอก จำานวน ๑ ทุน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำานวน ๑ ทุน

นบัได้ว่า นางธญัทพิย์ ยิง่ยวด เป็นบคุคลผูท้ีไ่ด้บำาเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

Mr. Steven Jay Epstein
อายุ ๗๒ ปี 

ส�าเร็จการศึกษา B.A. (Philosophy), Cert. in Applied Linguistics, M.A. (TESOL), 

USA.

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งเป็น อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วทิยาเขตเชยีงใหม่ มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี ้อาจารย์พิเศษสาขาวชิาภาษาอังกฤษ มจร 
วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบันอาจารย์พิเศษโครงการ TEEN and USAC 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปัจจบุนั อาจารย์ประจำา (ตำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์) 
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มหาวทิยาลยั United States International University, แซนดเีอโก, สหรัฐอเมรกิา ๒๕๔๔-๒๕๔๕  
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสร้างสันติภาพ, ประเทศเนปาล, พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔  ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
และฝึกอบรมภาษา ประเทศสปป.ลาว, พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๐ ผู้ประสานงานโครงการสอนภาษา
องักฤษเป็นภาษาทีส่องสำาหรบัผูใ้หญ่ (ESL), อำาเภอพนสันคิม, จังหวดัชลบรีุ, พ.ศ.  ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓ 
ผู้อำานวยการการฝึกอาชีพสำาหรับผู้ลี้ภัย แซนดีเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๒  
ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมอาชีพ คณะกรรมการย้ายถ่ินฐานคาทอลิกระหว่างประเทศ ศูนย์
ประมวลผลผู้ลี้ภัยบาตาน ประเทศฟิลิปินส์, พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘  ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่สอง โรงเรียน San Diego Community College District, ซานดิเอโก, พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐, 
๒๕๒๓ - ๒๕๒๕, ๒๕๒๘ - ๒๕๓๓ ด้านสังคมและการศึกษา เป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการสร้างสันติภาพ, 
ประเทศเนปาล, จัดการศึกษาที่เน้นการอบรมครูประเทศเนปาล ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและฝึก
อบรมภาษา สปป.ลาว, จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในกระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม 
ขนส่งและการก่อสร้าง ครูสอนภาษาอังกฤษ ของประเทศสปป.ลาว ผู้ประสานงานโครงการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่องสำาหรบัผูใ้หญ่ (ESL), อำาเภอพนสันคิม, จงัหวดัชลบรุ,ี จดัการโปรแกรม 
ESL สำาหรับผู้ลี้ภัยที่ถูกผูกมัดในสหรัฐอเมริกา ผู้อำานวยการการฝึกอาชีพสำาหรับผู้ลี้ภัย แซนดีเอโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมทักษะและภาษาสำาหรับผู้ลี้ภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ประสาน
งานโครงการฝึกอบรมอาชีพ คณะกรรมการย้ายถิ่นฐานคาทอลิกระหว่างประเทศ ศูนย์ประมวลผล
ผูล้ีภ้ยับาตาน ประเทศฟิลปิินส์, ออกแบบและจัดการโครงการอบรมผู้ส่ือสารทางวฒันธรรมสำาหรับ
ผู้ลี้ภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณูปการ เป็นผู้สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้พระนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ ปีการศึกษาละ ๑๐ ทุน เป็นที่ปรึกษาจัดหาทุนการศึกษาฝ่ายต่างประเทศ คณะ
มนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชยีงใหม่ เป็นทีป่รกึษาโครงการ
สนทนาธรรมกับพระ (Monk Chat) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
เป็นคณะกรรมการตัดสินการบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ งานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
กลุ่มที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ลำาพูน แม่ฮ่องสอน ปีพ.ศ. ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, ๒๕๖๒

 ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Mr. Steven Jay Epstein 
เป็นอาจารย์พเิศษ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตเชยีงใหม่ 
ที่ปรึกษาโครงการสนทนาธรรมกับพระ (Monk Chat) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ โครงการอบรมปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้า
เรยีน แก่นิสิตสาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยอนุรักษ์ศิลป์และ
วัฒนธรรม แก่นิสิตสาขา วิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้พระนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

นับได้ว่า Mr.Steven Jay Epstein เป็นบุคคลผู้ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางเยาวลักษณ์  มิตรศรัทธา
อายุ ๖๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษา วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นที่ปรึกษาอาวุโส บจก.แม่ไม้เพลงไทย

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบุคคล บจก.บางกอก เมดิเคิล อินคอร์ปอเรชั่น

เป็นผูม้ศีรทัธาในพระพทุธศาสนา ยดึมัน่ในกศุลจรยิาสมัมาปฏิบัติ อทุศิตนทำางานเพือ่สงัคม 

ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันเป็นท่ีปรึกษาอาวุโส บจก.แม่ไม้เพลง

ไทย ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบุคคล บจก.บางกอก เมดิเคิล อินคอร์ปอเรชั่น ที่ปรึกษาอาวุโสด้าน

การบริการลูกค้าสัมพันธ์ บจก. บี.อาร์.ซี.เค. ในอดีตเคยดำารงตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บจก. 

ICC (International Cosmetic Co., ltd.) กรรมการผู้จัดการ บจก.แม่ไม้เพลงไทย สำาหรับงานด้าน
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สังคมนั้นได้เป็นผู้อุปถัมภ์เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ม.๑ - ม.๖ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ปัจจุบัน เป็นประจำาทุกปี และ บริจาคร่วมทำาบุญทอดผ้าป่าและบุญกฐิน 

ที่วัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ - ปัจจุบัน เป็นประจำาทุกปี บริจาค

ร่วมสร้างโรงพยาบาลและเครื่องมือทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้

อุปถัมภ์ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ปัจจุบัน 

เป็นประจำาทุกปี และได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัลเสมาธรรมจักรทองคำา

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย นางเยาวลักษณ์ มติรศรัทธา 

ได้เป็นผูส้นับสนนุทนุการศกึษาให้แก่พระภกิษสุามเณรทีเ่ข้าศกึษาในระดับอดุมศกึษาของหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี อีกทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย ด้วยดีเสมอมา

 นับได้ว่า นางเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา ได้บำาเพ็ญตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 

ประเทศชาติ พระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เป็น

อเนกประการ สมควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ

แก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางบุณยะพร พิรชัช
อายุ ๖๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประธานวิสาหกิจชุมชนยางตลาด อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

นายกสโมสรไลออนส์กาฬสินธุ์
ผู้จัดการหอพักบุณยะพรเพลส มหาสารคาม

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งประธานวสิาหกจิชมุชนยางตลาด อำาเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธุ,์ นายกสโมสรไลออนส์
กาฬสินธุ์, ผู้จัดการหอพักบุณยะพรเพลส มหาสารคาม, กรรมการบริหารวัดมหาชัย พระอาราม
หลวง ในด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นประธานจัดโครงการและเป็นวิทยากรกิจกรรมสอนออกแบบ 
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การทำาดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้เทียมให้กับแม่บ้านในเขตอำาเภอยางตลาด เป็นประธานดำาเนินการ
กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงบ้านลาดสระบัว ตำาบลหัวงัว อำาเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นประธานดำาเนนิการกจิกรรมมอบอาหารและนำา้ด่ืมโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตำาบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานดำาเนินการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้แก่
โรงเรียนในเขตอำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำานวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาล
ลำาปาว โรงเรยีนยางตลาดวทิยาคาร โรงเรยีนนาแกราษฎร์อำานวย โรงเรยีนธนพรวทิยา และศนูย์เดก็
เล็กบ้านคำาแมด เป็นประธานดำาเนินการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้แก่องค์การบริหารส่วนตำาบล
นาเชือก อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานดำาเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
วิสาหกิจชุมชนในตำาบลนาเชือก อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานดำาเนินการมอบชุด 
PPE ให้แก่เทศบาลตำาบลยางตลาด อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และมอบให้แก่โรงพยาบาล
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นประธานดำาเนนิการกจิกรรมมอบเครือ่งอปุโภคบรโิภคผูย้ากไร้ ผูด้้อย
โอกาส ผูพ้กิารทางสายตา และผูป่้วยตดิเตียง บ้านกดุคลอง ตำาบลดอนจาน อำาเภอดอนจาน จงัหวดั
กาฬสินธุ์ เป็นประธานดำาเนินการมอบรถวิลแชร์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงองค์การบริหารส่วนตำาบลโพน
งาม อำาเภอกมลาไสย มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบลโนนเขวา อำาเภอฆ้องชยั และมอบ
ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง บ้านหนองบัว ตำาบลคลองขาม อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
ดำาเนินการกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ ณ โรงพยาบาล
สนามตำาบลเขาพระนอน อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำาเนินการกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบผลกระทบความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็น
ประธานดำาเนินการจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพบเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
โรคมะเรง็ในเดก็ และผูป่้วยตดิเตยีงในพืน้ท่ีจงัหวัดกาฬสนิธ์ุ ดำาเนนิการมอบสิง่ของบรรเทาทกุข์ช่วย
เหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโคกศรี ตำาบลคลองขาม อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะ
สงฆ์จังหวัดมหาสารคาม และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้
ประสบภัยนำ้าทว่มในพืน้ทีอ่ำาเภอเมอืงมหาสารคาม อำาเภอกันทรวชิัย และอำาเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดมา ทัง้ร่วมกบัส่วนราชการและองค์กรเอกชนในพืน้ทีจ่งัหวัดกาฬสนิธุ์
และจงัหวดัมหาสารคาม ด้านเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา เป็นผูม้คีวามเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาอย่าง
มั่นคง บำาเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ได้บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างศาลา
การเปรยีญวดับ้านยางน้อย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ได้บริจาคทรัพย์สร้างพระอปุคตุประดิษฐานไว้ในเจดีย์
วัดพุทธวนาราม จังหวัดมหาสารคาม ได้บริจาคทรัพย์สมทบสร้างกุฎีสงฆ์วัดบูรพาหนองบัว จังหวัด
มหาสารคาม ได้บรจิาคทรพัย์บำารงุพระอารามในพธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน วดัมหาชยั จงัหวดั
มหาสารคาม ได้บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในการฝึกอบรมพระสังฆาธิการในเขต
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จงัหวดัมหาสารคาม ณ วดัมหาชยั จงัหวดัมหาสารคาม ได้บริจาคทรพัย์ร่วมทอดกฐินวดัพทุธวนาราม 
จังหวัดมหาสารคาม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางบุณยะพร พิรชัช ได้เอาใจ
ฝักใฝ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการของมหาวทิยาลัยด้วยดีเสมอมา ได้ถวายความอปุถัมภ์ในโครงการ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นประจำาทุกปี ได้จัดตั้งโรงทานในกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัย
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เช่น โครงการทำาบญุทอดถวายกฐนิมหาวทิยาลัย โครงการบญุกุ้มข้าว
ใหญ่ฟังเทศน์มหาชาติ เป็นต้น เป็นประจำาทุกปี อีกทั้งได้บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจการของ
มหาวทิยาลยัเสมอมา เช่น ได้บรจิาคทรพัย์สมทบทุนร่วมในโครงการก่อต้ังวทิยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นจำานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น 

นบัได้ว่า นางบณุยะพร พริชัช เป็นบคุคลผูท้ีไ่ด้บำาเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
อเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง
อายุ ๖๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จ�ากัด

เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จ�ากัด
เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลส์ จ�ากัด

 เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตน ทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งเจ้าของและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จำากัด, เจ้าของและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำากัด, เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แจ่มฟ้า
ช้อปปิ้งมอลส์ จำากัด โดยมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการปฏิบัติ
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วิปัสสนากรรมฐาน โครงการปฏบิตัธิรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ, โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรตฯิ และ
อุปถัมภ์กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ในด้านเกี่ยวกับสังคม ได้รับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณ รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำาปี ๒๕๕๘ เกียรติบัตรในการดำาเนิน
การป้องกันและการแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ ๓  
ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นอุบาสิกาดีเด่นจากคณะสงฆ์ จังหวัดลำาพูน ร่วมสร้างพระพุทธรูป
ประจำาวิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติทุกปี  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ผู้กระทำาความดี
ความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ศาสนา และประชาชน สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดลำาพูน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ศาลเยาวชน
และครอบครวัจงัหวดัลำาพนู เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตรติาภรณ์ มงกฎุไทย (ต.ม.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาล
เยาวชนและครอบครวัจงัหวดัลำาพนู เครือ่งราชอสิริยาภรณ์ดิเรกคณุาภรณ์ ของผู้ประนปีระนอมศาล 
จงัหวดัลำาพนูเครือ่งราชอสิริยาภรณ์เหรยีญเงินติเรกคณุาภรณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมพัฒนาธรุกจิ
การค้า กระทรวงพาณิชย์
 ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ ่ง  
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นผู้ถวายทุนการศึกษา  
ตั้งกองทุนศาสนทายาทวิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน และถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน   
เป็นผู้ร่วมบริจาคก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน
 นับได้ว่า นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวถนอม  นาส�าแดง
อายุ ๖๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) กศน. อ�าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการร้านตัดเสื้อถนอม

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งผู้จัดการร้านตัดเส้ือถนอม ๓๖๕ ตำาบลศิลา อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ทำางานตำาแหน่งช่างตัดเย็บลูกจ้างประจำา  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - 
ปัจจุบัน ทำาธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้จัดการร้านตัดเสื้อผ้าถนอม ณ บ้านเลขที่ ๓๖๕ หมู่ ๑๒ ตำาบลศิลา 
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อำาเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ในด้านสังคมและการศกึษา เป็นกรรมการทีป่รึกษาของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง ตำาบลศิลา อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอแก่น เป็นผู้ชักนำาในการ
ชักชวนญาติธรรมเข้าวัด เจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าธรรมอุทยาน ตำาบลสำาราญ อำาเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, วัดม่วงศรี ตำาบลศิลา อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์
ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  เป็นผู้นำาในการชักชวน
ให้ญาติธรรมสมัครเป็นสมาชิกรวมพลคนพุทธ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา ระบบ F.M 
101.75 MHz. ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา ในด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็น
จิตอาสาพระราชทานในจังหวัดขอนแก่น, บริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, บรจิาคเงินร่วมสมทบมลูนธิ ิพ.อ.ส.ว. เป็นประจำาทุกปี, บริจาค
เงินร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประจำาทุกปี และ บริจาคเงินไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่
องค์การยนูเิชฟแห่งประเทศไทย จงัหวดัขอนแก่น เป็นประจำาทกุปี ในด้านเกีย่วกบัพระพุทธศาสนา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน ได้อุทิศตนเพื่อทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา ได้เข้าปฏิบัติธรรมใน
เทศกาลเข้าพรรษา ๓ เดือน รับศีลอุโบสถ (ศีล ๘ ข้อ) ทุกวันพระ ณ วัดม่วงศรี ตำาบลศิลา อำาเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, วัดป่าธรรมอุทยาน ตำาบลสำาราญ อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ได้รับฉันทามติยกย่องให้เป็นหัวหน้าอุบาสิกาประจำาวัดป่าธรรมอุทยาน เป็นผู้เจริญรอย
ตามบดิา-มารดามาตัง้แต่เดก็ ๆ  คณุแม่ชอบชกัชวนเข้าวดัปฏบิติักรรมฐานเป็นประจำา ณ ศนูย์ปฏิบติั
ธรรมมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น เกยีรตคิณุทีไ่ด้รบั พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้อุปถัมภ์
สร้างศาสนทายาทกองทุน “หล่อพระเดินได้ต่อลมหายใจพระพุทธศาสนา” มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการการสื่อการศึกษาทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒๓ นิทรรศการแสดงผล
งานสื่อทางการแพทย์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 
๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น เป็นผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างมหาจุฬามณี เจดีย์พุทธยันตี พระเทพเมธีอนุสรณ์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับเกียรติบัตรจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้ทำาคุณประโยชน์และให้การ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้รับเกียรติ
บตัรจากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น ได้สำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูร
พระไตรปิฎกศึกษาสำาหรับประชาชน “หลักสูตร ชีวิตคืออะไร เล่มที่ ๑๗-๑๘) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการการสื่อการศึกษาทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒๔ นิทรรศการแสดง
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ผลงานสื่อทางการแพทย์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 
๒๕๖๔ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวถนอม นาสำาแดง  ได ้
ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา เช่น เป็นผูม้อบถวายทนุการศกึษา
นิสติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น เป็นผูอุ้ปถมัภ์จตปัุจจยั ภตัตาหาร 
นำ้าดื่ม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตเป็นประจำาทุกปี และจัดตั้งโรงทานในกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เช่น โครงการทอดกฐิน
มหาวิทยาลัย, โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่-ฟังเทศน์มหาชาติ ร่วมบริจาคเงินก่อสร้างกุฏิศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมบริจาค
เงนิสมทบค่าภัตตาหารเพลโครงการอ่ิมบุญของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขต
ขอนแก่น วันละ ๕๐ รูป ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างมหาจุฬามณีเจดีย์
พุทธยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น และเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย ประจำาปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
มหาวทิยาลยัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น รวมทัง้สิน้เป็นจำานวนเงนิ ๗๔๐,๐๐๐ 
บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 นับได้ว่า นางสาวถนอม นาส�าแดง เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาตแิละพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชูเกียรตคิณุ  สภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย  
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล 
เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางกนกรวี จ�าปาวงษ์
อายุ ๖๖ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูมหาสารคาม 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้าราชการบ�านาญ

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันเป็น
ข้าราชการบำานาญ โดยมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้บรรจุเป็นข้าราชการ
ครคูรัง้แรก ตำาแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดบั ๓ โรงเรียนหนองเรอืวทิยา อำาเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น, 
พ.ศ. ๒๕๒๕ อาจารย์ ๑ โรงเรยีนกลัป์ยาณวัตร อำาเภอเมอืงขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น, พ.ศ. ๒๕๓๓ 
อาจารย์ ๒ โรงเรียนมัญจาศึกษา อำาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น, พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๖๐ ครู ค.ศ. 
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๓ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในด้านสังคมและการศึกษา 
ได้เป็นกรรมการ เป็นวิทยากรอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาเรื่อง “Thinking Skills, 
Public Speech and Assessment” จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) 
สพท. ขอนแก่น เขต ๒, เป็นวทิยากรเรือ่ง “The Teaching Knowledge Test (TKTX Preparation 
course : Module I” จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) สพท. ขอนแก่น 
เขต ๒, เป็นวทิยากรเผยแพร่ผลงานวจิยัทางการศกึษา เร่ือง “Professionalism in ELT: Challenge 
and Possibility” จัดโดยสถาบันภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนประทุมเทพวิทยาคาร อำาเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ อบรม “Teacher 
Development Program for Master Teachers” Melbourne, Australia และศึกษาดูงานที่ 
Williamstown High School, Melbourne Australia, พ.ศ. ๒๕๕๐ ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย
ปักกิง่ กับอาจารย์และนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน และสาขาบริหารการศกึษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. ๒๕๕๑ อบรม “Teacher Development Program for Master of 
Educations” กบันกัศึกษาปริญญาโท สาขาหลกัสตูรการสอน กลุม่วชิาเฉพาะการสอนภาษาองักฤษ  
ที่ Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona, USA. และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประชุมสัมมนา 
“Post Thailand TEASOL 2015 Conference : English Language Education in Asia” คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ
สาธารณูปการ เป็นหัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นำานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑–๖ โรงเรยีนขอนแก่นวทิยายน ไปเข้าโครงการปฏบิติัธรรม ณ ศนูย์ปฏิบติัธรรมสวนเวฬุวนั อำาเภอ
เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ปีละหน่ึงครัง้, ในวนัสำาคญัทางศาสนา เช่น วนัวสิาขบชูา วนัมาฆบชูา 
วันอาสาฬหบูชา ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
ทำาบุญตักบาตรท่ีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และไปทำาบุญท่ีวัดธาตุพระอารามหลวง อำาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงจอดรถ ในวันเปิดโรงพยาบาล
โคกโพธ์ิชัย อำาเภอโคกโพธิช์ยั  จงัหวดัขอนแก่น จำานวนเงนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  บรจิาคเงนิบำารงุมลูนธิิ
กัลยาณวัตร  โรงเรียนกัลยาณวัตร อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  จำานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท, เป็นเจ้าภาพต้นกฐินเอก ณ วัดป่าบ้านหนองหลุบ (สารัตถวโนทยาน) อำาเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น จำานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เกียรติคุณที่ได้รับ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๑ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) วันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๐ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ชั้นจักรพรรดิมาลา 
(ร.จ.พ.) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำาคุณประโยชน์และให้การสนับสนุน จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๔
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ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น นางกนกรวี 
จำาปาวงษ์  ได้ส่งเสริมและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา เช่น เป็นผูม้อบถวาย
ทนุการศกึษานสิติ มจร วทิยาเขตขอนแก่น เป็นผูอ้ปุถมัภ์จตุปัจจยั ภตัตาหาร นำา้ด่ืม โครงการปฏบิติั
วิปัสสนากรรมฐานของนิสิตเป็นประจำาทุกปี และจัดต้ังโรงทานในกิจกรรมของ มจร วิทยาเขต
ขอนแก่น เช่น โครงการทอดกฐินมหาวิทยาลัย, โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่-ฟังเทศน์มหาชาติ ร่วม
บริจาคเงินสมทบทุนค่าซ่อมแซมบูรณะอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มจร 
วิทยาเขตขอนแก่น วัดธาตุพระอารามหลวง ร่วมบริจาคเงินสมทุนบูรณะก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุ
กระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz. มจร วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมบริจาคเงินสมทบ
ทนุก่อสร้างกฏุศินูย์เผยแผ่พระพทุธศาสนานานาชาติ มจร วทิยาเขตขอนแก่น วดันนัทกิาราม  จังหวดั
ขอนแก่น ร่วมบริจาคเงินสมทบค่าภัตตาหารเพลโครงการอิ่มบุญของ มจร วิทยาเขตขอนแก่น  
วันละ  ๕๐ รูป ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นประธานร่วมกับคุณแม่ทำาบุญทอดกฐินสามัคคีมหาจุฬาฯ 
ประจำาปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม มจร วิทยาเขตขอนแก่น และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ปวารณา
จองเป็นเจ้าภาพร่วมกับคุณแม่ทอดกฐินสามัคคีมหาจุฬาฯ รวมทั้งส้ินเป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

นับได้ว่า นางกนกรวี จ�าปาวงษ์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิ และพระพทุธศาสนา   โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรติคณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ดร.นภาพร อาร์มสตรอง
อายุ ๖๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา Ph.D. in Educational Leadership มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 
ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

Graduate Diploma (School Education) Yokohama National University, 
ค.บ. (มัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์และจิตวิทยาแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้าราชการบ�านาญ

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ 
อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นข้าราชการ
บำานาญช่วยงานสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม ดงันี ้คณะทำางานด้านการยกระดบัเศรษฐกิจ สงัคม 
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และการแก้ปัญหาความยากจน โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำาบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ตำาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) คณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสา 
คณะทำางานส่งเสรมิและยกระดบัสถาบนัอดุมศกึษาให้มคีณุภาพและมาตรฐานในระดบัสากล  คณะ
กรรมการกลั่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลัก
ศาสนา ทำางานร่วมกับทีมที่ปรึกษาจาก Times Higher Education ของสหราชอาณาจักร ภายใต้
โครงการให้คำาปรึกษาแนะนำา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำาแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs 
Plan) สนบัสนนุงานเลขานกุารรฐัมนตร ีมปีระสบการณ์และผลงานมาก เช่น เป็นผู้เชีย่วชาญเฉพาะ
ด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้
อำานวยการสำานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม เป็นผูช่้วยผูอ้ำานวยการสำานกัมาตรฐานและประเมนิผลอดุมศกึษา 
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  นอกจากนี้ยังทำาหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารครุภัณฑ์ (Logistics Manager) ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้เงินกู้ธนาคารโลกเป็นเวลา ๗ ปี พร้อมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านกิจการ
อดุมศึกษาเอกชน, ด้านการตดิตามและประเมนิผลอดุมศึกษา, ด้านการส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันา
คณุภาพสถาบนัอดุมศกึษา, ด้านการจดัการศึกษานอกท่ีตัง้อย่างมคีณุภาพ, ด้านความเป็นนานาชาติ
ของอุดมศึกษา และยังมีผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.นภาพร อาร์มสตรอง  
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นคณะกรรมการประจำา
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คณะกรรมการการจัด
ทำาหลักสูตรออนไลน์ปริญญาสองใบ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, คณะกรรมการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นับได้ว่า ดร.นภาพร อาร์มสตรอง เป็นบุคคลผู้ท่ีได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม  
ประทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรติคณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล  เป็นทิฏฐานุคติ
แก่อนุชนสืบต่อไป
 

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายสัญญา เอี่ยมพินพันธ์
อายุ ๕๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง), รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)

ก�านันต�าบลขุนแก้ว อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง

ตำาแหน่งเป็นกำานันตำาบลขุนแก้ว อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีประสบการณ์และผลงาน 

สรปุได้ดงันี ้เป็นผูม้ปีระสบการณ์การบรหิารงานองค์กรภาครัฐ การบริหารธรุกจิ งานพัฒนาท้องถิน่ 

โดยเฉพาะโครงการส่งเสริม ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน โครงการ “สวนครัวนำาสุข พอเพียง และเพียง

พอ” และวิถีชุมชน เป็นผู้มีอุปการคุณต่อประเทศชาติและพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ในด้านเกี่ยวกับ

สงัคม เป็นประธานกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนเพ่ิมวิทยา ในด้านเกีย่วกบัประเทศชาติ เป็นกำานนั



223

ตำาบลขุนแก้ว ในด้านเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ได้เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

วดัไทยาวาส, เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภกิษ-ุสามเณรและนสิติคฤหสัถ์ในการปฏบิติัวปัิสสนา 

กัมมัฏฐาน เกียรติคุณที่ได้รับ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญทองช้างเผือก จากหน่วยงาน  

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสัญญา เอี่ยมพินพันธ์ ได้

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านเป็นผู้ดูแล

ความปลอดภยั นสิติทีเ่ข้าปฏบิติัวปัิสสนากัมมฏัฐาน เป็นผูอ้ปุถมัภ์ด้านสาธารณปูโภคและสาธารณสขุ 

ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เป็นผู้บริจาคทรัพย์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระ

ภิกษุ-สามเณรและนิสิตคฤหัสถ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  

นับได้ว่า นายสัญญา เอี่ยมพินพันธ ์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 

ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่

อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวสุวรา นาคยศ
อายุ ๕๘ ปี

ส�าเรจ็การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ บริษัทโดฟ อิควิปเมนท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดม่ันในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งกรรมการ บริษัทโดฟ อิควิปเมนท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำากัด โดยมีประสบการณ์และ 
ผลงานสรุปได้ดังนี้ กรรมการ บริษัทโดฟ อิควิปเมนท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำากัด กรรมการบริษัท 
มาราจิวเวลรี่ จำากัด กรรมการบริษัท โดฟ ออยล์ จำากัด กรรมการ บริษัท โดฟ ไบโอเทค จำากัด 

ประธาน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเอ็มซี  สมาชิกหอการค้าไทย  สมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย
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และเครือ่งประดบั สมาชิกสภากาชาดไทย สมาชกิโครงการมูลนธิมิริาเคิล ออฟไลฟ์  สมาชกิโครงการ

อุตสาหกรรมสีเขียว รองประธานกรรมการมูลนิธิชารีฟี่ เป็นต้น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวสุวรา นาคยศ ได้

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น บริจาคเงินสร้างห้องสมุด

หลักสูตรพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี  

คณะครุศาสตร์ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่ 

พระนิสิต มจร วังน้อย ส่งเสริมสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์กิจการงานต่าง ๆ การทำากิจกรรมต่าง ๆ 

และพิธีต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์  ถวายภัตตาหารเพลแก่พระนิสิต มจร คณะครุศาสตร์ ที่เข้าร่วม

ค่ายปฏิบัติธรรม บริจาคเงินสร้างกำาแพงวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย นำาพนักงานจากบริษัททำาความสะอาดมหาวิทยาลัยและวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ 

เป็นเจ้าภาพนำานำา้ยาฆ่าเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ มาฉีดพ่นท่ีคณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และสถาบนั

ภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นับได้ว่า นางสาวสุวรา นาคยศ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 

ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่

อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อ 

วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวอุษณี  สุขสงวน
อายุ ๕๗ ปี

ส�าเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
กรรมการบริษัทเรืองณรงค์ จ�ากัด

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัทเรืองณรงค์ จำากัด โดยมีประสบการณ์ ดังนี้ พ.ศ. ๒๕๓๐ - พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี และภาษีอากรกลุ่มบริษัททิตาราม และในเครือ กลุ่มบริษัทชุมพล
พหลโลหะกิจและในเครือ กลุ่มบริษัทพีเอสแกรนด์และในเครือ กลุ่มบริษัทเงินมาธุรกิจและในเครือ 
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บริษัท ทีเอสวี แลนด์ จำากัด เน้นวางแผนให้องค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบตามหลักธรรมา 
ภิบาล เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ มีการกำากับดูแลและบริหารจัดการที่ดีมี
คุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ด้านสังคมและการศึกษา ร่วมก่อตั้ง
สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทยจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและ
วัฒนธรรมไทยให้ดำารงสืบไป เกียรติคุณที่ได้รับ เช่น ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่ ๕ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวอุษณี สุขสงวน  
ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดเีสมอมา เช่น บรจิาคร่วมสมทบทุนกองทนุ
ภัตตาหารถวายพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมจัดต้ังกองทุนพัฒนาศูนย์
อาเซียนศึกษา จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสนบัสนนุกจิกรรมและโครงการของศูนย์อาเซยีนศกึษา 
เช่น โครงการ ASEAN TALK โครงการ ASEAN Cultural Day และโครงการผลิตตำาราและฐาน
ข้อมูลด้านอาเซียนศึกษา เป็นต้น

นับได้ว่า นางสาวอุษณี สุขสงวน เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อ 

วันพุธที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวจตุรเนตรเชฏฐา รัตนมณีสีทันดร
อายุ ๕๕ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กรรมการกาชาดจังหวัดหนองคาย

 เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ ทำาคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น
กรรมการกาชาดจังหวัดหนองคาย  โดยมีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
พระพุทธศาสนา และเทวนิยม ในด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างพระประธานวัดป่าเทพ
วังทอง จังหวัดหนองคาย และตามวัดต่าง ๆ  ในเขตภาคอีสาน เป็นเจ้าภาพบริจาคนำ้า อาหาร เครื่อง
อุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริจาคเงินเป็นค่าอาหารสัตว์ป่า เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ขาดแคลน  
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เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุ สามเณร ตามวัดต่าง ๆ   บริจาคเงิน และสิ่งของให้แก่เหล่า
กาชาดจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นเงินจำานวน ๙๐,๐๐๐ บาท บริจาคเงิน
สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในด้าน
งานทำานุบำารุงศาสนา เป็นเจ้าภาพทำานุบำารุงวัดจำาปาทอง เป็นเจ้าภาพทำานุบำารุงวัดศรีชมภูองค์ตื้อ  
เป็นเจ้าภาพทำานุบำารุงวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)
 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสาวจตุรเนตรเชษฐา 
รตันมณสีทีนัดร  ได้สนบัสนนุการศกึษาและกิจกรรมของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  
โดยเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน มอบให้ มจร วิทยาเขตหนองคาย จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ร่วมบริจาคเงินสร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมนำ้าใจเฉลิมพระเกียรติ จำานวนเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารโรงครัว จำานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ร่วมทำาบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร นำ้าปานะ ในโอกาสพระนิสิตเข้าปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฎฐาน มจร วิทยาเขตหนองคาย เป็นประจำาทุกปี และบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา
นิสิต มจร วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
 นับได้ว่า นางสาวจตุรเนตรเชษฐา รัตนมณีสีทันดร เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิต
ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพ่ือประกาศเกียรติคุณ 
ให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางชลัยรัตน์ เจนศิริธีราภา
อายุ ๖๐ ปี

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ผู้จัดการร้าน ช. สองพี่น้อง

 เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งผูจ้ดัการร้าน ช. สองพีน้่อง จำาหน่ายสินค้าเบด็เตล็ด มปีระสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ 
เป็นคณะกรรมการมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชธาตุพนม อำาเภอธาตุพนม จังหวดันครพนม 
เป็นผู้จัดการโรงแรมโซนสเตชั่น ZONE STATIONSและทำาธุรกิจเต็นท์รถมือสอง ในด้านเกี่ยวกับ
สังคมและการศึกษา ได้อุปถัมภ์บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จ 
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พระยพุราชธาตพุนม อำาเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม สร้างสนามเด็กเล่น ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่สถานศึกษา นอกจากนั้นยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน 
ต่าง ๆ  เป็นต้น ในด้านเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา ได้อปุถมัภ์ทนุการศกึษาแก่พระสงฆ์ทีศ่กึษาในระดบั
อดุมศกึษา ได้อปุถมัภ์กจิกรรมทางพระพทุธศาสนาและบริจาคปัจจัยสร้างศาสนสถานวดัต่าง ๆ  และ
บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางชลัยรัตน์ เจนศิริธีราภา 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น เป็นกรรมการกองทุนเพื่อ
พฒันาการศกึษา “พระธรรมปรยิตัมินุ”ี (นวน เขมจารี) วทิยาลัยสงฆ์นครพนม ได้ถวายทุนการศกึษา
แก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม เป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมอย่างต่อเนื่อง เป็น
ผู้บริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนและรั้วกำาแพงรอบวิทยาลัยสงฆ์นครพนม และชักชวน 
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครพนมด้วย
 นบัได้ว่า นางชลัยรตัน์ เจนศริธิรีาภา เป็นบุคคลผู้ทีไ่ด้บำาเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวรักษนาภร โอฬารเลิศ
อายุ ๕๕ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันในสาขาทันตกรรม ชั้น ๑
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทคลินิกทันตกรรม สีลมเด็นตัลบิลดิ้ง
คลินิก

 เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาตน 
ตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา อุทิศกำาลังกายและกำาลังปัญญา เอาใจใส่ต่อการศึกษา ปฏิบัติตาม
หลักธรรม ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทาง
ที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและ
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ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น 
ประพฤตตินเป็นแบบอย่างท่ีดีของสงัคมท้ังในด้านชวีติส่วนตัวและชวีติการทำางาน โดยมปีระสบการณ์
และผลงานสรปุได้ดังนี ้ในด้านพระพทุธศาสนา เป็นผู้ขวนขวายในการกศุลโดยร่วมบรจิาคเงนิบำารงุ
วัดในพระพุทธศาสนา ตลอดถึงอุปถัมภ์บำารุงบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะแก่วัดต่าง ๆ เป็นประจำา 
สนบัสนนุสร้างห้องประชมุพระราชพรหมยาน และสนบัสนนุการปฏิบติัธรรมด้วยตนเอง ด้านสังคม
และประเทศชาต ิท่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านโรคศลิปะแผนปัจจุบนั ทนัตกรรม เกยีรติคณุทีไ่ด้รบั  พ.ศ.
๒๕๖๔  ได้รบัรางวลัชดุไทยพระราชนยิม “แบบอย่างกลุสตรอีนรุกัษ์ไทย” จากชมรมเพลนิไทยสมยั
นิยม
 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั นางสาวรกัษนาภร โอฬารเลศิ 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น  สร้างห้องประชุมพระราช
พรหมยาน มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครราชสมีา  เป็นผูใ้ห้การสนับสนนุ
มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา ด้วยดีตลอดมา 
 นับได้ว่า นางสาวรักษนาภร โอฬารเลิศ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั จงึมมีติเป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรติคณุ เพ่ือประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายพัชรากร พิชาญเมธีกุล
อายุ ๕๕ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิศวกรช�านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งวศิวกรชำานาญการพเิศษ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มปีระสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ 
หัวหน้าหน่วยระบบเครือข่าย ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการบริหารสำานักงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการบริหารสถาบันประมวลข้อมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา 
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ในส่วนท่ีเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั นายพชัรากร พชิาญเมธกุีล  ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ให้คำาเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมหรือโครงการ ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อย่างสมำ่าเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ งานเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูง 
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นกรรมการกำาหนดขอบเขตของงานปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘  
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกรรมการจัดทำาร่าง
ขอบเขตของงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นกรรมการจัดทำาขอบเขตของงานปรับปรุง
เครือข่ายสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เป็นกรรมการจัดทำาร่างขอบเขตของงาน โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
ค่าเช่าใช้วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง

นับได้ว่า นายพัชรากร พิชาญเมธกีลุ  เป็นบคุคลผูท้ีไ่ด้บำาเพญ็หิตานหุติประโยชน์แก่สงัคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายพิชาภพ  ดิสสระ
อายุ ๕๔ ปี

ส�าเร็จการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓
ประกาศนียบัตรสาขาการสื่อสาร ระดับ ๒  ประเทศสหราชอาณาจักร

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.แอล.เค. ฟรีซิชั่น เวอร์ค (1976) และบริษัทในเครือ

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งเลขานุการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.แอล.เค. ฟรีซิชั่น เวอร์ค (1976) และบริษัทใน
เครือ ชาวจังหวัดสงขลา มีประสบการณ์และผลงาน สรุปดังนี้ ด้านเกี่ยวกับสังคม ประเทศชาติ 
พระพุทธศาสนา อดีตครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเจ้ามูล แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร อดีตที่ปรึกษาคณะครูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเจ้ามูล  
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แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร อดีตเลขานุการพระสงฆ์ไทย (นักเรียนไทย) ใน
ประเทศศรีลังกา ท่ีปรึกษาคณะครูโรงเรียนเด็กปฐมวัย (โรงเรียนการกุศล) วัดสลักป่าเก่า อำาเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา ประธานการเปิดอาคารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัด Sri Rathnara 
maya, Ratmalama, Sri - Lanka  รองประธานสร้างโรงเรียนเด็กปฐมวัย (โรงเรียนการกุศล)  
วัดสลักป่าเก่า อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รองประธานสร้างกุฏิสงฆ์  วัดสลักป่าเก่า อำาเภอสิงห
นคร จังหวดัสงขลา การศกึษาดงูานในประเทศ : ฝึกอบรมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น สำานกังานพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช), สมาคมอตุสาหกรรมแม่พมิพ์ไทย, ชมรมนกัอตุสาหกรรม 
ยุคใหม่ การศึกษาดูงานในต่างประเทศ : ประเทศเยอรมัน, ประเทศลักเซมเบิร์ก, ประเทศสิงคโปร์ 
และประเทศเวียดนาม

ในส่วนท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายพิชาภพ ดิสสระ ได ้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น บริจาคตั้งมูลนิธิสถาบันบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธ วัดสลักป่าเก่า อำาเภอสิงห
นคร จังหวัดสงขลา บริจาคบำารุงวัดชัยมงคล อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา บริจาคบำารุงวัดสลักป่าเก่า 
อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บริจาคบำารุงวัดมโนธรรมาราม อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
บริจาคบำารุงวัดเจ้ามูล แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริจาคบำารุงวัดหนอง
ตะโก อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี บูรณะพระปรางค์โบราณ วัดมโนธรรมาราม อำาเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบูรณะพระพุทธไสยาสน์โบราณ และสร้างพระพุทธรูป (พระนอนจำาลอง) วัด
มโนธรรมาราม อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มอบของที่ระลึกคณะกรรมการ, ครูสอนโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัด Sri Rathnaramaya, Ratmalama, Sri – Lanka มอบทุนการศึกษาและ
อุปกรณ์การเรียน นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัด Sri Rathnaramaya, Ratmalama, 
Sri-Lanka  ถวายพระพุทธปฏิมา วัด Sri Rathnaramaya, Ratmalama, Sri – Lanka

นบัได้ว่า นายพชิาภพ ดสิสระ  เป็นบุคคลผู้ทีไ่ด้บำาเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางภัทรานิษฐ์ เอี่ยมลมัย
อายุ ๔๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖
ที่ปรึกษากรรมการวัดราษฎร์ศรัทธาท�า

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นท่ี
ปรึกษากรรมการวัดราษฎร์ศรัทธาทำา โดยมีประสบการณ์และผลงาน สรุปได้ดังนี้ ในด้านเกี่ยวกับ
สังคม เป็นอาสาสมัครประจำาหมู่บ้านชาวชุมชนท่าไข่ พร้อมให้ทุนการสนับสนุนกิจกรรมในพ้ืนที่ 
สนับสนุนทุนในการพัฒนาท้องถ่ินซ่อมศาลาประชาคม ถนนในหมู่บ้านชาวชุมชนท่าไข่ ให้การ
สนบัสนนุและมส่ีวนร่วมสร้างศาลาการเปรยีญ หอระฆัง เสนาสนะต่าง ๆ  ตามวดัในบริเวณใกล้เคยีง 
ได้สนับสนุนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำา โรงเรียนเบญจม 
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ราชรังสฤษฎิ์ ๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านเกี่ยวกับ
ประเทศชาติ ได้บริจาคเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ร่วมถึงผู้ประสบภัยโรคไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน 
ชาวท่าไข่” ในด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้ช ่วยอนุเคราะห์เรื่องการสร้างเสนาสนะ  
วัดราษฎร์ศรัทธาทำา ปรึกษาหารือ และมอบหมาย อุปถัมภ์ในกิจการพระพุทธศาสนา วัดในพื้นที่ 
ต่าง ๆ  ตามโอกาส เป็นทีป่รึกษาจดัหาทนุทรพัย์ในการสร้างเสนาสนะ วดัราษฎร์ศรทัธาทำา นำาสมาชกิ
ชาวบ้านชมุชนท่าไข่ เข้าร่วมกจิกรรมของวดัในพ้ืนทีใ่กล้เคยีงเป็นประจำา เกยีรติคณุทีไ่ด้รับ ได้รับโล่
ยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณแม่ดีเด่น ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย นางภทัรานษิฐ์ เอีย่มละมยั ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา อีกทั้งเป็นผู้มีส่วนช่วยสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายออกโรงทาน โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นประจำาทุกปี ช่วยสนับสนุนอาหาร
และเครื่องดื่ม ให้กับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอด
ปีการศกึษา มอบทนุการศกึษาให้กบันสิติวทิยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จนจบหลักสูตร ช่วยซ่อมบำารุงด้านงานอาคารสถานที่ ให้กับวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

นับได้ว่า นางภัทรานิษฐ์ เอี่ยมละมัย เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายรัฐนันท์  ลีเศรษฐเลิศ
อายุ ๔๙ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปริญญาโท International Economics and Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) 
บริษัทแอ็คเค้าน์แชนเนล จ�ากัด (มหาชน) และในเครือ

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพ่ือสังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งประธานกลุม่เจ้าหน้าทีบ่รหิาร (Group CEO) เช่น บริษทั แอค็เค้าน์ แชนเนล จำากดั (มหาชน) 
และในเครือ มีประสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี้ ในด้านเกี่ยวกับสังคม ได้เป็นประธานกลุ่ม 
เจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) เช่น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน) บริษัท ไอ.จี.เอส. 
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จำากัด (มหาชน)  บริษัท เจ มาร์ท จำากัด (มหาชน) โดยได้พัฒนาตนตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา 
อทุศิกำาลงักายและกำาลงัปัญญา เอาใจใส่ต่อการศกึษา ปฏบัิติตามหลักธรรม ให้การอปุถัมภ์พระพุทธ
ศาสนาด้วยดเีสมอมา ยึดมัน่ในคณุธรรม จรยิธรรมและแนวทางทีถ่กูต้องชอบธรรม ตามหลกัคำาสอน
ทางพระพทุธศาสนาและตามหลกักฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณอีนัดีงามของบ้านเมอืง มศีรัทธา
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้
ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้ง
ในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำางาน

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายรัฐนันท์  ลีเศรษฐเลิศ  ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ร่วมบุญถวายทุนการศึกษา
พระนสิติคณะพุทธศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นประจำาทุกปี  เป็นเจ้าภาพ
ในการถวายภตัตาหารและนำา้ดืม่แด่พระนสิติทีป่ฏิบติัวปัิสสนากัมมฏัฐาน ณ มหาวทิยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประจำาทุกปี ร่วมบุญถวายภัตตาหารและนำ้าดื่มแด่พระ วิปัสสนาจารย์ 
คณาจารย์ พระนสิติใน โครงการปฏบิตัวิปัิสสนากมัมฏัฐานประจำาปี คณะพุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นประจำาทกุปี ร่วมบญุถวายภัตตาหารและนำา้ดืม่แด่พระสงฆ์ ในงาน
พิธีประสาทปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจำาทุกปี เป็นเจ้า
ภาพร่วมบริจาคปัจจัย ในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นประจำาทุกปี

นับได้ว่า นายรัฐนันท์ ลีเศรษฐเลิศ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางวิภา เหลียงทอง
อายุ ๗๘ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ป.๔ หรือเทียบเท่า 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาตน 
ตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา อุทิศกำาลังกายและกำาลังปัญญา เอาใจใส่ต่อการศึกษา ปฏิบัติตาม
หลักธรรม ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทาง
ที่ถูกต้องชอบธรรม ตามหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนาและตามหลักกฎหมาย วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น 
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ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำางาน ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท สว่างเท็กซ์ไทล์ จำากัด  ด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ร่วมทำาบุญ
ก่อสร้างหอสมดุพระเทพ วดัคลองคร ุร่วมทำาบุญก่อสร้างเจดีย์ วหิารหลวงปูท่่อน ร่วมทำาบญุก่อสร้าง
กุฏิ 

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย นางวภิา เหลียงทอง ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นบัได้ว่า นางวภิา เหลยีงทอง เป็นบคุคลผู้ท่ีได้บำาเพ็ญหติานหุติประโยชน์แก่สังคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นายเมธินทร์ สมนึก
อายุ ๕๙ ปี

บริษัทส�านักกฎหมาย เมธินทร์ สมนึก แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด
ปรึกษางานด้านกฎหมายของคณะสงฆ์

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาตนตาม
หลักศีล สมาธิ และปัญญา อุทิศกำาลังกายและกำาลังปัญญา เอาใจใส่ต่อการศึกษา ปฏิบัติตามหลัก
ธรรม ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางที่ถูก
ต้องชอบธรรม ตามหลกัคำาสอนทางพระพทุธศาสนาและตามหลกักฎหมาย วฒันธรรมและประเพณี
อันดีงามของบ้านเมือง มีศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม 
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มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำางาน ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็น
เจ้าของบริษัท สำานักกฎหมาย เมธินทร์ สมนึก แอนด์ แอสโซซิเอท จำากัด ในด้านเกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนา เป็นที่ปรึกษางานด้านกฎหมายของคณะสงฆ์

ในส่วนท่ีเกีย่วกบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั นายเมธนิทร์ สมนกึ ได้ส่งเสรมิ
และสนบัสนนุกจิการงานของมหาวทิยาลยัด้วยดีเสมอมา เช่น ให้คำาปรึกษาเกีย่วกบังานด้านกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย

นับได้ว่า นายเมธนิทร์ สมนกึ เป็นบคุคลผูท้ีไ่ด้บำาเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน

สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางฐายิกา ดวงดาว
อายุ ๖๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา B.A. (Secretary), Camden Secretarial College, UK.
ผู้ช่วยทูตวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจ�าประเทศไทย

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งเป็นผู้ช่วยทูตวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำาประเทศไทย มีประสบการณ์และ
ผลงานสรุปได้ดังนี้ บริษัทแองโกลไทย (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท Graham Miller เลขาผู้ช่วยทูต
วัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำาประเทศไทย ๒๕๔๔ นักวิเคราะห์งบประมาณ สถานทูต
สหรัฐอเมริกา ประจำาประเทศไทย ผู้ช่วยทูตวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำาประเทศไทย  
ในด้านเกี่ยวกับสังคม เป็นผู้ประสานดำาเนินการให้มีการเดินทางของเอกอัครราชทูต หรือทูต
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วัฒนธรรม ไปแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  แก่นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั่วประเทศไทย และเด็กมัธยมทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  
ในด้านเกี่ยวกับประเทศชาติ เป็นคณะทำางานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อเมริกัน-ไทย ครบรอบ  
๑๗๕ ปี และ ๑๘๐ ปี คณะทำางานประสานการให้ความร่วมมอืด้านการศกึษาและวฒันธรรมระหว่าง  
ทูตวัฒนธรรมและหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศ ในด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้นำา 
คณะทูตชมโบราณสถาน ตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อศึกษาแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม เช่น  
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดสำาคัญ ๆ 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในประเทศไทย

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางฐายิกา ดวงดาว ได ้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ประสานในการนำา Mr. JP 
Schutti ทูตฝ่ายวัฒนธรรมไปมอบภาพวาดดอกบัว บาตรพระ ซ่ึงวาดโดยศิลปินชาวอเมริกันชื่อ  
Mr. John Domont ไปถวายให้มหาวิทยาลัย ฯ ประสานดำาเนินการนำาท่านเอกอัครราชทูต Eric G. 
John ไปเยีย่มชมการจดัการศกึษา และแลกเปลีย่นวฒันธรรมเกีย่วกบัมหาวทิยาลยั ๒๕๕๔ ประสาน
ดำาเนนิการ นำาท่านเอกอคัรราชทตู Kristie A. Kenney ไปเยีย่มชมการจัดการศกึษา และแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม ประสานดำาเนินการ นำาท่านเอกอัครราชทูต Michael George DeSombre ไปเยี่ยมชม
การจัดการศึกษา และแลกเปลีย่นวฒันธรรม ประสานดำาเนนิการ วทิยากรจากสถานทตูสหรฐัอเมรกิา 
ประจำาประเทศไทย มาบรรยาย ถวายความรู้แก่พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่าง
ประเทศ เป็นประจำาทุกปีให้การอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตด้วยดีเสมอมา

 นบัได้ว่า นางฐายกิา ดวงดาว เป็นบคุคลผูท้ีไ่ด้บำาเพญ็หติานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางพัชรพิมล ยังประภากร
อายุ ๖๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Chongshing University of Chinese Taipei
กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ประจ�าประเทศไทย 

ประธานบริษัท Suvimol แบรนด์

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและโลกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งกงสลุกติตมิศกัดิส์าธารณรฐัโกตดวัิวร์ประจำาประเทศไทย ประธานบริษทั Suvimol แบรนด์ 
เป็นเจ้าของธรุกจิส่วนตัว เป็นผูพิ้พากษาศาลสมทบ เป็นกรรมการสมาคมหลายแห่ง มปีระสบการณ์
และผลงาน เช่น ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้ทำางานส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์โดยการสาธารณ
สงเคราะห์ในโครงการต่าง ๆ หลายโครงการทุกปี จัดกิจกรรมสงเคราะห์เยาวชนทั้งในและ 
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ต่างประเทศ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาท้ังในและต่างประเทศ ทุนการศึกษาพระภิกษุ
สามเณร และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมและทำานุบำารุง
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเผยแผ่ทุกรูปแบบ เป็นวิทยากร นำาปฏิบัติธรรม ร่วม
จดักจิกรรมการเผยแผ่พระพทุธศาสนาทัง้ระดับชาติและนานาชาติ จัดกฐนิพระราชทานไปถวายวดั
ต่างๆ ทุกปี ส่งเสริมการนำาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้กับชีวิตประจำาวัน ในการทำางาน 
และแก้ปัญหาชีวิต สนับสนุนการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก การจัดประชุมผู้นำาศาสนาโลก การจัด
ประชุมเยาวชนเพือ่สนัตภิาพโลก เป็นต้น ในด้านการสาธารณปูการ เป็นเจ้าภาพสร้างอโุบสถในนาม
ครอบครวั สร้างวดัและศนูย์ปฏิบัตธิรรมหลายแห่ง สร้างพระพทุธรปูไปประดษิฐาน ณ วดัในประเทศ
และต่างประเทศ ในด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ร่วมนำาส่ิงของไปแจกช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
อยูเ่สมอ ร่วมบรจิาคอดุหนงุานวดั ทัง้ในและต่างประเทศ สนบัสนนุงานบริการวชิาการด้านพระพุทธ
ศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ และเพื่อสนับสนุนกิจการอื่น ๆ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางพัชรพิมล ยังประภากร  
ได้ตัง้กองทนุพฒันามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการงาน
ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้อุปถัมภ์อาหารและเครื่องดื่มการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ของนิสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา การสร้าง
วัดมหาจุฬาฯ ถวายทนุการศกึษาพระนสิติ บรจิาคทรพัย์ร่วมงานพธิปีระสาทปรญิญา เป็นกรรมการ
และเจ้าภาพโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และอุปถัมภ์อำานวยความสะดวกใน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย และกรรมการอื่นๆ  

นับได้ว่า นางพัชรพิมล ยังประภากร เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางประทิน ศรีพารัตน์
อายุ ๕๔ ปี

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)
 

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา
ปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๘ ตำาบลบางภาษี ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำาหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๘ ตำาบลบางภาษี กรรมการหมู่บ้านที่ ๘ ตำาบลบางภาษี สมาชิกกลุ่มสตรี
แม่บ้านประจำา หมู ่๘ ตำาบลบางภาษ ีมปีระสบการณ์และผลงานสรุปได้ดังนี ้ปัจจุบนัเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๘ ตำาบลบางภาษี ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) 
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กรรมการหมู่บ้านที่ ๘ ตำาบลบางภาษี สมาชิกกลุ่มแม่บ้านประจำา หมู่ ๘ ตำาบลบางภาษี ในด้าน 
เกี่ยวกับสังคม เป็นผู้สานกับสาธารณสุขประจำาตำาบล ประจำาอำาเภอ และประจำาจังหวัด เกี่ยวกับ
การดูแลความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่น เช่น เบี้ยคนชรา คนพิการ ผู้สูงอายุ ถุงยังชีพ ฯลฯ 
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งโรงพยาบาลสนามในเขตพื้นที่ ตำาบลบางภาษี เพื่อรับรองผู้ป่วยติดเชื้อ 
โควิด ทั้งคนไทยและต่างชาติ เนื่องจากในพื้นที่มีต่างชาติที่เข้ามาใช้แรงงานจำานวนมาก ในด้าน 
เกีย่วกบัประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา เป็นทีป่รึกษางานด้านกฎหมายของคณะสงฆ์ เกยีรติคณุ 
ที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับตำาบล 
บางภาษีสาขาการจดัการสุขภาพชมุชน ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครปฐม ร่วมกบั สำานกังาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดี
เด่น ระดบัตำาบลบางภาษ ีสาขาการคุม้ครองผูบ้รโิภคในด้านสขุภาพ ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
นครปฐม ร่วมกับ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับตำาบลบางภาษี สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสุขภาพ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ในส่วนท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางประทิน ศรีพารัตน์  
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ทำาบุญขนมจีนในงาน 
พิธีประสาทปริญญา ตลอดงาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน จัดอาหารถวายเพล คณะผู้บริหาร 
บุคลากร และนิสิต ณ อาคารหอฉัน เป็นประจำาทุกปี

นับได้ว่า นางประทิน ศรีพารัตน์ เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรตคิณุ เพือ่ประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานคุตแิก่
อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสมปอง  สายศร
อายุ ๗๕ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ชั้นอุดมศึกษา ม.๘ คณะวิทย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

เป็นอุบาสิกาผู้ที่มีความรู้ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติอุทิศ
ตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน บำาเพ็ญทาน ศีล 
ภาวนาอย่างสมำ่าเสมอ ยึดหลักธรรม 8 ประการ เป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิต อุทิศกำาลังกายกำาลัง
สติปัญญา เพื่อบำาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ เอาใจใส่ต่อการศึกษาด้วยดีเสมอมา ยึดมั่น
ในคุณธรรม จรยิธรรม และแนวทางทีถ่กูต้องชอบธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา ตามหลกักฎหมาย
วฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามของบ้านเมอืง ยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
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มโนกรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและความสัมพันธ์ อันดี ประพฤติ
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสังคมเป็นรองนายกเหล่ากาชาดอำาเภอร้องกวาง จนได้รับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก 

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางสมปอง  สายศร เป็น
ผู้มีส่วนสำาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเรียนการสอนของ 
พระนสิติ สนบัสนนุทนุการศกึษา สนบัสนนุกองทนุภตัตาหารเพลรวมถงึบริจาคทรัพย์ในการพัฒนา
พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

นบัได้ว่า นางสมปอง สายศร  เป็นบุคคลผูท้ีไ่ด้บำาเพญ็หิตานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางสาวอัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
อายุ ๓๒ ปี

ส�าเร็จการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
อาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญู

 
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมา

ปฏิบตั ิอทุศิตนทำางานเพือ่สงัคม ประเทศชาต ิและพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง ปัจจุบนัเป็นอาสา
สมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ตำาแหน่งอาสาสมัครดาราประชาสัมพันธ์ โดยมีประสบการณ์และผลงาน 
สรปุได้ดงันี ้ประสบการณ์ด้านการทำางานสาธารณประโยชน์ อาทิ ร่วมงานกับมลูนธิร่ิวมกตัญญ ูมอบ
สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ อุทกภัยต่าง ๆ อาทิ อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 
๒๕๖๒ วาตภัยและแจกผ้าห่มกันหนาวตามจังหวัดต่าง ๆ ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู เดินทางไปช่วยเหลือ 
ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ประสบการณ์ทำางานด้านศาสนา ร่วมงานกับมูลนิธ ิ
ร่วมกตัญญู ปฏิบัติหน้าที่โรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวงตลอดระยะเวลา ๑๐๐ วัน รวมถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วม
สร้างและปฏิสังขรณ์วัด, อุโบสถ, ศาลา และเมรุ เป็นต้น  ประสบการณ์ทำางานช่วยเหลือด้านการ
ศึกษา ร่วมงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญู สร้างอาคารเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา-กีฬา ให้กับ
โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลนและห่างไกลความเจริญ

ในส่วนทีเ่กีย่วกับมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั นางสาวอัญรนิทร์ ธรีาธนนัพฒัน์ 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้อุปถัมภ์อาหารและ 
เครื่องดื่มในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา

นับได้ว่า นางสาวอัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน ์เป็นบุคคลผู้ที่ได้บำาเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่
สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั จงึมมีติเป็นเอกฉนัท์มอบเขม็เกยีรติคณุ เพ่ือประกาศเกยีรติคณุให้ปรากฏไพศาล เป็น
ทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศเกียรติคุณ

เข็มเกียรติคุณ

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

นางพรอุมา อุบลรัตน์
อายุ ๔๔ ปี

ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ลาดกระบัง
เจ้าหน้าที่ประจ�าแผนกสื่อสารของมูลนิธิร่วมกตัญญู

 
ท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในกุศลจริยา

สัมมาปฏิบัติ อุทิศตนทำางานเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ดำารงตำาแหน่ง เป็นเจ้าหน้าที่ประจำาแผนกสื่อสารของมูลนิธิร่วมกตัญญู มีประสบการณ์และผลงาน 
สรุปได้ดังนี้ ประสบการณ์ด้านการทำางานสาธารณประโยชน์ อาทิ ในปี ๒๕๔๙ เข้าร่วมค้นหาและ
กู้ภัยในเหตุการณ์สึนามิ ๗ จังหวัดภาคใต้ ร่วมงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญู มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบภัยต่าง ๆ  อทุกภยัต่าง ๆ  อาทิ ร่วมช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด เข้าร่วมทีมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยกับมูลนิธิร่วมกตัญญู เหตุการณ์ ผู้ประสบภัย  
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๑๓ ชีวิตติดภายในถำ้าหลวง วนอุทยานถำ้าหลวงขุนนำ้านางนอน อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ร่วม
ทีมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย-ผู้บาดเจ็บและ 
ผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซนำ้าน้อย ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างแตก ที่แขวงอัตตะปือ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี ๒๕๖๒ วาตภัยและ
แจกผ้าห่มกันหนาวตามจังหวัดต่าง ๆ ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู เดินทางไปช่วยเหลือ ร่วมมอบส่ิงของ
เครือ่งอปุโภคบรโิภคให้กบัผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ประสบการณ์ทำางานด้านศาสนา ร่วมงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ปฏิบัติหน้าที่ 
โรงครวัประกอบอาหารเลีย้งประชาชน ทีเ่ดนิทางมาสกัการะพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็ พระบรม
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธท้ีองสนามหลวงตลอดระยะ
เวลา ๑๐๐ วัน รวมถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และงานพิธี
ประสาทปรญิญาของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ร่วมสร้างและปฏิสงัขรณ์วดั, อโุบสถ, 
ศาลา และเมรุ เป็นต้น  ประสบการณ์ทำางานช่วยเหลือด้านการศึกษา ร่วมงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญู 
สร้างอาคารเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา-กีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลนและห่างไกลความเจริญ

ในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นางพรอุมา อุบลรัตน์ ได ้
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เช่น ได้อุปถัมภ์อาหารและเครื่อง
ดื่มในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นับได้ว่า นางพรอมุา อบุลรตัน์ เป็นบคุคลผูท้ีไ่ด้บำาเพญ็หิตานหุติประโยชน์แก่สงัคม ประเทศ
ชาต ิและพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นอเนก
ประการ ควรแก่การยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ สภามหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จึงมมีติ
เป็นเอกฉันท์มอบเข็มเกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชน
สืบไป

ให้ไว้ ณ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Honorary Insignia
On Mr. Kham Phone Pholsena
President KPP Group of Laos

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, Mahachulalongkornrajavidya laya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Mr. Kham Phone Pholsena, seventy-three years of age, was born in 1919. He obtained 
Bachelor of Arts. He has been appointed the president KPP Group of Laos. He is invited to 
attend United Nations Day of Vesak in Bangkok and is also invited to present academic 
papers on the international conference hosted by MCU on some occasion as well as other 
international conferences.

He keeps his strict discipline with right conduct and practices kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings.

Through the 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, 



259

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has thus unanimous resolution to confer 
an honorary insignia on him.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mrs. Janmani, Luo

(Luo, Yuzhen)

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, Mahachulalongkornrajavidya laya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Mrs. Janmani, Luo obtained Bachelor of Arts. She has been appointed as coordinator 
in Buddhist Association of China. She is invited to attend United Nations Day of Vesak in 
Bangkok. She is also invited to present academic papers on the international conference 
hosted by MCU on some occasion as well as other international conferences. 

She keeps her strict discipline and right conduct and practices of kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings. Presently, she is appointed as 
coordinator in the office of Buddhist Association of China.

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, 
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Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
an honorary insignia on her.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Drs. Efendi Hansen Ng.

Committee of Dutavira Buddhist College
Indonesia & Senior Vice President, ABTO

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, Mahachulalongkornrajavidya laya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Drs. Efendi Hansen Ng, fifty-eight years of age, was born in 14, Aug 1962. He has 
obtained Bachelor of Arts University Graduate and Master of Economics from University 
of Tarumanegara, Jakarta.

He has been appointed as Committee members of Dutavira Buddhist College, 
Indonesia and Senior Vice President, ABTO. He is also invited to attend the UNDV celebration 
and conference from year 2011 to 2019, ABTO Meeting Year 2019 at Bodhgaya, India and 
attend World Huang Clan delegate in China and Korea. He is also invited to present academic 
papers on the international conference hosted by MCU on some occasion and other 
international conferences. He has also worked as Coordinator for Borobudur Temple 
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Pilgrimage in Indonesia and as Vice Chairman of Mahayana Buddhist Pureland of Indonesia 
to develop Borobudur Temple as International Pilgrimage.

He keeps his strict discipline and right conduct and practices of kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings. Presently, he is appointed as Vice 
Chairman of Mahayana Buddhist Pureland, Indonesia.

Through the 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 
an honorary insignia on him.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Ms. Asha Segal

Founder of Indus Group
Committee of World Religion Leaders

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, Mahachulalongkornrajavidya laya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Ms. Asha Segal, seventy years of age, was born in 1950. She has obtained Bachelor 
of Arts. She has been appointed as the founder of Indus Group and committee of World 
Religion leaders. 

She keeps her strict discipline and right conduct and practices of kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings. Presently, she is appointed as the 
founder of Indus group in Thailand.

Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, she is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to the 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 
an honorary insignia on her.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Asst. Prof. Sarath Chandrasekara

Academic Program Coordinator Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

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, Mahachulalongkornrajavidya laya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Asst. Prof. Sarath Chandrasekara, fifty-two years of age, was born on 8th April 1970. 
He obtained B.A.(H) in Psychology from University of Peradeniya (Sri Lanka), B.A(G) 
from University of Delhi (India) and M.A. in Buddhist Studies from Buddhist and Pali 
University (Sri Lanka), M.S in Counseling and Psychotherapy from IPMS, Mumbai (India). 
He received  Post Graduate Diploma in Industrial Counseling from IPMS (India), Certificate 
in Counseling & Carrier Guidance from Amethi Institute (India), Advance Diploma in Hindi 
from University of Delhi (India). He also passed Psychology Course for Sati Pasala 
(Mindfulness) from Foundation Facilitators, Kaduwela, Sri Lanka and Certificate courses 
in Korean, Russian, and French language. At present, he is studying for Doctor of Philosophy 
at Post Graduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka.
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He has been appointed as Head, Department of Counseling Psychology-SIBA Campus 
& Head, Department of Postgraduate Studies-SIBA Campus and Head, Department of Post 
Graduate Studies & Counseling Psychology BA, MA.

Some of his selected academic works have been published from 2008 to 2015, such 
as, “Applied Buddhist Psychology” in Sinhala language, Sri Lanka; “Pre Marriage counseling 
in Sinhala Language in Sri Lanka” as well as numbers of research works & academic 
publications.

He keeps his strict discipline and right conduct and practices of kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings. Presently, he is appointed as Head 
of Department of Counseling Psychology-SIBA Campus in Sri Lanka.

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

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mrs. Nguyen Thi Thuong

President of Vietnam Meditation and Buddhist Patron Group

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, Mahachulalongkornrajavidya laya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Mrs. Nguyen Thi Thuong, fifty-one years of age, was born on 3rd September, 1971. 
She obtained Bachelor of Arts. She is one of the main donors for the pavilions of pagodas, 
monasteries, hospitals and schools and occasionally distributes uniform to school children 
in the remote areas in Vietnam. She has been invited to participate in the various national, 
regional and international conferences, seminars and workshop in Thailand and other 
countries. She has been actively participating for the growth and development of Buddhism 
and meditation in Vietnam and other countries.

She keeps her strict discipline and right conduct and practices of kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings. Presently, she is appointed as president 
of Vietnam Meditation and Buddhist patron group in Vietnam.
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Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, she is 
regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to the country 
and the entire world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
an honorary insignia on her.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mr. Sam Foo Kee

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, Mahachulalongkornrajavidya laya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Mr. Sam Foo Kee, thirty-seven years of age, was born on 20th October 1984.  
He obtained Diploma of Business Administration. He is one of the main donors for the 
pavilions of pagodas, monasteries, hospitals and schools and occasionally distributes uniform 
to school children in the remote areas in various countries. He is a main donor of Dharma 
Hall, WAT Kok Muang, Supanburi, Thailand; International TARA Gold cave at Sathira 
Dhammasathan, Bangkok, Thailand; Buddhist Parami Temple Yangon, Myanmar; Buddhist 
temple in Ariyamaggin Yeiktha, Yankin, Yangon Myanmar; Dharma School, Supanburi, 
Thailand; Faculty of Buddhism, MCU; and for building Wat Mahachulalongkornrajuthit of 
MCU, etc.

He has been invited to participate in the various national, regional and international 
conferences, seminars and workshop in Thailand and other countries. He has been actively 
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participating for the growth and development of Buddhism in Malaysia and other countries.
He keeps his strict discipline and right conduct and practices of kindness, compassion, 

generosity and righteousness toward all sentient beings all over the world. 
Through the meritorious deeds and academic excellence mentioned above, he is 

regarded as the Buddhist person who offers happiness, welfare and benefits to the country 
and the entire world. He also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
an honorary insignia on him.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Mr. Phone Min San

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, Mahachulalongkornrajavidya laya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Mr. Phone Min San, thirty-six years of age, was born on 28th September 1985.  
He obtained B.A. Degree from Macquarie University in Sydney, Australia.

He is a great donor to various Buddhist holy places, such as, donation for Diamond 
Bud, gold plates and jewels at Shwedagon Pagoda; Donation for upgrading flooring at 
Botahtaung Pagoda; at Kanma Su Taung Pyei Pagoda in Kanma; and donation at Mahabodhi 
Pariyatti Teaching Monastery in Yankin Township, Yangon Region.

He keeps his strict discipline and right conduct and practices of kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings. Presently, he works as CEO of 
Mandala Co., Ltd., Director of Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd., and Executive Director 
at Transland Public Co., Ltd.

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

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council
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The Honorary Insignia
On Ms. Chan Myae San

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, Mahachulalongkornrajavidya laya University, Ayutthaya 
Province, Thailand.

The Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council, at its meeting No. 2/2565 
on 23rd February, BE 2565 (CE 2022) had unanimously resolved that:

Ms. Chan Myae San, thirty-five years of age, was born on 12th August 1984, in 
Yangon, Republic of the Union of Myanmar. She obtained Bachelor of Arts from University 
of Melbourne, Australia.

She is a key donor in Buddhist including donation for various Buddhist places and 
organizations, such as, to 12th Anniversary of Myanmar Disabled Organization; State Sangha 
Maha Naryaka Organization; Sarmanekyaw Monastery in Bago Region; Chan Myae 
Monastery; Alotawpyei Dhammacariya University, Yangon Region; Shwe Min Wun Sarsana 
Yeikthar Monastery; Historical Kyaikkalo Pagoda, and so on. She also donated stationery 
and other educational necessities including scholarships to schools, such as, No. 2 State High 
School, Hlaing Thar Yar and Ayarwaddy Navy Head Office. She made donations to health 
departments and hospitals for COVID-19 pandemic in Myanmar. Apart from that, she offered 
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donation for support of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, UCBT-Union Catalog 
of Buddhist Texts Project.

She keeps her strict discipline and right conduct and practices of kindness, compassion, 
generosity and righteousness toward all sentient beings. Presently, she works as CEO of 
Shwe Than Lwin Trading Co., Ltd; Executive Director at Golden Wave Company; Managing 
Director of Golden Guest Hotel in Nay Pyi Taw, 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 the country 
and the entire world. She also deserves the kind of praise and honor. Accordingly, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council has unanimous resolution to confer 
an honorary insignia on her.

Given on 10th December BE 2565 (CE 2022)

(Phra Phromwachirathibodi)
The President

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Council





ภาคผนวก

รายพระนาม รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

และเข็มเกียรติคุณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๖๕
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รายพระนาม รายนาม
ผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๖๕

 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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 ที่ พ.ศ. รายพระนาม/รายนาม ที่อยู่ สาขาวิชา
 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



292

 ที่ พ.ศ. รายพระนาม/รายนาม ที่อยู่ สาขาวิชา
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  ชุนนานนท์ 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

๗๐๕. ๒๕๖๕ พระเทพโสภณ (ปรีชา อภิวณฺโณ) วัดราชบุรณราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา 

๗๐๖. ๒๕๖๕ พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย  กนฺตจารี) วัดบึง นครราชสีมา พระพุทธศาสนา

๗๐๗. ๒๕๖๕ พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย) วัดราชบพิธฯ กรุงเทพมหานคร พุทธบริหารการศึกษา

๗๐๘. ๒๕๖๕ พระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต), รศ.ดร. วัดจันทารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา

๗๐๙. ๒๕๖๕ พระราชธรรมาลังการ (จันทร์  กตปุญฺโญ)  วัดบุญวาทย์วิหาร ล�าปาง การจัดการเชิงพุทธ

๗๑๐. ๒๕๖๕ พระราชจริยาภรณ์ (สิงห์ไชย  สิริวณฺโณ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร   พุทธจิตวิทยา

๗๑๑. ๒๕๖๕ พระราชภาวนาโสภณ (เทพา ภูริปญฺโญ) วัดเซกาเจติยาราม  จังหวัดบึงกาฬ วิปัสสนาภาวนา

๗๑๒. ๒๕๖๕ พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) นครสวรรค์   วิปัสสนาภาวนา

๗๑๓. ๒๕๖๕ พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร

๗๑๔. ๒๕๖๕ พระนันทวิริยาภรณ์ (สุวิช  สิริจนฺโท) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี การจัดการเชิงพุทฺธ

๗๑๕. ๒๕๖๕ พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ) วัดเอี่ยมวรนุช กรุงเทพมหานคร การจัดการเชิงพุทธ

๗๑๖. ๒๕๖๕ พระครูสุวรรณสรานุกิจ (นรินทร์ นรินฺโท) วัดสระทอง  ร้อยเอ็ด  พุทธบริหารการศึกษา

๗๑๗. ๒๕๖๕ พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก  สุธมฺมปญฺโญ) วัดท่าขนุน กาญจนบุรี วิปัสสนาภาวนา

๗๑๘. ๒๕๖๕ พระครูเขมาภิราม (คันธร เขมาราโม) วัดคงคาราม (วัดบน) ฉะเชิงเทรา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๗๑๙. ๒๕๖๕ พระครูโสภณวรคุณ (สนิท กาญจนาโภ) วัดวรามาตยภัณฑสาราราม กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๗๒๐. ๒๕๖๕ พระครูภาวนาชยานุสิฐ (สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) วัดพุทธวนาราม มหาสารคาม พระพุทธศาสนา 

๗๒๑. ๒๕๖๕ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ  (จรูญ านธมฺโม) วัดบางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๗๒๒. ๒๕๖๕ พระครูปลัดจริยวัฒน์ (ธรรมทส ขนฺติพโล) วัดตะโกพระนครศรีอยุธยา การจัดการเชิงพุทธ

๗๒๓. ๒๕๖๕ พระครูปลัดประภัสสร ปญฺญาวุโธ  วัดโพสพผลเจริญ ปทุมธานี การจัดการเชิงพุทธ

๗๒๔. ๒๕๖๕ พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโท  วัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานี วิปัสสนาภาวนา

๗๒๕. ๒๕๖๕ พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้วเชียงใหม่ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๗๒๖. ๒๕๖๕ นายชวน หลีกภัย กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา

๗๒๗. ๒๕๖๕ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  กรุงเทพมหานคร รัฐประศาสนศาสตร์

๗๒๘. ๒๕๖๕ นายวิรัช  ชินวินิจกุล นนทบุรี สันติศึกษา 

๗๒๙. ๒๕๖๕ นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา

๗๓๐. ๒๕๖๕ นายพินิจ จารุสมบัติ กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา

๗๓๑. ๒๕๖๕ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ กรุงเทพมหานคร การพัฒนาสังคม

๗๓๒. ๒๕๖๕ นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม กรุงเทพมหานคร พุทธจิตวิทยา

๗๓๓. ๒๕๖๕ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่  กรุงเทพมหานคร จิตวิทยาการศึกษา

     และการแนะแนว

๗๓๔. ๒๕๖๕ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล   นครราชสีมา พุทธบริหารการศึกษา

๗๓๕. ๒๕๖๕ ดร.ยอดยิ่ง จันทรพิมพ์   ขอนแก่น รัฐประศาสนศาสตร์
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๗๓๖. ๒๕๖๕ นายศุภวัตร ภูวกุล เชียงใหม่ พุทธจิตวิทยา 

๗๓๗. ๒๕๖๕ นายประกอบ มานะจิตต์  นครศรีธรรมราช พระพุทธศาสนา

๗๓๘. ๒๕๖๕ พันโทไพโรจน์  พนารินทร์  สระบุรี พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร

๗๓๙. ๒๕๖๕ นายวัชรินทร์ จิตณาธรรม  สหรัฐอเมริกา พระพุทธศาสนา

๗๔๐. ๒๕๖๕ นายธนกฤต คุปกาญจนา  กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์

๗๔๑. ๒๕๖๕ นางวิภาพรรณ  ชูทรัพย์  กรุงเทพมหานคร พุทธบริหารการศึกษา

๗๔๒. ๒๕๖๕ นางสาวสิฬฬนณนี  บุนนาค  กรุงเทพมหานคร รัฐประศาสนศาสตร์

๗๔๓. ๒๕๖๕ นายสมชาย  รักษาศักดิ์  นครปฐม   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๗๔๔. ๒๕๖๕ นางพัชรา วีรบวรพงศ์  กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๗๔๕. ๒๕๖๕ นายขวัญทอง สอนศิริ   พิษณุโลก รัฐประศาสนศาสตร์

๗๔๖. ๒๕๖๕ นางประภาวัลย์ เวลาดีวงณ์  กรุงเทพมหานคร   การพัฒนาสังคม

๗๔๗. ๒๕๖๕ นางเกษร สหชัยรุ่งเรือง  ชลบุรี   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๗๔๘. ๒๕๖๕ ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล  นนทบุรี   ภาษาศาสตร์

๗๔๙. ๒๕๖๕ นายทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร  กรุงเทพมหานคร   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

๗๕๐. ๒๕๖๕ Somdej Archyathamphrajao (Saikaew Khemacaree) Myanmar  Buddhist Studies 

๗๕๑. ๒๕๖๕ Most Ven. Candasiri Thach Sok Xane  Vietnam  Buddhist Studies

๗๕๒. ๒๕๖๕ Ven. Dr. Myung Soon, Kim (Dohyun)  Republic of  Korea Social  Work

๗๕๓. ๒๕๖๕ Ajahn Brahmali  Australia  Buddhist Studies

๗๕๔. ๒๕๖๕ Ven.Ben Xing, (Wang, Shanyin)  China Social Work

๗๕๕. ๒๕๖๕ Ven. Dr. Medagama Dhammananda Nayake Thera Pali

๗๕๖. ๒๕๖๕ Ven. Tebbatuwawe Medhankara Thero  Sri Lanka    Buddhist Studies

๗๕๗. ๒๕๖๕ Ven. Dr. Phouangpasert Phoumnavong  Laos Buddhist Educational 

     Administration

๗๕๘. ๒๕๖๕ Ven. Bhikkhuni Hong An (Wu, Pi-Chu)  Chinese  Taipei  Social  Work 

๗๕๙. ๒๕๖๕ Ven. Bhikkhuni Chân Không  Vietnam   Social  Work

๗๖๐. ๒๕๖๕ H.E. Dr. Thongloun Sisoulith   Laos Buddhist Studies

๗๖๑. ๒๕๖๕ Agga Maha Siri Sudhamma Manijotadhara Zaw Win Tun, Myanmar  Buddhist  Communication  

     Innovation

๗๖๒. ๒๕๖๕ Miss The Noe San (a) Thazin Kyaw Win Myanmar Buddhist  Educational 

     Administration

๗๕๓. ๒๕๖๕ Mr. Phone Myint Thu   Myanmar Public Administration  

๗๖๔. ๒๕๖๕ Her Excellency Mao Malay Ke Kimyan Myanmar   Buddhist Studies

๗๖๕. ๒๕๖๕ Mrs. Kunzang Wangmo Dixey America  Buddhist Studies

๗๖๖. ๒๕๖๕ H.E. Neak Sambo Cambodai Buddhist Communication  

     Innovation

๗๖๗. ๒๕๖๕ Ms. Dena F. Merriam  America  Peace  Studies

๗๖๘. ๒๕๖๕ Mr. Lalist Kumar Bakshi  New Delhi, India Buddhist Studies
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รายนามผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๖๕

 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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 ที่ พ.ศ. รายพระนาม/รายนาม ที่อยู่ สาขาวิชา
 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
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 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 พระศรีปริยัตยาภรณ์ (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
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 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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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
๔๔๒. ๒๕๖๕ พระครูใบฎีกากิตติเดชา  วิเสสคุโณ เลย พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร
๔๔๓. ๒๕๖๕ นางสาวพัชญ์สิตา ศักดิ์ศิริธนากุล  สมุทรปราการ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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 ๑. ๒๕๓๔ พระครูสรภารพิสุทธ (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 พระครูโอภาสพิพัฒน์ (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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 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. ๒๕๒๒-๒๕๖๕

 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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 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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 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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 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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 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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 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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 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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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
๑๐๔๕. ๒๕๖๕ นายทรงศัก  สายเชื้อ  กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๖. ๒๕๖๕ รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง  เชียงราย  
๑๐๔๗. ๒๕๖๕ นายสนอง ดลประสิทธิ์  ร้อยเอ็ด  
๑๐๔๘. ๒๕๖๕ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย  กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๙. ๒๕๖๕ ดร.รัตนา ตฤษณารังสี  กรุงเทพมหานคร  
๑๐๕๐. ๒๕๖๕ ดร.ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์  กรุงเทพมหานคร
๑๐๕๑. ๒๕๖๕ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล กรุงเทพมหานคร 
๑๐๕๓. ๒๕๖๕ ดร.ปกรณ์  ตันสกุล  กรุงเทพมหานคร  
๑๐๕๐. ๒๕๖๕ ดร.สุรัติ สุพิชญางกูร  นครสวรรค์  
๑๐๕๔. ๒๕๖๕ ดร.สมบูรณ์ วราห์บัณฑูรวิทย์  กรุงเทพมหานคร 
๑๐๕๕. ๒๕๖๕ ดร.กันตยา มานะกุล  เชียงราย  
๑๐๕๖. ๒๕๖๕ ดร.อุดม  โปร่งฟ้า  สุพรรณบุรี
๑๐๕๗. ๒๕๖๕ ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี  กรุงเทพมหานคร 
๑๐๕๘. ๒๕๖๕ นายณัฐธพงษ์ สร้อยสูงเนิน  นครราชสีมา
๑๐๕๙. ๒๕๖๕ ดร.ผจงศิริ อุดมสินกุล  กรุงเทพมหานคร 
๑๐๖๐. ๒๕๖๕ ดร.พงศ์สรร โสระวงค์ธีรกุล  นครราชสีมา
๑๐๖๑. ๒๕๖๕ ดร.มนนเทพ พรประภา  กรุงเทพมหานคร
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 ที่ พ.ศ. รายนาม ที่อยู่
๑๐๖๒. ๒๕๖๕ นายจุมพล ทองตัน   กรุงเทพมหานคร  
๑๐๖๓. ๒๕๖๕ ดาบต�ารวจสัมฤทธิ์ ชัยรัมย์  ลพบุรี   
๑๐๖๔. ๒๕๖๕ นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี  ล�าปาง   
๑๐๖๕. ๒๕๖๕ นายสมศักดิ์ ตั้งรัตคณะ  ชัยภูมิ 
๑๐๖๖. ๒๕๖๕ นางธัญทิพย์ ยิ่งยวด  สมุทรสาคร  
๑๐๖๗. ๒๕๖๕ Mr. Steven Jay Epstein  เชียงใหม่ 
๑๐๖๘. ๒๕๖๕ นางเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
๑๐๖๙. ๒๕๖๕ นางบุณยะพร พิรชัช   กาฬสินธุ์   
๑๐๗๐. ๒๕๖๕ นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง  ล�าพูน
๑๐๗๑. ๒๕๖๕ นางสาวถนอม  นาส�าแดง   ขอนแก่น
๑๐๗๒. ๒๕๖๕ นางกนกรวี จ�าปาวงษ์  ขอนแก่น
๑๐๗๓. ๒๕๖๕ นางนภาพร อาร์มสตรอง  กรุงเทพมหานคร
๑๐๗๔. ๒๕๖๕ นายสัญญา  เอี่ยมพินพันธ์  นครปฐม 
๑๐๗๕. ๒๕๖๕ นางสาวสุวรา นาคยศ  กรุงเทพมหานคร 
๑๐๗๖. ๒๕๖๕ นางสาวอุษณี  สุขสงวน  กรุงเทพมหานคร 
๑๐๗๗. ๒๕๖๕ นางสาวจตุรเนตรเชฏฐา  รัตนมณีสีทันดร  หนองคาย   
๑๐๗๘. ๒๕๖๕ นางชลัยรัตน์ เจนศิริธีราภา  นครพนม 
๑๐๗๙. ๒๕๖๕ นางสาวรักษนาภร โอฬารเลิศ   กรุงเทพมหานคร 
๑๐๘๐. ๒๕๖๕ นายพัชรากร พิชาญเมธีกุล  ปทุมธานี 
๑๐๘๑. ๒๕๖๕ นายพิชาภพ  ดิสสระ  กรุงเทพมหานคร
๑๐๘๒. ๒๕๖๕ นางภัทรานิษฐ์ เอี่ยมลมัย    ฉะเชิงเทรา 
๑๐๘๓. ๒๕๖๕ นายรัฐนันท์  ลีเศรษฐเลิศ   กรุงเทพมหานคร 
๑๐๘๔. ๒๕๖๕ นางวิภา เหลียงทอง   กรุงเทพมหานคร
๑๐๘๕. ๒๕๖๕ นายเมธินทร์ สมนึก   กรุงเทพมหานคร 
๑๐๘๖. ๒๕๖๕ นางฐายิกา ดวงดาว  กรุงเทพมหานคร 
๑๐๘๗. ๒๕๖๕ นางพัชรพิมล ยังประภากร   กรุงเทพมหานคร 
๑๐๘๘. ๒๕๖๕ นางประทิน ศรีพารัตน์  นครปฐม  
๑๐๘๙. ๒๕๖๕ นางสมปอง สายศร  แพร่  
๑๐๙๐. ๒๕๖๕ นางสาวอัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์   กรุงเทพมหานคร
๑๐๙๑. ๒๕๖๕ นางพรอุมา อุบลรัตน์   กรุงเทพมหานคร 
๑๐๙๒. ๒๕๖๕ Mr. Kham Phone Pholsena   Laos
๑๐๙๓. ๒๕๖๕ Mrs. Janmani, Luo (Luo, Yuzhen)   China
๑๐๙๔. ๒๕๖๕ Drs. Efendi Hansen Ng.  Indonesia 
๑๐๙๕. ๒๕๖๕ Ms. Asha Segal   India
๑๐๙๖. ๒๕๖๕ Asst. Prof. Sarath Chandrasekara    Sri Lanka
๑๐๙๗. ๒๕๖๕ Mrs. Nguyen Thi Thuong  Vietnam 
๑๐๙๘. ๒๕๖๕ Mr. Sam Foo Kee  Malaysia
๑๐๙๙. ๒๕๖๕ Mr. Phone Min San   Myanmar 
๑๑๐๐. ๒๕๖๕ Ms. Chan Myae San  Myanmar
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รายนามเจ้าภาพอาหารโรงทาน 
งานพิธีประสาทปริญญา ประจำาปี ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ อาคาร มวก. ๔๘  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
*** *** ***

ที่ รายนามเจ้าภาพ อาหาร/เครื่องดื่ม

๑. พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขนมจีน

๒. มูลนิธิร่วมกตัญญู อาหารตลอดงาน

๓. ดร.แม่ชีทศพร วชิระบ�าเพ็ญ และคณะ อาหารตลอดงาน

๔. มูลนิธิโพธิวัณณา น�าโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล อาหารตลอดงาน

๕. พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

๖. พระโสภณพัฒนคุณ วัดพุน้อย ลพบุรี บาร์บีคิว ๒,๐๐๐ ไม้

๗. พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ,ดร. (หลวงพ่อแดง)

๘. พระครูอุดมจารุวรรณ,ดร. วัดบ�าเพ็ญเหนือ

๙. พระมหาระนอง ทสฺสนีโย วัดท่าอิฐ อ่างทอง

๑๐. พระราชวัลภาจารย์,วิ. วัดหนองหอย ราชบุรี

๑๑. คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก วัดหนองรี 
อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๒. พระชลญาณมุนี,ดร. รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี

๑๓. พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
- แม่ชีน้อย วัดพระธาตุพนม และคณะ

ข้าวเหนียว,ส้มต�า

๑๔. พระอาจารย์ระพิน สีลธโร วัดหนองไร่ และคณะ ก๋วยเตี๋ยว

๑๕. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ 
“น�้ามันพืช ตราผึ้ง”

ข้าวขาหมู - น�้าดื่ม

๑๖. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๑๗. พระอาจารย์ศุภชัย ภูริญาโณ คณะศิษย์ (ศูนย์พุทธบริษัทสากล) ขนมจีน น�้ายา
ข้าวเหนียว ไก่ทอด น�้าสมุนไพร

๑๘. โรงทานปัญจศรี บริษัท สมุนไพรปัญจศรี จ�ากัด น�้าสมุนไพร,ชา-กาแฟ

๑๙. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  
๑) นางสาวโสภา กาลมูสิทธิ์          ๒) นางสาวสุภารัตน์ ลิ้มด�ารงค์
๓) นางสาวณัฐสุรีย์ ด่านล�ามะจาก  ๔) นางสาวจุฑามาศ เทพทอง

ข้าวเกรียบทอด

๒๐. ป้าน้อย อาหารเจ อาหารเจ,น�้าแข็งใส

๒๑. ร้านสายสุวรรณ คุณสาวิตพร - คุณบวรวิชญ์ ขนมโตเกียว

๒๒. คุณส�าราญ นวพาณิช เฉาก๊วย

๒๓. บริษัท วัชรทรัพย์ ปโตรเลี่ยม จ�ากัด

๒๔. นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
รุ่นที่ ๑๒ โดยการน�าของพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด


