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รางวัลพระราชทาน

ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา
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“พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยมาแตโบราณกาล 

พระมหากษัตริยทุกพระองคทรงเปนพุทธมามกะ ทรงอุปถัมภพระพุทธศาสนา

ใหเจริญรุงเรือง จนกลาวไดวา ประเทศไทยเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนา 

และเปนที่นายินดีเปนอยางยิ่งที่องคการสหประชาชาติ

ไดเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา และประกาศให

วันวิสาขบูชาอันเปนวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประสูติ ตรัสรู 

และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เปนวันสําคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก 

ยอมแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนิกชนลวนแตเปนคนที่มีคุณคาตอโลกมนุษย 

เพราะหลักธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาลวนแตสั่งสอน 

ใหพุทธศาสนิกชนเปนคนดี ไมเบียดเบียนเพื่อนรวมโลก 

รูจักเสียสละดวยการทําทาน เปนผูมีศีล มีธรรม 

มีความเมตตา กรุณา เวนจากการกระทําบาปชั่วทั้งปวง 

จนเปนที่ยอมรับของชาวโลกโดยทั่วไป”

 

พระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานในวันเปดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 

ประจําป ๒๕๔๕



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

องค�ประธานในพิธ�เ� ดงาน�ัปดาห���งเสร�มพระพุทธศาสนา

เนื่องในเทศกาลว�สาขบูชา พุทธ�ักราช ๒๕๖๒





สมเด็จพระอร�ยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระ�ังฆราช สกลมหา�ังฆปร�ณายก









พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี



นายวีระ โรจนพจนรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม



นายกฤษศญพงษ ศิริ 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประธานกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา



นายกิตติพันธ  พานสุวรรณ 
อธิบดีกรมการศาสนา

รองประธานกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา



เสาเสมาธรรมจ�กร



เสาเสมาธรรมจักร
สมเด็จพระบรมศาสดา�ัมมา�ัมพุทธเจ�า

พสกนิกรแห�งสยาม

สร�างในมหามงคล ๖ รอบพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

๕ ธันวาคม พระพุทธ�ักราช ๒๕๔๒



 ในปมหามงคลพุทธศักราช ๒๕๔๒ เปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พุทธบริษัททั้งมวลไดมีความเห็นพองกันวา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภกและทรงเปนพุทธมามกะ พระองค

ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนอยางดียิ่งตลอดมา ยังความปล้ืมปติยินดีแกเหลาพสกนิกรชาวพุทธ 

อยางหาที่สุดมิได พุทธบริษัทท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายกทรงเปนองคประธานจึงไดร วมแรงรวมใจกันจัดสรางพระธรรมจักรทองคํา

อันเปนสัญลักษณแหงพระพุทธศาสนา เพื่อทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

ในฐานะที่พระองคทรงเปนพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจา

 พระธรรมจักรทองคําออกแบบโดยกรมศิลปากร มีความสูง ๗๒ กระเบียด ใชทองคําหนัก 

๔,๐๔๘.๖ กรัม ประดับพลอยสีแดง ๒๐๘ เม็ด รอบพระธรรมจักร และพลอยบุษราคัมสีเหลือง ๑๐ เม็ด 

ประดับเลข ๙ ท่ีเสาพระธรรมจักร ซ่ึงหมายถึงรัชกาลที่ ๙ ทรงทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ รวมใช

พลอย ๒๑๘ เม็ด เปนสัญลักษณ ๒๑๘ ป แหงกรุงรัตนโกสินทร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานชื่อพระธรรมจักรทองคําวา “เสาเสมาธรรมจักร สมเด็จพระบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจา” และประทานขอความจารึกที่ฐานพระธรรมจักรทองคําวา “พสกนิกรแหงสยาม 

สรางในมหามงคล ๖ รอบ พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๕๔๒”

 พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล าโปรดกระหม อมให สมเด็จ

พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิแทนพระองค ทรงรบัพระธรรมจกัรทองคาํ 

ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทรที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ทั้งนี้ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เปนองคประธาน ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี เปนผู กราบบังคมทูล และมีคณะกรรมการอํานวยการจัดสรางพระธรรมจักรทองคํา

เขาเฝาฯ รวมจํานวน ๔๕ ราย ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ

 รางวัลเสาเสมาธรรมจักรนี้ แรกเริ่มเดิมทีศูนยส งเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย

โดยความรวมมือของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ไดรวมกันจัดงานสัปดาหสงเสริม

พระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา เริ่มมาแตป พ.ศ. ๒๕๒๗ (ความจริงไดริเริ่มมาอยางไมเปน

ทางการมาแตป พ.ศ. ๒๕๒๕ แลว) และในการนี้ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือก

ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาในประเภทและสาขาตาง ๆ เพื่อเขารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร 

ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (มีบางปจัดที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม) ทั้งนี้ โดยมี

แนวคติวา พระธรรมจักรเปนเครื่องหมายแหงการประกาศพระพุทธศาสนา และผูทําคุณประโยชน

ตอพระพุทธศาสนา ก็ไดช่ือวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการชวยจรรโลงพระพุทธศาสนาและการเผยแผ

พระพุทธศาสนาใหไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไปดวย รางวัลสําหรับผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาที่ไดรับ

การคัดเลือกในแตละปประกอบดวยเสาเสมาธรรมจักรที่สรางขึ้นจากวัสดุธรรมดาทั่วไป เชน ที่หลอดวย

โลหะแลวปดทอง เปนตน พรอมดวยใบประกาศเกียรติคุณ ผูเขารับพระราชทานมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ 

ทั้งที่มีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทยและตางประเทศ และพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจะจัดขึ้น 

ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง ในงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา ระหวาง



วันขึ้น ๘ คํ่า ถึงวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ของทุก ๆ ป จํานวนผูเขารับพระราชทานรางวัลตั้งแตปแรก 

ถึงป ๒๕๔๒ ประมาณ ๒,๔๘๔ ราย 

 คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา มีดําริที่จะจัดสราง

เสาเสมาธรรมจักรขึ้นทูลเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยถือกําหนด

ปมหามงคลกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนท่ีตั้ง ท้ังนี้ โดยพิจารณาวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงเปนองคอัครพุทธศาสนูปถัมภกดํารงพระองคเปนสมเด็จพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจา ผู ทรง

พระคุณธรรมอันประเสริฐ อยางไรก็ดี การจัดสรางตองพิจารณาความเหมาะสมหลายดานจึงไดยับยั้งเรื่อยมา 

โดยกําหนดเอาปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนทีต่ัง้ โดยมหีลกัการวาการจดัสรางนัน้เนือ่งในมหามงคลสมยั ควรคูแกพระเกยีรตยิศ และเปนเครือ่งหมาย

แหงความเทิดทูนและจงรักภักดีในเบื้องพระยุคลบาทของพสกนิกรชาวพุทธทุกหมูเหลา

 ในการจัดสรางน้ัน ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทูลเกลาฯ ถวายเสาเสมาธรรมจักร 

ทองคําขึ้นคณะหนึ่ง มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ชุดนี้ไดมอบหมายใหกรมศิลปากรเปนผูดําเนินการออกแบบและจัดสราง นายนพวัฒน สมพื้น นายชาง

ศิลปกรรม ๑๐ กรมศิลปากร เปนผูออกแบบ สวนการจัดสรางมอบหมายใหสวนชางสิบหมู สถาบัน

ศิลปกรรม กรมศิลปากร ดําเนินการ ท้ังน้ี อยู ในความกํากับดูแลเปนพิเศษของอธิบดีกรมศิลปากร 

(นายนิคม มุสิกะคามะ) และรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายอารักษ สังหิตกุล)

 วัสดุที่ใชสรางเสาเสมาธรรมจักรทองคํา ใชทองคํา ๔,๖๐๒ กรัม ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย 

วัดปากนํ้า ภาษีเจริญ บริจาค ๓,๐๐๐ กรัม พระธรรมราชานุวัตร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

บริจาค ๑,๖๐๒ กรัม พระเทพประสิทธิมนต วัดจักรวรรดิราชาวาส บริจาคพลอยธรรมชาติ ๒๑๘ เม็ด 

เปนพลอยสีแดง ๒๐๘ เม็ด พลอยสีเหลืองบุษราคัม ๑๐ เม็ด พรอมคาใชจายในการประดับพลอยดวย และ

มูลนิธิศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทยรับผิดชอบเรื่องคาดําเนินการจัดสราง รวมคาใชจาย

ทั้งสิ้นประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 เสาเสมาธรรมจักรทองคําน้ี เดิมคณะกรรมการดําเนินการฯ กําหนดชื่อวา “เสาเสมาธรรมจักร 

สมเด็จพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจา” และกรมการศาสนา ขอประทานพระมติจากองคสมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานชื่อมาใหมวา “เสาเสมาธรรมจักรสมเด็จพระบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจา” โดยใหมีขอความจารึกท่ีฐานเสาวา “พสกนิกรแหงสยามสรางในมหามงคล ๖ รอบ 

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช 

๒๕๔๒” เมื่อการจัดสรางท้ังปวงเสร็จเรียบรอยแลว จึงไดขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนําขึ้น

ทูลเกลาฯ ถวาย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เปนผู แทนพระองคทรงรับ ณ พระท่ีน่ังบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทรที่  ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ดังกลาวแลวขางตน

 ขอสมเด็จพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจาแหงกรุงสยามพระองคน้ี ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เปนมิ่งขวัญแหงพสกนิกรไทยทุกหมูเหลาชั่วนิจนิรันดร

 นายทรงวิทย แกวศรี

 เรียบเรียง



เสาเสมาธรรมจักร
“มหาว�ิราลงกรณอุบาสกรัตน”

กองทุน��งเสร�มการเผยแผ�พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สร�างถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระบรมโอรสาธ�ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ครบ ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธ�ักราช ๒๕๕๕



เสาเสมาธรรมจักร
“มหาวชิราลงกรณอุบาสกรัตน”

กองทุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สรางถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ครบ ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ไดทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิตาง ๆ  นานปัการ 

ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองคและทรงปฏิบัติในสวนพระองค พระราชกรณียกิจทั้งปวงลวนมีสวนสรางความ

ผาสกุสูประเทศชาตแิละประชาชน เชน ดานการแพทยและสาธารณสุข การศึกษา การศาล การสังคมสงเคราะห 

การพระศาสนา การตางประเทศและการศึกษา ฯลฯ

 ในดานพระพทุธศาสนา สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ไดทรงมพีระราชศรทัธา

อยางแรงกลาตอพระพุทธศาสนา ไดแก ทรงแสดงพระองคเปนพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

เมือ่วนัที ่๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ กอนเสดจ็พระราชดาํเนนิไปศกึษาทีป่ระเทศองักฤษ เพือ่ประกาศใหทัว่โลก

ไดรับทราบวาทรงเปนชาวพุทธและมีพระราชศรัทธา ทรงออกผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนา เม่ือวันที่ 

๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ระหวางทรงออกผนวช ทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอยางเครงครัด 

นอกจากนั้นไดเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเปนประจําเสมอ 

เชน ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล 

เสดจ็พระราชดาํเนนิแทนพระองคไปทรงบาํเพญ็พระราชกศุลในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา เชน วนัมาฆบชูา 

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษาและการถวายกฐินหลวงตามวัดตาง ๆ เปนตน

 คณะกรรมการฝายคดัเลอืกผูทาํคณุประโยชนตอพระพทุธศาสนา ประจาํป ๒๕๕๕ ในคราวประชมุ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๑๕ ไดพิจารณาเห็นวา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ไดทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญตอพระพุทธศาสนา เปนที่ประจักษแกพุทธศาสนิกชนมาโดยลําดับ ดังนั้น 

ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ครบ ๖๐ พรรษา 

วนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จงึไดมมีตเิหน็ชอบใหกรมการศาสนาจดัสรางเสาเสมาธรรมจกัรทองคาํ สญัลกัษณ

ของผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองในโอกาสมหามงคลดังกลาว โดยได

รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดสรางจากกองทุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา ในการน้ีไดมอบหมายใหนายเจริญศักดิ์ อิ่มศรี นายชางศิลปกรรม ระดับชํานาญงาน 

กลุมประณีตศิลป สํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร เปนผูรับผิดชอบในการออกแบบ มีรายละเอียดการจัดสราง 

ดังนี้



 ๑. นํ้าหนักรวมเสาเสมาธรรมจักรทองคํา “มหาวิชราลงกรณอุบาสกรัตน” เทากับ ๑,๖๘๖.๔ กรัม 

ประกอบดวย

  ๑.๑ ทองคําแทงชนิดความบริสุทธิ์ รอยละ ๙๖.๕ นํ้าหนักทองคํา ๑,๒๙๑.๓ กรัม หรือ 

๘๔.๙๕ บาท

  ๑.๒ วัสดุประกอบอื่นๆ ไดแก

   ๑.๒.๑ นํ้าหนักของเพชร พลอยสังเคราะห ๕.๒ กรัม

   ๑.๒.๒ นํ้าหนักของนอตทองเหลือง ๑.๓ กรัม

   ๑.๒.๓ นํ้าหนักของสี ๔.๐ กรัม

   ๑.๒.๔ นํ้าหนักของสวนฐานไม ผา กาว ๓๘๔.๖ กรัม

 ๒. ความสูงจากฐานถึงปลายสุดของกงลอธรรมจักร ๓๘ เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางที่ฐานเสา 

๙.๒ เซนติเมตร เสาเสมาตั้งอยูบนฐานไมขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๔.๕ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร

 ๓. บริเวณกึ่งกลางเสาประดิษฐานพระนามาภิไธย “มวก”

 ๔. กงลอธรรมจักรมีขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๐.๘ เซนติเมตร หนา ๑.๗ เซนติเมตร จํานวน

ซี่กงลอธรรมจักร ๑๖ ซี่

 ๕. บริเวณก่ึงกลางดุมลอท้ัง ๒ ดาน ประดับเพชรแทสีขาวใส ดานละ ๑ เม็ด รวม ๒ เม็ด 

ลวดลายอื่นๆ ประดับดวยพลอยสังเคราะหเขียว สีชมพู สําแดง รวม ๑๔๔ เม็ด รวมเพชรและพลอยที่ใช

ทั้งสิ้น ๑๔๖ เม็ด

 ๖. พระพรหมวชิรญาณ เจาอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม นายสนธยา คุณปล้ืม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการดําเนินงานจัดสรางเสาเสมาธรรมจักรทองคํา 

“มหาวชิราลงกรณอุบาสกรัตน” ไดนําข้ึนทูลเกลาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ในวโรกาสใหเขาเฝาฯ วันศุกรที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

 ขอพระองคทรงเจริญรุงเรืองในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยยิ่งเทอญ

 

     สุเทพ เกษมพรมณี

     เรียบเรียง



เสาเสมาธรรมจักร
“�ิร�นธราภิวัฒนทีฆายุตตมมงคล”

พุทธศาสนิกชนแห�งสยาม

สร�างในมหามงคลพระชนมพรรษา ๕๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

๒ เมษายน พระพุทธ�ักราช ๒๕๔๘



เสาเสมาธรรมจักร
“สิรินธราภิวัฒนทีฆายุตตมมงคล”

พุทธศาสนิกชนแหงสยาม สรางในมหามงคล พระชนมพรรษา ๕๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๕๔๘

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนแบบอยางของพสกนิกรในการอนุรักษ

สงเสริมมรดกวัฒนธรรมไทย ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในการอนุรักษมรดกของชาติ

โดยเฉพาะในดานศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี ภาษา และพระพุทธศาสนา

 พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ ที่ไดทรงบําเพ็ญแลวจะจารึกอยูในประวัติศาสตร

ของชาติไทยตลอดไป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเปนแมกองบูรณปฏิสังขรณ

วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเปนอภิปูชนียสถาน มรดกสถาปตยกรรมอันลํ้าคา

ของเมืองไทย ในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ ซึ่งขณะนั้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ๒๗ พรรษาเทานั้น พระราชกรณียกิจ

และพระเกียรติคุณดังกลาวเปนที่ชื่นชมโสมนัสแซซองสดุดี และประทับอยูในความทรงจํา ของชาวไทย

และชาวโลกมิรูลืม

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงไดรับการยกยองวาเปนองคอุปถัมภก

มรดกวัฒนธรรมไทย เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพเวียนมาบรรจบครบ ๓๐ พรรษา ในวันที่ ๒ 

เมษายน ๒๕๒๘ คณะรฐัมนตร ีซึง่ม ีฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท เปนนายกรฐัมนตร ีไดมมีตใินการประชมุ

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๘ ประกาศใหวันที่ ๒ เมษายน เปนวันอนุรักษมรดกของชาติ ตามขอเสนอของ

กรมศิลปากร ทั้งนี้ เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี สิรินธร 

รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

 เฉพาะในดานการสงเสริมพระพุทธศาสนานั้น ทรงเปนประธานในการบําเพ็ญพระราชกุศล 

เวยีนเทยีน เนือ่งในวนัมาฆบชูาและวนัวสิาขบชูา ณ พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ทรงเปนประธานพระราชทาน

เสาเสมาธรรมจักร แกบุคคลผูบําเพ็ญประโยชนตอพระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง มาตั้งแต 

พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงปจจุบัน

 ในพระราชนิพนธเรื่อง “ในประสบการณ, ๒๕๒๐” มีขอความตอนหน่ึงวา “หลักความคิด

ของคนไทยเราที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น นับวาเหมาะสมกับสภาพบานเมืองของเราเปนอยางดี 

ถาเราสามารถนําเอาปรัชญาพุทธศาสนา (แมเพียงขอเล็ก ๆ) มาเปนวัตรปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

ก็นาจะชวยใหเกิดความสุขสวัสดีในสังคมไทยไดมากทีเดียว”

 ขออัญเชิญพระราชนิพนธคําโคลงพุทธศาสนสุภาษิต ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มาลงไวบางบท ดังนี้

    อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม

    ไดยินวาตนแลฝกไดยาก

       ขุ.ธ. ๒๕/๓๖



    การฝกอันยากนั้น ฝกฝน ตนนา
    สอนพรํ่าแนะนําคน อื่นได
    บุคคลใดเห็นตน ทําผิด เลยนอ
    เมื่อไมเปนผิดไซร ก็เวนฝกปรือ.
    สาธุ โข สิปฺปกํ นาม อป ยาทิสกีทิสํ
    ขึ้นชื่อวาศิลปะ แมเชนใดเชนหนึ่งก็ยังประโยชนใหสําเร็จ
       ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๓๕
     ศิลปกรรมนําสุขพน พรรณนา
    เครื่องประกอบพิทยา เพริศแพรว
    รูศิลปสิ่งเดียวพา เรืองรุง
    ศิลปะศึกษาแลว เลิศลํ้ามงคล.
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเปนคุณูปการ
อนัยิง่ใหญตอพระพทุธศาสนา เสดจ็พระราชดาํเนนิทรงเปนประธานเปดงานสปัดาหสงเสรมิพระพทุธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาเปนประจําทุกป คณะกรรมการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชา ซ่ึงมีกรมการศาสนาเปนเจาของเรื่อง มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน 
จึงถวายความจงรักภักดีดวยการจัดทําเสาเสมาธรรมจักรทองคําอันเปนสัญลักษณของผูทําคุณประโยชน 
นาํขึน้ทลูเกลาฯ ถวาย เนือ่งในมงคลวโรกาสทีท่รงมพีระชนมายคุรบ ๕๐ พรรษา เมือ่วนัที ่๒ เมษายน ๒๕๔๘ 
โดยมอบให กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชางทองหลวง ในพระบรมมหาราชวงั เปนผูดาํเนนิการจดัทาํ มรีปูแบบดงันี้
 ๑. ใชทองคําเปอรเซ็นตไมตํ่ากวา ๙๕%
 ๒. ใชทองคํานํ้าหนัก ๗๗๕.๒ กรัม หรือทองคําหนัก ๕๑ บาท
 ๓. ความสูงจากฐานสุดวงลอธรรมจักร ๓๗ เซนติเมตร
 ๔. เสนผาศูนยกลางฐาน ๑๐ เซนติเมตร ขอบฐานจารึกอักษร
 ๕. เสนผาศูนยกลางรอบนอก ๑๐.๕ เซนติเมตร หนา ๑.๕ เซนติเมตร
 ๖. จํานวนซี่กงลอธรรมจักร ๑๒ ซี่   
 ๗. ประดับพลอยมวงตามวงลอ โดยใชพลอยดานละ ๕๑ เม็ด ๒ ดาน ๑๐๒ เม็ด
 ๘. เสาทาํดวยไมแกะสลกัปดทองคาํเปลวบางสวนท่ีเปนลวดลาย และบางสวนบดุวยทองคําสลักดนุ
 สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ไดประทานนามเสาเสมาธรรมจกัร
นี้วา เสาเสมาธรรมจักร “สิรินธราภิวัฒนทีฆายุตตมมงคล” ดังนั้น ใหจารึกขอความไวที่ฐานเสาวา 

“เสาเสมาธรรมจักร “สิรินธราภิวัฒนทีฆายุตตมมงคล”
พุทธศาสนิกชนแหงสยาม สรางในมหามงคล พระชนมพรรษา ๕๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๕๔๘”

 ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ไดนําขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปนองคประธานเปดงานสัปดาหวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําป ๒๕๔๙ ในวันจันทรที่ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

 ขอจงทรงพระเจริญและรุงเรืองในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนนิตยเทอญ

     นายทรงวิทย แกวศรี



เสาเสมาธรรมจักร
สัญลักษณ�และความหมาย

 สัญลักษณ คือเครื่องหมายเปนท่ีกําหนดรูกันวา หมายถึง เรื่องราว
ประวัติความเปนมาอยางไร มีความสําคัญอยางไร และใชหมายถึงส่ิงไร
เชน สัญลักษณสถาบันของชาติไทยเรา คือธงไตรรงค หรือธงชาติไทยที่ใชอยู
ในปจจุบัน มีความหมาย ตามพระราชนิพนธบรรยายของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ วา

ขอรํ่ารําพันบรรยาย
ความคิดเครื่องหมาย แหงสีทั้งสามงามถนัด

ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์
หมายพระไตรรัตน และธรรมะคุมจิตไทย

แดงคือโลหิตเราไซร
ซึ่งยอมสละได เพื่อรักษชาติศาสนา

นํ้าเงินคือสีโสภา
อันจอมประชา ธ โปรดเปนของสวนองค

จัดริ้วเปนทิวไตรรงค
จึงเปนสีธง ที่รักแหงเราชาวไทยฯ

 
 นอกจากน้ีแล ว ในประเทศถ่ินฐานหรือสถาบันที่มีความเจริญร ุ งเรืองต าง ๆ มักจะมี
ตราสัญลักษณปรากฏใหเห็นกันอยูทั่วไป ยิ่งพระพุทธศาสนาของเราซ่ึงมีความเจริญรุงเรืองผานมาแลว
นับดวยพันป จนสืบเนื่องมาถึงประเทศไทยของเรา และเปนที่ยอมรับนับถือวาเปนศาสนาประจําชาติแลว 
นักปราชญราชบัณฑิตไดบัญญัติตราสัญลักษณขึ้นมากมาย สัญลักษณอยางหนึ่งที่ชาวไทยเราเห็นอยู 
เสมอ ๆ และท่ัว ๆ ไปก็คือ “ธงเสมาธรรมจักร” ซึ่งจัดทําขึ้นในคราวงานสมโภช ๒๕ พุทธศตวรรษ
ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร
ในปจจุบัน)
 ยอนหลงัไปดถูิน่กาํเนดิของธรรมจกัรในสมยัอดตี เราจะพบวงลอธรรมจกัรใหญกบักวางหมอบคูกนั
อีกสัญลักษณหนึ่ ง ก็ เป นสัญลักษณที่ เกี่ยวข องกับพระพุทธศาสนาเป นสัญลักษณที่ขุดได จาก
อาณาจักรทวาราวดี จังหวัดนครปฐม โดยกรมศิลปากร และตั้งแสดงใหประชาชนไดเขาชมและศึกษาอยู 
ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร
 สัญลักษณนี้เปนสัญลักษณอันประเดิมเริ่มแรกประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาทีเดียว คือ
เปนสัญลักษณการประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกของพระพุทธเจา โดยทรงเทศนาโปรดพระปญจวัคคีย 
๕ ทาน คือ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ



 ดวยพระธรรมเทศนา ชื่อวา “ธัมมจักกัปปวัตนะ” ซึ่งเปนกําเนิดของวงลอธรรมะอันจะหมุน
เคลื่อนตัวไปรอบแลวรอบเลา เพื่อจะใหเขาถึงประชาหมูสัตวทั่ว ๆ ไป ดุจวงลอของราชรถ ที่พระราชา
ประทับขับเคลื่อนไป ฉะน้ัน ส วนกวางหมอบเปนสัญลักษณของสถานที่  เป นที่แสดงธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธะ นั่นคือราวปาเปนที่อยู อาศัยของบรรดาสรรพสัตวเขตปลดปลอยโดยสวัสดิภาพ 
มีชื่อเรียกวา “ปาอิสิปตนมฤคทายวัน”
 นักปราชญทางศาสนาจึงกําหนดเอาวงลอเปนดุจธรรมคลาเคลื่อน และรูปสัตวกวางเปนสถานที่
ประกาศธรรมะมารวมกันหมายวาเปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาประการหน่ึง เรียกวา “ธรรมจักร” 
เปนสัญลักษณอันประเดิมเริ่มแรกของพระพุทธศาสนา
 หลังจากนั้น ถัดมาอีกประมาณ ๒๓๐ กวาป ในรัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราช ผูยิ่งใหญของ
ชมพูทวีปในประเทศอินเดีย ทรงนับถือและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่งจนถึงกับทรงยอมรับ
เปนศาสนูปถัมภกในคราวท่ีพระองคทรงโปรดใหพระภิกษุสงฆชําระและทําสังคายนาพระพุทธศาสนา
นับเปนการทําสังคายนาครั้งท่ี ๓ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการสังคายนาแลว พระองคทรงโปรดใหพระสงฆ
หัวหนาทําสังคายนาคัดเลือกสงพระสงฆผูมีความสามารถไปประกาศพระพุทธศาสนายังประเทศตาง ๆ 
หลายสาย ประเทศไทยของเราก็มีสวนไดรับการเผยแผพระพุทธศาสนาครั้งนี้ดวย โดยพระโสณเถระและ
พระอุตตรเถระไดมาเผยแผพระพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิประเทศ (อาณาจักรทวาราวดี) และพระเจาอโศก
มหาราช ไดทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนการใหญ โดยเฉพาะคือพระองคไดสรางอนุสาวรียสถาน
ในสังเวชนียสถานทั้ง ๔ คือ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน
ของพระพุทธเจา ณ สถานท่ีน้ัน ๆ พระองคไดทรงสรางสถูปเจดียไวอยางมั่นคงและแข็งแรง ยังมีปรากฏ
ใหเห็นอยูในชมพูทวีป ประเทศอินเดียถึงทุกวันน้ี และที่สําคัญคือ สถานที่นั้น ๆ พระองคไดทรงสราง
เสาหนิใหญไวทกุแหง บนยอดของเสาหนินัน้ มรีปูสงิหยนืผงาดอยูทัง้ ๔ ทศิ ยนืหนัหลงัใหกนัและกนัทีห่นาอก
ของสิงหแตละตัวสลักรูปเสมาธรรมจักรไวทุกตัว โดยมีกงลอถึง ๒๔ กงดวยกัน และเปนสัญลักษณใหรูกันวา 
ณ สถานที่นี้มีความเก่ียวของกับพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาเคยมีความมั่นคง ณ สถานที่นี้ ดังนั้น 
จึงทําใหเกิดสัญลักษณท่ีเรียกวา “เสาเสมาธรรมจักร” ขึ้น ซึ่งมีความหมายทั้งเสาเสมา เสาที่เปนเขตแดน
ความมั่นคง และวงลอธรรมจักรอันหมายถึงการประกาศเผยแผหลักธรรมในพระพุทธศาสนาใหเขาถึง
ประชาชน รวมเปน “เสาเสมาธรรมจักร” โดยกรมการศาสนาไดจําลองรูปแบบสวนหนึ่งมาเปนสัญลักษณ 
และมอบใหแกผูบําเพ็ญคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาในงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองใน
วันวิสาขบูชาทุกป
 สําหรับตราธรรมจักรนั้น บางทานอยากจะทราบตอไปอีกก็ไดวา บางตรามี ๔ มี ๘ มี ๑๖
มี ๓๗ หรืออาจมีมากกวาน้ีก็มีน้ัน ขอเรียนวาน่ันเปนเครื่องหมายที่นักปราชญทางศาสนาทานคิดคน
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนายอมาใสไวเปนกงหน่ึง ๆ ในตราธรรมจักรนั้น เชน ๔ กง อาจหมายถึง
หลักของอริยสัจจ ๔ ก็ได ๘ กง อาจหมายถึงมรรคมีองคประกอบ ๘ ประการก็ได อาจหมายถึงมรรค ๔ 
ผล ๔ ก็ได ๑๖ กง อาจหมายถึงญาณ ๑๖ ในวิปสสนากัมมัฏฐานก็ได ๒๔ กง อาจหมายถึงปจจยาการ ๑๒ 
(อิทัปปจจยตา) ทั้งฝายอนุโลมและฝายปฏิโลมรวมเปน ๒๔ ก็ได ๓๗ กง อาจหมายถึง โพธิปกขิยธรรม ๓๗ 
ประการก็ได หรืออาจหมายถึงอยางอื่นอีกสุดแตจะกําหนดความหมายเอาหลักธรรมที่ตนเองเลื่อมใสหรือ
ปฏิบัติมายอเขานั่นเอง

 ธงชัย สุมนจักร
 ผูเรียบเรียง



เสาเสมาธรรมจักร
ประจําป�พุทธศักราช ๒๕๖๒

 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา รวมกับสวนราชการ
และองคกรทางพระพุทธศาสนา กําหนดจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ และไดกําหนดใหมีการ
คัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
เพือ่รบัรางวลัพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจกัร”จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
 เนื่องจากเสาเสมาธรรมจักรที่กรมการศาสนาไดจัดทํากอนหนานั้น 
ยังขาดความชัดเจนของรูปแบบและลวดลาย สมควรปรับใหมีรูปแบบและ
ลวดลายทีม่คีวามคมชดัมากยิง่ขึน้ เพือ่ใหสวยงาม สมกบัเปนรางวลัพระราชทาน
อันทรงเกียรติ กรมการศาสนาจึงขอความอนุเคราะหกรมศิลปากร ออกแบบ
เสาเสมาธรรมจักรใหม และสํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร ไดจัดทํารูปแบบ 
พรอมทัง้แนวคิด ความหมายของเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน พทุธศกัราช ๒๕๖๒ 
สงใหกรมการศาสนา จดัทาํเมือ่วนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑ โดยมเีสาเสมาธรรมจกัร 
ประกอบดวย
 ๑. วงลอธรรมจกัร สวนกลางวงลอเปนดมุลอ มลีวดลายกระจงัตาออย
ลอมรอบลงยาสีแดง ถัดออกมาเปนซี่ลอ มีทั้งหมด ๑๒ ซี่ ซึ่งเปนตราสัญลักษณ
ประจาํกรมการศาสนา ไดนาํมาใชประกอบการออกแบบ ตวัวงลอเปนลายดอกบวั
บานประดบัวงลอ หมายถงึ ความเจรญิงอกงาม เปรยีบดัง่การทาํความดสีามารถทาํไดตลอดเวลา ในดอกบวับาน
ประดับดวยพลอยขาว
 ๒. ตวัเสาประกอบดวย สวนฐานหนากระดานลวดลายลกูฟก ประจาํยามกามป ูรองพืน้ลงยาสเีขยีว 
ภายในดอกประจาํยามประดบัพลอยสนีํา้เงนิ และภายในชองของลายกามปปูระดบัดวยพลอยสขีาว ลวดลาย
บัวควํ่า สวนปลายของกลีบบัวคว่ําลงยาสีแดง ภายในไสของกลีบบัวประดับพลอยสีเขียว หนากระดาน
เหนือกลีบบัวควํ่าพลอยสีนํ้าเงิน เหนือขึ้นไปเปนชั้นลูกแกว ประดับพลอยสีขาว และปลายของกลีบบัวหงาย
ลงยาสีแดง ภายในไสของกลีบบัวประดับพลอยสีขาว ตัวเสากลมผิวเรียบ เหนือตัวเสาเปนลายกลีบบัวควํ่า 
ปลายกลีบบัวลงยาสีแดง ภายในไสกลีบบัว ประดับพลอยสีเขียว เหนือชั้นกลีบบัวควํ่าเปนชั้นลูกแกว 
ประดับพลอยสีขาว เหนือชั้นลูกแกวเปนชั้นบัวหัวเสาลอมรอบ ประดับเกสรบัว และมีฐานลวดรองรับวงลอ
ธรรมจักร ทุกสวนของเสาเสมาธรรมจักร ปดทองคําเปลวแท
 ๓. ฐานไมสักรองรับหรือไมสังเคราะหตามความเหมาะสม เพื่อที่จะทําการสลักชื่อผู เข า
รับพระราชทานดานหนาของฐานไม

     นายณัฐพงค  ปยมาภรณ
     นักวิชาการชางศิลปชํานาญการพิเศษ
     ผูออกแบบ





คํานํา

 ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาถือไดวาเปนผูที่มีความเสียสละทั้งกําลังกาย กําลัง
สติปญญา กําลังทรัพยและเวลาอันมีคา เพื่อทํานุบํารุง สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอพระพุทธศาสนา ซึ่งบุคคลที่ดําเนินชีวิตในลักษณะน้ี  ถือไดวาเปนผูท่ีมีคุณธรรม สามารถ
นํามาใชในการดําเนินชีวิตและสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกพุทธศาสนิกชนไดเปนแบบอยาง 
รวมทั้งชวยกันเผยแผหลักธรรมอยางถูกตอง ชวยเหลือกิจการคณะสงฆใหมีกําลังในการทําหนาที่
การปกครอง การศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะหและการสาธารณ
สงเคราะห
 กระทรวงวัฒนธรรมไดพิจารณาเห็นความสําคัญของผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 
จึงสงเสริมยกยองคุณความดีดวยการประกาศเกียรติคุณใหปรากฏโดยทั่วไป เพื่อเปนการสราง
ขวญักาํลงัใจในการทาํความด ีตลอดถงึเปนแบบอยางท่ีดขีองอนุชนรุนหลงัสบืไป โดยในงานสปัดาห
สงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งจะจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรมไดคัดเลือกผูมีผลงาน
ดานทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาเพื่อเขารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
อันเปนสัญลักษณของคุณงามความดีทางพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีทัง้นี ้มผีูทีผ่านการคดัเลอืก รวมทัง้สิน้ ๑๖๐ ราย จาํแนกเปน พระสงฆ ๙๐ รปู 
ฆราวาส ๖๒ คน และหนวยงาน ๘ แหง 
 กระทรวงวฒันธรรม ไดจดัพมิพหนงัสอืประวตัผิูทําคณุประโยชนตอพระพทุธศาสนาเผยแพร 
เพื่อเปนการยกยองสรรเสริญคุณความดีและประกาศเกียรติคุณใหปรากฏชั่วกาลนาน ขอแสดง
ความชื่นชมยินดีและขอขอบคุณผูที่ไดรับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทุกทานที่ไดรวมกันสงเสริม 
สนับสนุนและเผยแพรพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูคูชาติไทยสืบไป

     
       (นายกฤษศญพงษ ศิริ)
      ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
     ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา



 พระ ทําคุณประโยชนพรอม   เพ็ญพงศ

 พุทธ ธรรมกิจดํารง    เดนลวน

 ศาสนา ยิ่งยืนยง    ใจหยั่ง บุญเอย

 โลก รมเย็นสงบถวน   ถองแทธรรมสมัย

โลกรําลึก สิทธัตถะ ตถาคต   บุญปรากฏการณยิ่งใหญแผไพศาล

ตรัสรูอริยสัจสี่ ปรีชาญาณ    ศีล ธรรม ทาน ถึงจิตใจใหทุกคน

ไมเลือกชั้น วรรณะ และผิวสี   สอนใหเปนคนดี มีเหตุผล

หมุนกงลอธรรมจักรหลักสากล   เมตตาลนโลกเดียวกันมั่นสายใย

พุทธบริษัทสี่ ที่สืบทอด    ตามตลอดสืบยุคสุขสมัย

สงเสริมหลายสาขาประชาไทย   บัวบุญเบิกบานใบ ในความดี

สงเสริมพระปริยัติธรรมนําศึกษา   เรียนวิชชา ไตรปฎก ยกศักดิ์ศรี

สงเสริมศึกษาสงเคราะหเหมาะมากมี  เปนวิถี วัฒนธรรม ตามครรลอง

สงเสริมการเผยแผแกชาวโลก   ใหพนโศกชีวิตจิตเศราหมอง

สงเสริมการปฏิบัติธรรมฉํ่าใจปอง   คลายขุนของบวงบาปหยาบละวาง

สงเสริมอนุรักษมรดก    ชวยยอยก วัดวา สิ่งสวาง

ภูมิทัศนสงบงามตามแนวทาง   ประกาศกวางเลื่องชื่อสื่อมวลชน

สงเสริมผูประกอบอาชีพสุจริต   สรางวิถีชีวิต จิตกุศล

คุณธรรมงามจริงคือมิ่งมนต   งามพรอมคน พรอมงาน การสําคัญ

อริยมรรค อริยผล มงคลคลอง   พิสุทธิ์ผองภาพพจนบทบุญขวัญ

จรรโลงโลกสันติภาพตราบนิรันดร   พรอมผูกพันแผเมตตาบารมี

“วิสาขบูชา” มหาสมัย    บัวบุญผุดผองใส ในวิถี

พระพุทธองคผูทรงธรรมความปรานี   หอมความดีไปตลอดยอดแหงบุญ

รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร”  เกียรติยศสูงศักดิ์ หลักเกื้อหนุน

ผูบําเพ็ญประโยชนโสตถิคุณ   ผูคํ้าจุน “พระพุทธศาสนา” พารุงเรือง

ประพันธโดย นายภูวดล ภูภัทรโยธิน

ผู�ทําคุณประโยชน�ต�อพระพุทธศาสนา



สารบัญ

    หนา

เสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทาน ๒๕๖๒ 

เสาเสมาธรรมจักร สัญลักษณและความหมาย 

คํานํา   

ความเปนมาของการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ๑

ระเบียบกรมการศาสนาวาดวยการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓

ขอกําหนดเฉพาะของผูทําคุณประโยชน ๗

 ๑. ประเภทสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา ๑๓ 

  ๑.๑ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี ๑๕

  ๑.๒ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ๒๕

  ๑.๓ สาขาการศึกษาพระพระพุทธศาสนาแผนกอุดมศึกษา ๒๙ 

  ๑.๔ สาขาการแตงหนังสือทางพระพุทธศาสนา ๓๑

 ๒. ประเภทการศึกษาสงเคราะห ๓๓

  ๒.๑ สาขาการศึกษาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ๓๕

  ๒.๒ สาขาการศึกษาศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ๔๑

 ๓.  ประเภทสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา ๔๕

  ๓.๑ สาขาการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ ๔๗

  ๓.๒ สาขาการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ ๘๕

 ๔. ประเภทสงเสริมการปฏิบัติธรรม ๑๐๑

 ๕. ประเภทสงเสริมกิจการคณะสงฆ ๑๑๕ 

 ๖. ประเภทสงเคราะหประชาชนและสงเสริมการพัฒนาชุมชน  

  โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๑๕๗

  ๖.๑ สาขาสงเคราะหประชาชนและชุมชน ๑๕๙

  ๖.๒ สาขาสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม ๑๗๙

 ๗. ประเภทสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา ๑๘๕

 ๘. ประเภทสื่อมวลชนที่สงเสริมทางพระพุทธศาสนา ๑๙๑

 ๙. ประเภทสมาคม องคกร มูลนิธิ สถาบัน และหนวยงานที่มีกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา ๑๙๕

 ๑๐.  ประเภทผูประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและสงเสริมพระพุทธศาสนา ๒๐๕

 



    หนา

ภาคผนวก  ๒๒๑

 ❉ คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๑๙๗/๒๕๖๑ 

  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 

  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๒๓

 ❉ คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๑๙๘/๒๕๖๑

  เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 

  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๒๕

 ❉ คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๑๙๙/๒๕๖๑

  เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําหนังสือผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 

  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ๒๒๗

 ❉ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 
  เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  เรื่อง ผลการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา  ๒๒๘

สารบัญ (ต�อ)



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒
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ความเปนมาของการคัดเลือก
ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาและเสาเสมาธรรมจักร

 การคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ไดเริ่มมาตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๒๕
โดยปรารภเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ ๒๐๐ ป กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ในสมัยนั้น มีหนาที่ทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนาใหเจริญม่ันคงสถาพร เห็นวาเพื่อใหเปนตัวอยาง
อันดีแกสังคมและเยาวชนของชาติ และเพื่อสงเสริมสนับสนุนงานเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาในดานตาง ๆ 
โดยมีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ รวม ๔ ประเภท คือ
 ประเภท ก. บุคคล
 ประเภท ข. หนังสือและคําประพันธ 
 ประเภท ค. สมาคม องคการ มูลนิธิ และหนวยงานที่ทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา
 ประเภท ง. สื่อมวลชน
 คณะกรรมการอาํนวยการคดัเลอืกผทูาํคณุประโยชนตอพระพทุธศาสนา ไดดาํเนนิการคดัเลอืกแลว
ปรากฏวามีบุคคล หนวยงานไดรับการคัดเลือกจํานวน ๑๖ ราย ใน ๔ ประเภท ดังนี้
 ประเภท ก. บุคคล แบงเปน บรรพชิต ๒ รางวัล คฤหัสถ ๒ รางวัล ผูที่ไดรับการคัดเลือก
 ฝายบรรพชิต ไดแก  
 ๑. พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ)
 ๒. พระราชนันทมุนี (ปญญานันทภิกขุ)
 ฝายคฤหัสถ ไดแก  
 ๑. นายสุชีพ ปุญญานุภาพ
 ๒. น.อ. (พิเศษ) ออน บุญญพันธุ ร.น.
 ประเภท ข. หนังสือและคําประพันธ แบงเปน รอยแกวและรอยกรอง อยางละ ๒ รางวัล
 รอยแกว  ฝายบรรพชิต ไดแก พระราชวรมนุ ี(ประยทุธ ปยตุโฺต) (ปจจบุนั พระพรหมคณุาภรณ) 
     ฝายคฤหัสถ ไดแก นายวศิน อินทสระ
 รอยกรอง  ฝายบรรพชิต ไดแก พระธรรมโกศาจารย (ชอบ อนุจารี)
     ฝายคฤหัสถ ไดแก นางฐะปะนีย นาครทรรพ
 ประเภท ค. สมาคม องคการ มูลนิธิ และหนวยงานที่ทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 
มี ๔ รางวัล ไดแก
 ๑. ศูนยการเผยแพรศีลธรรมแหงประเทศไทย วัดดาวเสด็จ ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี
 ๒. ศูนยการเผยแพรพระพุทธศาสนา วัดราษฎรสามัคคี อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 ๓. สภายุวพุทธิกสมาคมแหงชาติ วัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 ๔. ศูนยการเผยแพรศีลธรรมในพระพุทธศาสนา วัดสกุณปกษี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 ประเภท ง. สื่อมวลชน มี ๕ รางวัล ไดแก
 ๑. ภาพยนตรที่ฉายในโรงภาพยนตร (ไมมีเรื่องใดไดรับคัดเลือก)
 ๒. รายการแสดงทางสถานีโทรทัศน ไดแก ละครเรื่อง “บาปบริสุทธิ์” ของนายประดิษฐ กัลยจาฤก
 ๓. รายการสงเสริมธรรมะทางสถานีวิทยุ ไดแก “รายการของนางพูลศรี เจริญพงศ”
 ๔. รายการสงเสริมธรรมะทางสถานีโทรทัศน ไดแก “รายการของพระราชนันทมุนี”
 ๕. บทความสงเสริมธรรมะทางหนังสือพิมพ ไดแก คอลัมน “ขางวัด” โดย “ประสก” 
(นายจํารัส ดวงธิสาร) ในหนังสือพิมพสยามรัฐ
 ผูไดรับคัดเลือกแตละประเภทจะไดรับเสาเสมาธรรมจักร ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินสด 
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 การคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาไดเวนวางไป ๒ ป คือ ในปพุทธศักราช 
๒๕๒๖-๒๕๒๗ ไมมีการคัดเลือก แตในปพุทธศักราช ๒๕๒๗ นั้น ก็มีเหตุการณที่สําคัญเกิดขึ้น คือ 
สมเด็จพระสันตปาปา จอหน ปอลท่ี ๒ ประมุขศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เสด็จเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการ มีคริสตศาสนิกชนในประเทศไทยถือโอกาสเขาเฝาฯ พระองคอยางลนหลาม ทําให
พทุธศาสนกิชนตางตืน่ตวั และตองการจะแสดงพลงัศรทัธาชาวพทุธทีม่ตีอองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาบาง 
ประจวบกบัในปดงักลาวศนูยสงเสรมิพระพทุธศาสนาแหงประเทศไทยไดถอืกาํเนดิขึน้ จงึปรารภการจดังานสปัดาห
สงเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา เพื่อเปนการนอมรําลึก และบูชาพระคุณของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในฐานะที่พระองคทรงเปนพระศาสดาเอกของโลก ทรงประทานหลักธรรม
ใหชาวโลกไดประพฤติปฏิบัติ จนไดรับความรมเย็นและบังเกิดสันติสุขมาจนถึงปจจุบันนี้
 ตอมาในปพุทธศักราช ๒๕๒๘ จึงไดฟนฟูการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 
ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยกรมการศาสนารวมกับศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย มีบุคคลและ
หนวยงานไดรับการคัดเลือกจํานวน ๑๐ ราย ใน ๑๐ ประเภท ๆ ละ ๑ ราย และมีการคัดเลือกเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) มีบุคคลและหนวยงานไดผานการคัดเลือกจํานวน ๔,๘๙๗ ราย ผูที่ได
รับการคัดเลือกแตละรายไดเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทาน
รางวัลเสาเสมาธรรมจักรในงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เปนประจําทุกป 
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ถือเปนสัญลักษณของผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา เปนรางวัลสูงสุด
ในชีวิต สมควรจะเก็บความรูสึกแหงความภาคภูมิใจนั้นไวตลอดไป
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ระเบยีบกรมการศาสนา
วาดวยการคัดเลอืกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. ๒๕๕๔

 เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาของทุกป จะมีการยกยองเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชน 
ตอพระพุทธศาสนา เพื่อใหการดําเนินงานคัดเลือกผู ทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาเปนไปดวย
ความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพ กรมการศาสนาจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกรมการศาสนาวาดวยการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๔”
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
 ขอ ๓ บรรดาขอกาํหนด หลกัเกณฑอืน่ใดในสวนทีก่าํหนดไวแลว หรอืซึง่ขดัหรอืแยงกบัระเบยีบนี้ 
ใหใชระเบียบนี้แทน
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “ผูทําคุณประโยชน” หมายความวา ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาซึ่งเปนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีไดใหการอุปถัมภ สงเสริม สนับสนุน หรือจัดดําเนินการโดยวิธีใด ๆ อันกอใหเกิด
คุณประโยชน ตอพระพุทธศาสนา
   “พระสงฆ” หมายความวา พระภิกษุสามเณร ในพระพุทธศาสนา
   “ฆราวาส” หมายความวา บุคคลทั่วไป ผูที่ไมใชพระสงฆ
   “หนวยงาน” หมายความวา วัด สมาคม องคกร มูลนิธิ สถาบัน โรงเรียน สื่อมวลชน หรือ
นิติบุคคลอื่น
   “ผลงาน” หมายความวา แบบรายงานและเอกสารประกอบแบบรายงานการเสนอขอรับ
การคัดเลือกเปนผูทําคุณประโยชน ตามที่กําหนดไวทายระเบียบนี้  
 ขอ ๕ ประเภทของผูทําคุณประโยชน มี ๑๐ ประเภท
   ๕.๑ ประเภทสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา มี ๓ สาขา
    ๕.๑.๑ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี
    ๕.๑.๒ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อุดมศึกษา
    ๕.๑.๓ สาขาการแตงหนังสือทางพระพุทธศาสนา
   ๕.๒ ประเภทการศึกษาสงเคราะห มี ๒ สาขา
    ๕.๒.๑ สาขาการศึกษาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
    ๕.๒.๒ สาขาการศึกษาศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
   ๕.๓ ประเภทสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา มี ๒ สาขา
    ๕.๓.๑ สาขาการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
    ๕.๓.๒ สาขาการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ
   ๕.๔ ประเภทสงเสริมการปฏิบัติธรรม
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   ๕.๕ ประเภทสงเสริมกิจการคณะสงฆ
   ๕.๖ ประเภทสงเคราะหประชาชนและสงเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา มี ๒ สาขา
    ๕.๖.๑ สาขาสงเคราะหประชาชนและชุมชน
    ๕.๖.๒ สาขาสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม
   ๕.๗ ประเภทสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
   ๕.๘ ประเภทสื่อมวลชนที่สงเสริมพระพุทธศาสนา
   ๕.๙ ประเภทสมาคม องคกร มูลนิธิ สถาบัน และหนวยงานที่มีกิจกรรมสงเสริม
พระพุทธศาสนา
   ๕.๑๐ ประเภทผูประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและสงเสริมพระพุทธศาสนา
 ขอ ๖ คุณสมบัติ
   ผูท่ีจะไดรับการเสนอผลงานเขารับการคัดเลือกใหเปนผูทําคุณประโยชน ตองมีคุณสมบัติ 
ดังนี้
   ๖.๑ เปนผูนับถือพระพุทธศาสนา
   ๖.๒ เปนพระสงฆ ฆราวาส หรือหนวยงาน
   ๖.๓ เปนผูมีคุณธรรม มีความประพฤติดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม
   ๖.๔ เปนผูประกอบอาชีพสุจริต ไมขัดตอศีลธรรมอันดี หรือเปนที่รังเกียจของสังคม
   ๖.๕ เปนผูไมมีสวนเกี่ยวของกับการคัดเลือกผูทําคุณประโยชน
   ๖.๖ เปนผูไมเคยตองโทษหรอืตองคาํพพิากษาของศาลถงึทีส่ดุใหจาํคกุ หรอือยูระหวาง
การพิจารณาคดีของศาลในฐานความผิดที่เกี่ยวกับการลวงละเมิดศีลธรรมอันดี
   ๖.๗ เปนผูไมเคยไดรับการคัดเลือกใหเปนผูทําคุณประโยชนมากอน
 ขอ ๗ ผลงาน
   ผลงานท่ีจะไดรับสิทธิการพิจารณาใหนําเสนอขอรับการคัดเลือกเปนผูทําคุณประโยชน 
ตองประกอบดวยลักษณะ ดังตอไปนี้
   ๗.๑ เปนผลงานยอนหลัง ไมนอยกวา ๕ ป
   ๗.๒ เปนผลงานท่ีไมเคยผานการพิจารณาใหบุคคลอื่นเปนผู ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูทําคุณประโยชน
   ๗.๓ เปนผลงานท่ีไมมีเน้ือหาซ้ําซอนกับผลงานของผูเสนอผลงานขอรับการคัดเลือก 
เปนผูทําคุณประโยชนรายอื่น ๆ
   ๗.๔ เปนผลงานที่ไมเกิดจากการปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรของรัฐ
   ๗.๕ เปนผลงานทีม่สีาระสาํคญัของเนือ้งาน/กจิกรรม ตรงตามประเภท และสาขาทีเ่สนอ
ขอรับการคัดเลือกเปนผูทําคุณประโยชน
 ขอ ๘ ผลงานที่จะเสนอขอรับการคัดเลือก ตองประกอบดวย
   ๘.๑ ผลงานที่จัดทําเปนรูปเลม จํานวน ๑ ชุด
   ๘.๒ แบบสรุปประวัติและผลงาน จํานวน ๑ ชุด โดยจัดทําเปนแผนบันทึกขอมูล 
จํานวน ๑ แผน
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   ๘.๓ ภาพถาย หนาตรง ถายไมเกนิ ๖ เดอืน ขนาด ๒ นิว้ ดานหลงัภาพระบชุือ่-นามสกลุ
หรือฉายา พรอมประเภทและสาขาของผูเสนอผลงาน จํานวน ๒ ภาพ
   ๘.๔ ภาพกิจกรรม ตรงกับประเภทที่ขอรับการคัดเลือก
   ๘.๕ หลักฐานหรือคํารับรองที่แสดงวาไดทําประโยชน (ถามี) เชน หนังสือรับรอง 
เกียรติบัตร ใบอนุโมทนาบัตร เปนตน
 ขอ ๙ ใหผูไดรบัการเสนอชือ่ขอรบัการคดัเลือกขอรบัผลงานคนืภายใน ๙๐ วนั นบัจากวนัประกาศ
ผลการคัดเลือก หากพนกําหนดถือวาไมประสงคจะรับผลงานคืน
 ขอ ๑๐ การจัดทําผลงานใหใชตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบ ดังตอไปนี้
   ๑๐.๑ แบบ ศน.๑ พระสงฆ (กรุงเทพมหานคร)
   ๑๐.๒ แบบ ศน.๒ ฆราวาส (กรุงเทพมหานคร)
   ๑๐.๓ แบบ ศน.๓ หนวยงาน (กรุงเทพมหานคร)
   ๑๐.๔ แบบ ศน.๔ พระสงฆ (สวนภูมิภาค)
   ๑๐.๕ แบบ ศน.๕ ฆราวาส (สวนภูมิภาค)
   ๑๐.๖ แบบ ศน.๖ หนวยงาน (สวนภูมิภาค)
   ๑๐.๗ แบบ ศน.๗ พระสงฆ (ตางประเทศ)
   ๑๐.๘ แบบ ศน.๘ ฆราวาส (ตางประเทศ)
   ๑๐.๙ แบบ ศน.๙ พระสงฆ/ฆราวาส (สาขาการแตงหนังสือทางพระพุทธศาสนา)
 ขอ ๑๑ การเสนอผลงานเพือ่ใหมกีารรบัรอง ใหเสนอรายละไมเกนิหนึง่ประเภทและหนึง่สาขา ดงันี้
   ๑๑.๑ กรุงเทพมหานคร
    ๑๑.๑.๑ ผูขอรับการคัดเลือกจะตองไดรับการรับรองผลงานจากเจาอาวาสหรือ
หนวยงานที่ไดรับประโยชน
     ๑๑.๑.๒ ผูขอรับการคัดเลือกจะตองไดรับการรับรองผลงานจากเจาคณะเขต
และผูอํานวยการเขตที่ตนมีภูมิลําเนาอยู
     ๑๑.๑.๓ เจาคณะเขตหรือผูอํานวยการเขต จัดทําหนังสือนําสงผลงานของผูไดรับ
การคัดเลือกใหกรมการศาสนา
   ๑๑.๒ สวนภูมิภาค
     ๑๑.๒.๑ ผูขอรับการคัดเลือกจะตองไดรับการรับรองผลงานจากเจาอาวาสหรือ
หนวยงานที่ไดรับประโยชน
     ๑๑.๒.๒ ผูขอรับการคัดเลือกจะตองสงผลงานผานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู
    ๑๑.๒.๓ ใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตรวจสอบ รวบรวมผลงานของผูขอรับ
การคัดเลือกเสนอคณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาระดับจังหวัด ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้ง เพื่อคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตามมติคณะกรรมการฝายคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา ประจําป ที่กรมการศาสนาไดแจงใหจังหวัดทราบ



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

6

   ๑๑.๓ ตางประเทศ
    ผูขอรับการคัดเลือกตองเปน
    ๑๑.๓.๑ พระสงฆ
      ๑๑.๓.๑.๑ พระสงฆสังกัดคณะสงฆมหานิกาย เสนอผลงานตอ
ประธานสมัชชาสงฆไทย
     ๑๑.๓.๑.๒ พระสงฆ สังกัดคณะสงฆธรรมยุต เสนอผลงานตอ
ประธานสงฆคณะธรรมยุต
     ๑๑.๓.๑.๓ ในกรณีที่ไมมีประธานสมัชชาสงฆไทย และประธานสงฆ
คณะธรรมยุต ใหเสนอผลงานตอเจาอาวาสวัดไทยในประเทศนั้น ๆ
     ๑๑.๓.๑.๔ ในกรณีที่ไม มีผู  มีอํานาจลงนามในคํารับรองตามขอ 
๑๑.๓.๑.๑ ขอ ๑๑.๓.๑.๒ และ ขอ ๑๑.๓.๑.๓ ใหเสนอผลงานตอเจาอาวาสวัดตนสังกัดในประเทศไทย 
หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ลงนามรับรอง
    ๑๑.๓.๒ ฆราวาส
     ชาวไทยและชาวตางประเทศใหเสนอผลงานตอประธานสมัชชาสงฆไทย 
หรือประธานสงฆคณะธรรมยุต หรือเจาอาวาสวัดไทย หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แลวแตกรณี
 ขอ ๑๒ ผู ขอรับการคัดเลือกผู ทําคุณประโยชนประเภทสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 
สาขาการแตงหนังสือทางพระพุทธศาสนา ใหเสนอผลงานโดยไมตองมีการรับรอง และใหสงกรมการศาสนา
โดยตรง
 ขอ ๑๓ ผลงานที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ ๑๑ และผลงานตามขอ ๑๒ จะตองสงใหกรมการศาสนา 
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนของทุกป
 ขอ ๑๔ ใหสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบผลงานที่ไดรับ เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการฝายคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พิจารณาคัดเลือกตอไป
 ขอ ๑๕ ผลการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนของคณะกรรมการฝายคัดเลือกผูทําคุณประโยชน
ตอพระพุทธศาสนา ประจําป ถือเปนที่สิ้นสุด
 ขอ ๑๖ ใหอธิบดีกรมการศาสนารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

      (นายสด แดงเอียด)
      อธิบดีกรมการศาสนา
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ขอกําหนดเฉพาะของผูทําคุณประโยชน

๑. ประเภทสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา มี ๔ สาขา
 ๑.๑ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี
 ๑.๒ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 ๑.๓ สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา
   การศึกษาพระพุทธศาสนา หมายถึง การศึกษาซึ่งคณะสงฆเปนผูจัดตั้งและดําเนินการ
ไมวาจะเปนแผนกบาลี แผนกธรรม แผนกสามัญศึกษา และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา พระเถระรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนเจาสํานักเรียน เจาของ ผูกอตั้งสถาบันการศึกษาหรือ
พระสงฆรปูใดรปูหนึง่หรอืหลายรปู หรอืคฤหสัถคนใดคนหนึง่หรอืหลายคน เปนกาํลังสําคัญในการดาํเนนิการ
จนเปนผลสําเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มีอาคารสถานที่เปนเอกเทศ มีจํานวนผูสอน
และผูเรยีนมปีรมิาณสงูพอสมควร เปนสาํนกัเรยีนและสถาบนัการศกึษาทีม่ชีือ่เสยีง เปนทีเ่ชดิหนาชตูาในเขต
หรือทองที่นั้น ๆ จนเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
   ในการประเมินคุณคาของสํานักเรียนและสถาบันการศึกษาแตละแหงนั้น จะพิจารณาจาก
บทบาทของเจาสํานักเรียน ผูกอตั้ง เจาของ ผูบริหารหรือพระสงฆรูปใดรูปหนึ่ง หรือคฤหัสถคนใดคนหนึ่ง 
ซึ่งไดรับมอบหมายและมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ โดยประเมินผลจาก
   (๑) การสนับสนุนการศึกษา ความพรอมในการดําเนินงานในดานอาคารสถานที่ อุปกรณ
การเรียนการสอน ทุนการศึกษา เปนตน
   (๒) งบประมาณในการดําเนินงานแตละป การอุปถัมภบํารุงพระภิกษุสามเณร หรือเด็ก
และเยาวชนผูศึกษาเลาเรียนในวัด ดวยปจจัยสี่และการเรียนการสอน
   (๓) จาํนวนผูสอนและผูเรยีน ประสทิธภิาพและผลสมัฤทธิจ์าํนวนผูสอบไลได โดยเปรยีบเทยีบ
กับกลุมทั้งหมดในสาขาเดียวกัน และพิจารณาจากผลลัพธหรือสถิติในรอบ ๕ ป
   สํานักเรียนเกาแกของวัดและสถาบันการศึกษาที่เปดการเรียนการสอนมานาน สามารถรักษา
มาตรฐานในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูง
 ๑.๔ สาขาการแตงหนังสือทางพระพุทธศาสนา
   การแตงหนังสือทางพระพุทธศาสนา ถือไดวาเปนความสามารถเฉพาะตัวของผูแตง เปนที่
ยอมรับของคนทั่วไปวา หนังสือเปนอุปกรณสําคัญในการศึกษา ไมวาจะเปนการศึกษาในระบบตามหลักสูตร
หรือนอกระบบซึ่งมีผลจากการอานเปนความรูและสติปญญา นอกจากนี้ หนังสือทางพระพุทธศาสนา
ยังเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการเผยแผพระพุทธศาสนา
   การพิจารณาจะคํานึงถืง
   (๑) ดานคุณภาพ คือ เนื้อหาสาระของเรื่องวามีความถูกตองตรงตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาใหความจริงและเหตุการณที่ถูกตอง มีสํานวนกระชับนาอาน เปนที่ใครธรรม ชวนใหประพฤติ
ปฏิบัติตาม มีคุณคา ตอการศึกษาพระพุทธศาสนาในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน
   (๒) ดานปริมาณ มีจํานวนพอสมควร ไมวาจะเปนผลงานหนังสือท่ีจัดพิมพเปนรูปเลม 
จํานวนมากกวา ๕ เลมขึ้นไป อาจมีผลงานดานบทความทางวิชาการประกอบดวยก็ได วาโดยรูปแบบ
อาจจะเปนเรื่องแตง เรื่องแปล ปาฐกถา หรือบทความ รวมพิมพเปนเลม
   (๓) หนังสือประเภทแบบเรียนตามหลักสูตรวิชาศีลธรรมหรือจริยธรรมศาสนา หรือปรัชญา 
จะไมไดรับการพิจารณาเปนผลงานหลัก แตอาจใชเปนผลงานประกอบเทานั้น
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๒. ประเภทการศึกษาสงเคราะห มี ๒ สาขา
 ๒.๑ สาขาการศึกษาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
   การศึกษาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือสงเคราะห 
บุตรหลานของประชาชนใหมีความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนา อันจะนําไปสูการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม
ในสังคม
   การพิจารณาจะคํานึงถึง
   (๑) การสนับสนุนการศึกษา มีความพรอมในดานการดําเนินงานอาคารสถานที่ อุปกรณ
การเรียนการสอน ทุนอุปถัมภในการดําเนินงาน มีระบบการบริหารที่ชัดเจน จริงจังและจริงใจในการฝกอบรม
   (๒) คุณภาพในการจัดการศึกษา มีทั้งหลักสูตรและกิจกรรมชวยเหลือสังคม การบําเพ็ญ
ประโยชนและแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตของเยาวชน
   (๓) ปริมาณของผูสอนและผูเรียน มีจํานวนเพ่ิมขึ้นแตละป จํานวนผูสมัครเลาเรียนและ
ยอดผูจบการศึกษาในแตละชั้นมีความสมดุลกัน
 ๒.๒ สาขาการศึกษาศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
   การศึกษาศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ หมายถึง การจัดการศึกษาแกเด็กในระดับอนุบาล
หรอืกอนระดบัเขาเกณฑประถมศกึษา เปนการจดัแบบใหเปลา เปนการแบงเบาหนาท่ีของรฐับาลและประชาชน 
โดยไมหวังกําไรหรือผลตอบแทน เปนการสงเคราะหประชาชนอีกทางหนึ่ง และสรางความผูกพันแกเด็ก 
ในทางพระพุทธศาสนาต้ังแตระยะแรกเริ่มเรียนหรือเยาววัย สรางทัศนคติที่ดีแกผูปกครอง ในการที่วัด
จัดการศึกษาสงเคราะหแกประชาชน ทําใหประชาชนสํานึกและเห็นคุณคาของสถาบันวัด
   การพิจารณาจะคํานึงถึง
   (๑)  ความพรอมในการจัดการศึกษาดานอาคารสถานท่ี ผูสอน อุปกรณการเรียนการสอน 
สุขอนามัยการควบคุมดูแล และการเขารวมกิจกรรมของผูปกครอง
   (๒)  ความพรอมในการดําเนินงาน ระบบการบริหาร งบประมาณที่ทางวัดสามารถจัดได 
อยางพอเพียงโดยมิหวังพึ่งเงินงบประมาณแผนดิน
   (๓)  คุณภาพและปริมาณของครูและนักเรียน สวัสดิการของครู พัฒนาการและความพรอม 
ของนักเรียน
   (๔)  งบประมาณในการดําเนินงานเปนการกุศลอยางแทจริงโดยไมเรียกเก็บคาบํารุงหรือ
คาเลาเรียน งบประมาณอาจไดมาจากการอุปถัมภบริจาคภายนอก

๓. ประเภทสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา มี ๒ สาขา
 ๓.๑ สาขาการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
   การเผยแผพระพทุธศาสนาในทีน่ี ้หมายถงึ บทบาทของพระสงฆหรอืคฤหสัถผูทาํหนาทีเ่ผยแพร 
สั่งสอนประชาชนใหมีความรูความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จะเปนในรูปของการแสดงธรรม 
การปาฐกถาธรรม การอภิปรายในหมูประชาชน ทั้งในกลุมบุคคล ทางวิทยุ โทรทัศน และ/หรือส่ือมวลชน 
ประเภทตาง ๆ มีวารสารและหนังสือพิมพ เปนตน
   ลักษณะการดําเนินงาน มิไดจํากัดเพียงหนาที่ของพระสงฆ ซึ่งมีการแสดงธรรมแกประชาชน 
มรีะบบการดาํเนนิงานทีช่ดัเจน ตอเนือ่ง และหวงัผลตอกลุมประชาชนกลุมใดกลุมหนึง่เปนเปาหมาย อาจเปน
ประชาชนโดยทั่วไป กลุมเจาภาพ ครูและนักเรียนตามโรงเรียนตาง ๆ  ทั้งนี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร
สัจธรรมดวย พรอมทั้งมีผลงานที่ปรากฏชัดเจน ๕ ป
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   การพิจารณาจะคํานึงถึง
   (๑)  ลักษณะการดําเนินงาน ความตอเนื่อง รูปแบบของกิจกรรมและกลุมเปาหมายที่ชัดเจน 
   (๒)  คุณภาพและปริมาณของผลงาน ระยะเวลา งบประมาณที่ใช
   (๓)  ประโยชนทีเ่กดิจากการดาํเนนิงานหรอืคาดหวงัวาจะไดรบั ทัง้ตอสถาบนัพระพทุธศาสนา 
และสังคม
   (๔)  เปนการดําเนินงานในประเทศไทยเทานั้น 
 ๓.๒ สาขาการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ
   เปนบทบาทของพระสงฆหรือคฤหัสถ ผู ทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ 
มีวัด/สํานักสงฆ/ที่พํานักเปนหลักแหลงเปนที่ดําเนินการแนนอน มิใชเปนการเดินทางไปรับกิจนิมนต
หรือทัศนศึกษาเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แตเปนการปฏิบัติศาสนกิจอยูประจํา หรือเปนคนของประเทศนั้น ๆ 
มีระยะเวลาติดตอกัน ไมควรจะนอยกวา ๕ ป มีผลงานเปนท่ีปรากฏ มีศีลาจารวัตรเปนท่ีเคารพเล่ือมใส
ทั้งในหมูชาวไทยและชาวตางประเทศในประเทศนั้น ๆ
   การพิจารณาจะคํานึงถึง
   (๑)  มีกิจกรรมการเผยแพรของวัด/สํานักสงฆหรือบุคคลในประเทศนั้น ๆ มีการแสดงธรรม 
บรรยายธรรม สอนปฏิบัติสมาธิ ทั้งภายในวัดและนอกวัด ตลอดจนการบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
แกสถาบันการศึกษาและองคการตาง ๆ 
   (๒)  มกีารจดักจิกรรมตาง ๆ  เพือ่เผยแพรประเพณแีละวฒันธรรมไทย ท้ังภายในวดัและนอกวดั 
เชน การจัดประเพณีเทศกาลตาง ๆ การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและภาษาไทย ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอื่น ๆ มีมารยาทไทย เปนตน 
   (๓)  เปนที่พึ่งทางใจแกกลุมคนไทยในตางประเทศ เปนที่ปรึกษาหลักธรรมแกชาวตางประเทศ
ที่สนใจ
   (๔)  มีการทําวัตรสวดมนต มีศีลาจารวัตรอันดีงาม เปนแบบอยางพระสงฆไทยในตางประเทศ
   (๕)  มีคุณภาพและปริมาณงานเปนที่นาอนุโมทนา

๔. ประเภทสงเสริมการปฏิบัติธรรม
 การปฏบิตัธิรรม หมายถงึ การแสดงบทบาทของวดั หรอืพระสงฆ หรอืคฤหสัถทีส่งเสรมิในการปฏบิตัธิรรม
ของประชาชนอยางเปนกลุม เปนคณะ มีระยะเวลาและจํานวนผูปฏิบัติชัดเจน และเปนกิจจะลักษณะ
โดยเฉพาะมุงถึงสํานักปฏิบัติธรรมทั้งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมธาน มิไดหมายถึง การเทศนาหรือ
บรรยายธรรมตามปกติของพระสงฆหรือคฤหัสถโดยทั่วไป โดยมีผลงานเปนที่ปรากฏชัดเจน ๕ ป
  การพิจารณาจะคํานึงถึง
  (๑)  กิจกรรมการดําเนินงานของศูนยหรือสํานักปฏิบัติธรรมนั้น ๆ รูปแบบและระบบในการ
จัดกิจกรรม ระยะเวลา และความตอเนื่อง
  (๒)  ปจจยัทีเ่อือ้ตอการปฏบิตัธิรรมอันเปนสัปปายะอ่ืน ๆ  เชน อาคารสถานท่ีอาณาบรเิวณท่ีรมรืน่ 
เงียบสงบ
  (๓)  คุณภาพและปริมาณของผูดําเนินการริเริ่ม ผูเขารวมปฏิบัติธรรม ผลประโยชนที่สังคมและ
พระพุทธศาสนาไดรับ
  (๔)  งบประมาณที่ใชดําเนินงาน
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๕. ประเภทสงเสริมกิจการคณะสงฆ
  กจิการคณะสงฆ หมายถงึ สถาบนัสงฆทีส่ามารถดาํรงอยูไดกด็วยการอปุถมัภบาํรงุของพทุธศาสนกิชน
ที่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาและดวยความเอาใจใส เปนภารธุระของพระสังฆาธิการในระดับ ตาง ๆ 
ซึง่ขวนขวายในหนาทีน่อยใหญ เพือ่ยงัการพระศาสนาใหเปนไปดวยความราบร่ืน เรียบรอยและม่ันคง โดยเฉพาะ
สาธุชนผูเปนกําลังสําคัญในการบํารุงพระพุทธศาสนา ในดานการกอสราง การศึกษา การเผยแพร หรือเขามา
ชวยกิจการคณะสงฆ ในดานตาง ๆ ทั้งเปนการทั่วไปไมจํากัดวัดใดวัดหนึ่งโดยเฉพาะเพียงแหงเดียวหรือ
หลายแหง และมีผลงานปรากฏชัดเจนเปนที่ยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕ ป ผูอุปถัมภบํารุง
พระพุทธศาสนาโดยทั่วไปก็จัดอยูในประเภทนี้ดวย
  การพิจารณาจะคํานึงถึง
  (๑)  ผลงานทั้งในแงคุณภาพและปริมาณ ระยะเวลา ความตอเนื่อง
  (๒) งบประมาณที่ใชดําเนินการ
  (๓)  ผลประโยชนที่คณะสงฆโดยสวนรวมจะไดรับ

๖. ประเภทสงเคราะหประชาชนและสงเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
มี ๒ ประเภท
 ๖.๑ สาขาสงเคราะหประชาชนและชุมชน
   การสงเคราะหประชาชนและชุมชน หมายถึง การแสดงบทบาทในการสนับสนุนสงเสริมของ
พระสงฆหรือคฤหัสถ 
   ในดานการสงเคราะห เชน เปนผูนําประชาชนและชุมชนในการบริจาคชวยผูประสบภัยพิบัติ
ตาง ๆ สงเคราะหผูขาดแคลนและยากไร ทั้งในรูปของกองทุนหมุนเวียน สิ่งของอุปโภคบริโภค การเยียวยา
รักษา แพทยแผนโบราณ การจัดตั้งโรงพยาบาลเพื่อสงเคราะหคนยากจน
   ในดานการสาธารณูปโภค เชน เปนผูนําประชาชนและชุมชนในการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ใหดีขึ้น สรางถนนหนทาง สะพาน การขุดคลอง การขุดบอนํ้า การพัฒนาแหลงนํ้า ฯลฯ
   การเขารวมโครงการหรือการใหความรวมมือกับหนวยราชการหรือประชาชนในการสงเสริม
อาชีพที่สุจริต เพื่อความเปนอยูดีกินดีของประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ โดยมีผลงานปรากฏชัด ๕ ป
    การพิจารณาจะคํานึงถึง
   (๑)  กิจกรรมการดําเนินงาน ความตอเนื่อง คุณภาพและปริมาณงาน ความยากลําบากและ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
   (๒) งบประมาณที่ใช
   (๓) ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะพึงไดรับ ผลดีตอพระพุทธศาสนาและสังคม
 ๖.๒ สาขาสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
   ส่ิงแวดลอม หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชนในการดํารงชีวิตของมนุษยและ
สัตวใหญ ดียิ่ง ๆ ขึ้น และหมายรวมถึง การจัดมลภาวะที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติไปโดยเปลาประโยชน 
โดยทั่วไปสิ่งแวดลอมจะหมายถึง ปาเขาลําเนาไพร หวย หนอง คลอง บึง แนวนํ้า ลําธาร ตลอดจนทะเลและ
มหาสมทุร รวมถงึสตัวปาตาง ๆ  ในลกัษณะใกลตวั อาจหมายถงึ การจดัหรือปรับปรุงส่ิงแวดลอมในบริเวณท่ีอยู
อาศยัใหสะอาด รมรืน่ นาอยู มีรมไมเขยีวขจี ปราศจากมลภาวะทัง้เรือ่งแสง ส ีเสยีงและควนัพิษทีเ่ปนรปูธรรม
ทีส่ดุ ไดแก การอนรุกัษและการปลกูปา การดํารงรกัษาสภาพแนวนํา้ลาํคลองใหใสสะอาดและไมตืน้เขนิ เปนตน
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   การพิจารณาจะคํานึงถึง
   (๑) กิจกรรมและรูปแบบในการดําเนินงาน เชน การรณรงคเพื่อการอนุรักษการตอตาน
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติของผูเห็นแกตัว การเปนผูนําทั้งในแงกระทําเองและปลูกสํานึกใหประชาชน
เห็นคุณคาและชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมไว เพื่อเปนศาสนสมบัติของชาติ สําหรับภายในวัดมีการอนุรักษ
และสงเสริมรูปแบบสถาปตยกรรมภายในวัด และจัดตบแตงภูมิทัศนบริเวณวัดและศาสนสถานใหรมรื่น 
สะอาดสะอาน สมกับเปนอารามทางพระพุทธศาสนา ควรแกการทัศนา
   (๒)  คุณภาพและปริมาณงาน ระยะเวลา และความตอเนื่อง
   (๓)  ประโยชนที่ประชาชน ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาจะพึงไดรับ
   (๔)  งบประมาณที่ใชดําเนินการ

๗. ประเภทสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
  การสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การแสดงบทบาท
ของพระสงฆหรือคฤหัสถที่สนับสนุนสงเสริม เพื่อใหมีการสงวนรักษามรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
ทั้งในแงศิลปะและวรรณคดีขึ้น
  ในแงศิลปะ หมายถึง การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมอื่น ๆ 
เชน ประติมากรรม จิตรกรรม และงานพุทธศิลปะอื่นๆ รวมทั้งศิลปะโบราณคดีพื้นบานหรือทองถิ่นนั้น ๆ
  ในแงของวรรณคดี หมายถึง วรรณคดีพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนคัมภีรเกาแก อยูในรูปแบบของ
ศิลาจารึก สมุดขอย ใบลาน กระดาษสา ทั้งที่เปนพระพุทธศาสนา นิทานพื้นบานที่เกี่ยวกับชาดก หรือ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตํานานทองถิ่น ฯลฯ การดําเนินงานอาจเปนการสะสมรวบรวม ซึ่งมีปริมาณ
เพียงพอที่จะจัดเปนหองหรือหอพิพิธภัณฑได 
  อนึ่ง อาจเปนบทบาทของนักโบราณคดีที่ใหความรวมมืออยางจริงจังกับวัด ในการรวบรวม
และจัดตั้งหองหรือหอพิพิธภัณฑขึ้นมาก็ได การครอบคลุมถึงบุคคลผูมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรความรู 
และรณรงค เพื่อการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดังกลาวดวย และมีผลงานปรากฏเดนชัดไมนอยกวา ๕ ป
  การพิจารณาจะคํานึงถึง
  (๑) ลักษณะกิจกรรม รูปแบบ และวิธีดําเนินงาน
  (๒) คุณภาพและปริมาณ ระยะเวลา ความตอเนื่อง ผลประจักษที่เกิดจากการมีบทบาท
หรือสวนรวม
  (๓) งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน

๘. ประเภทสื่อมวลชนที่สงเสริมพระพุทธศาสนา
  สื่อมวลชน ความหมายในที่นี้จํากัดเฉพาะตัวบุคคลหรือองคการที่ทําหนาที่เปนสื่อกลาง มิได
หมายถึง ตัวสื่อ ภาษาที่ใชสื่อ หรือองคประกอบอื่น ๆ กลาวคือ หนวยงานหรือตัวบุคคลซึ่งมีบทบาทสําคัญ
ในการเผยแพรประชาสัมพันธหลักธรรมและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเปนประจํา ตอเนื่อง และ
เปนการสรางสรรคจรรโลง ยกยอง เชิดชูพระพุทธศาสนาใหเปนรูปธรรมในโอกาสตาง ๆ  จะเปนวิทยุ โทรทัศน 
วารสาร หนังสือพิมพหรือสื่อในรูปแบบตาง ๆ ที่ไมขัดจารีตประเพณี ซึ่งหมายถึง บทบาทของเจาของ
หนวยงานนัน้ ๆ  ทีเ่ปนผูสนบัสนนุใหมรีายการทางพระพทุธศาสนาขึน้ อาจเปนผูจดัรายการทางวทิยหุรอืโทรทศัน 
หรือผูควบคุม เจาของคอลัมนในวารสาร/หนังสือพิมพตาง ๆ มีผลงานปรากฏเดนชัด ไมนอยกวา ๕ ป 
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  การพิจารณาจะคํานึงถึง
  (๑)  บทบาทในการนาํเสนอเรือ่ง ซึง่ชวยในการเผยแพรหลกัธรรมและการประชาสมัพันธกจิกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา
  (๒) คุณภาพและปริมาณงาน ระยะเวลา ความถี่ และความตอเนื่องของรายการ ความถูกตอง
ของเนื้อหาสาระ
  (๓) งบประมาณทีใ่ช ทัง้นี ้เปนกจิกรรมโดยไมหวงัผลกาํไรจากการดาํเนนิรายการเปนคาตอบแทน

๙. ประเภทสมาคม องคกร มูลนิธิ สถาบัน และหนวยงานที่มีกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา
  หนวยงานที่เปนนิติบุคคล ซึ่งมีบทบาทสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา สงเสริมการศึกษา 
การเผยแผและการปฏิบัติธรรม เชน จัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา จัดใหมีการปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรม
สงเสริมความซื่อสัตย กตัญูกตเวที โดยพิจารณาในดานการเผยแผหลักธรรมและการประชาสัมพันธ เชน 
พุทธสมาคมแหงประเทศไทย สภาสังคมสงเคราะห เปนตน และไมรวมวัดซึ่งเปนนิติบุคคล หรือหนวยราชการ
ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาโดยตรงอยูแลว เชน กรมการศาสนา เปนตน 
  การพิจารณาจะคํานึงถึง
  (๑)  บทบาท ลักษณะ รูปแบบ วิธีการในการจัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา
  (๒)  คุณภาพและปรมิาณงาน ระยะเวลา ความตอเนือ่ง ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ทีป่ระเทศชาติ
และพระพุทธศาสนาจะพึงไดรับ ซึ่งมีผลตอความสงบสุขของประชาชนโดยสวนรวม
  (๓)  งบประมาณที่ไดดําเนินการ

๑๐. ประเภทผูประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและสงเสริมพระพุทธศาสนา
  ผูประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและสงเสริมพระพุทธศาสนา หมายถึง คฤหัสถที่ประกอบอาชีพ
สุจริต คือ นายจาง ลูกจาง อาชีพอื่น ๆ หรือตัวบุคคลที่มีคุณธรรม ตองไมใชอาชีพรับราชการและอาชีพครู 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เปนแบบอยางที่ดีแกนายจางหรือผูประกอบการทั่วไป ซึ่งไมขัดตอศีลธรรมอันดีงาม 
มีความซื่อสัตยสุจริต ประกอบสัมมาชีพ เวนจากมิจฉา วนิชชา คือ การคาขายทีผิดศีลธรรม มีเมตตากรุณา
ตอคนงานและลูกจาง มีสวัสดิการที่ดี บําเพ็ญตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ละเวนอบายมุข และมีศรัทธา
เขารวมในกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาทางใดทางหนึ่ง หรือเปนผู อุปถัมภ บํารุงสงเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนา โดยมีผลงานที่ปรากฏเดนชัดไมนอยกวา ๕ ป
  การพิจารณาจะคํานึงถึง
  (๑)  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกตอผูอื่น เชน ลูกจางและเพื่อนรวมงาน วาเปนผูมีคุณธรรม
เปนที่ยอมรับของมหาชนในชุมชนหรือหนวยงานอื่น ๆ 
  (๒)  แบบอยางที่ดีของสังคม ความสมํ่าเสมอในการวางตน ในดานการดํารงชีวิตสวนบุคคล
และการปฏิบัติตอผูอื่น
  (๓)  บทบาทที่ทํารวมในกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา



๑
ประเภทส�งเสริมการศึกษา

พระพุทธศาสนา





๑.๑
สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกธรรม แผนกบาลี





รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

17

 ใชหลักอิทธิบาท กลาวคือ มีฉันทะ ความพึงพอใจ รักและศรัทธาในงาน มีวิริยะ 

ความขยันอดทน ไมเกียจครานในงาน มีจิตตะ ความตั้งใจ จดจอในงาน ไมฟุงซาน มีวิมังสา 

ความเขาใจ พัฒนาความรูในงาน นอกจากนี้ยังมีความซื่อสัตยสุจริต ทํางานเพื่องานเปนหลัก 

อยางอื่นเปนรอง

พระศรีสุทธิเวที (ขวัญ ถิรมโน)

อายุ ๕๒ ป พรรษา ๓๒ 
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปริญญาเอก
ที่อยู วัดอรุณราชวราราม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดอรุณราชวราราม (ฝายการศึกษา)
 - อาจารยใหญสํานักเรียนวัดอรุณราชวราราม แผนกบาลี
 - ผูชวยเจาสํานักเรียนวัดอรุณราชวราราม

  พระศรีสุทธิเวที ไดจัดโครงการอบรมบาลีกอนสอบสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม ๖-๗ ประโยค 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมแกนักเรียนในการเขาสอบบาลีสนามหลวง มีนักเรียน
สํานักเรียนวัดอรุณราชวรารามและตางสํานักเรียนทั่วประเทศเข าอบรมตั้งแต ป  ๒๕๕๑-
๒๕๖๐ จํานวน ๘๕๐ รูป สอบบาลีสนามหลวง ไดจํานวน ๔๕๔ รูป และจัดสอบวัดผลบาลี
ประจําเดือน ในสํานักเรียนวัดอรุณราชวราราม ต้ังแตประโยค ๑-๒ ถึง เปรียญธรรม ๗ ประโยค 
เพ่ือวัดประเมินผลการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน จัดหาทุนการศึกษามอบแก
พระภิกษุสามเณร รวมถึงจัดสวัสดิการประจําเดือนแกสามเณรเรียนบาลี เปนการสนับสนุนคาใชจาย 
สรางขวัญกําลังใจ และจัดโครงการทัศนศึกษาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมใหแก ครู และนักเรียน
ที่สอบไดบาลีสนามหลวง
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ความเพียรทําใหการงานลุลวงไดทุกอยาง

พระศรีสุธรรมโมลี (สมจิตร สมจิตฺโต)

อายุ  ๕๘ ป พรรษา ๓๘ 
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ที่อยู  วัดโมลีโลกยาราม เลขที่ ๒ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ 
 เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
 - ครูพระสอนพระปริยัติธรรมสวนกลางของคณะสงฆไทย 

เปรียญธรรม ๗ ประโยค วัดสามพระยา
 - คณะกรรมการยกรางตรวจเฉลยขอสอบ ประโยคบาลี

สนามหลวง ประโยค ๑-๒

  พระศรีสุธรรมโมลี เปนอาจารยใหญแผนกบาลี สํานักเรียนวัดโมลีโลกยาราม มีผลงาน
ทําใหวัดโมลีโลกยารามมีสถิตินักเรียนสอบบาลีไดมากเปนที่หนึ่งของประเทศ โดยในป ๒๕๕๗ 
สอบได ๑๕๘ รูป ป ๒๕๕๘ สอบได ๒๗๑ รูป ป ๒๕๕๙ สอบได ๑๗๙ รูป ป ๒๕๖๐ สอบได 
๒๐๘ รูป และป   ๒๕๖๑ สอบได   ๒๐๖ รูป เป นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
เปรียญธรรม ๗-๘-๙ วัดโมลีโลกยาราม เปนครูสอนพระปริยัติธรรมสวนกลางของคณะสงฆไทย ป.ธ.๗ 
วัดสามพระยา เปนคณะกรรมการยกรางตรวจเฉลยขอสอบ บาลีสนามหลวงประโยค ๑-๒ เปนผูริเริ่ม
รางวัลผูสอบไดเปรียญธรรม ๖ ประโยค และ ๙ ประโยคที่จะเขารับพระราชทานพัดเปรียญธรรม 
ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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 ถือหลัก “ครองตน ครองคน ครองงาน” ตามหลัก สังคหวัตถุธรรม ๔ คือ ทาน เสียสละ 

ปยวาจา รูจักพูด อัตถจริยา มุงงาน สมานัตตตา เปนผูนําที่ดี

พระครูสิริพัฒนวิกรม (สมบูรณ ปภากโร) 

อายุ  ๗๖ ป พรรษา ๕๕ 
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยค
    พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
ที่อยู  วัดกก ถนนพระราม ๒ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดกก
 - เจาสํานักศาสนศึกษาวัดกก 
 - เจาคณะแขวงจอมทอง - บางมด 

  พระครูสิริพัฒนวิกรม ไดใหการสนับสนุนสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา ดานการศึกษา
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆทั้งแผนกธรรม ธรรมศึกษาและแผนกบาลี ตั้งแตป ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
มีพระภิกษุสามเณรสอบไดบาลีจํานวน ๘ รูป แผนกธรรมได ๑๐๑ รูป และนักเรียนแผนกธรรมศึกษา
สอบได จํานวน ๑,๑๕๕ คน มอบทุนการศึกษา เปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักเรียนท่ีมี
ความประพฤติดี การเรียนอยูในเกณฑใชไดทุกป จัดหาอุปกรณการศึกษารวมถึงจัดตั้งทุนการศึกษา
สงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
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ตั้งใจ มุงมั่น เพื่อความสําเร็จของงาน

พระมหาสกาย อินฺทปฺโญ

อายุ  ๓๙ ป พรรษา ๑๘
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๘ ประโยค 
ที่อยู  วดัเทพลลีา หมูที ่๔๘ ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะป 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - อาจารยสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สํานักเรียนวัดเทพลีลา
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดเทพลีลา
 - เลขานุการเจาคณะเขตบางกะป

  พระมหาสกาย อินฺทปฺโญ จัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเดน จนไดรับ
โลประกาศเกียรติคุณมีนักเรียนสอบไดมากท่ีสุดในสวนกลาง จากแมกองบาลีสนามหลวง 
โดยในป ๒๕๕๗ สอบได ๔๓ รูป ป ๒๕๕๘ สอบได ๒๕ รูป ป ๒๕๕๙ สอบได ๒๕ รูป ป ๒๕๖๐ สอบได 
๒๙ รปู ป ๒๕๖๑ สอบได ๒๕ รปู และนักเรยีนสอบนักธรรมไดตัง้แตป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ จาํนวน ๒๕๔ รปู
และทําใหนักเรียนที่เรียนธรรมศึกษาสอบไดเปนจํานวนมากและสามารถนําหลักธรรมไปใชได
ในชีวิตประจําวัน
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ความเพียรพยายาม ยอมนําไปสูความสําเร็จ

พระมหาสมบัติ ภทฺทปฺโญ

อายุ  ๔๖ ป พรรษา ๒๖
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๗ ประโยค ปริญญาโท
ที่อยู  วัดอัมพวัน หมูที่ ๒ ตําบลปามะมวง อําเภอเมืองตาก 
 จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - รองเจาคณะอําเภอเมืองตาก
 - เจาอาวาสวัดอัมพวัน
 - ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

  พระมหาสมบัติ ภทฺทปฺโญ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในแผนกธรรม-บาลี 
และสามัญศึกษาแกพระภิกษุ - สามเณร จัดหาครูสอน ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ 
และสนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนแกพระภิกษุสามเณรที่สอบธรรมสนามหลวงและสอบบาลีได 
รวมถึงไดมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนผูสอบไดธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก เปนการสงเสริมการศึกษา
ในพระพุทธศาสนาใหกับพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป เพื่อนําหลักคําสอนมาเผยแผ
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 ยึดคตธิรรมในการทาํงานวา รูหนาที ่ทาํตามหนาที ่ไมกาวกายหนาที ่รบัผดิชอบตอหนาที่ 

เพื่อสนองงานคณะสงฆและงานพระศาสนา โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม

ทัง้แผนกธรรมและแผนกบาล ีของคณะสงฆจงัหวดัหนองบวัลาํภ ูใหมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

ขยายการศึกษาใหทั่วถึงแกพระภิกษุ สามเณร ผูประสงคในการศึกษา

พระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี

อายุ  ๓๓ ป พรรษา ๑๒ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู วัดประสานศรัทธา หมู ๒ ตําบลเกากลอย อําเภอนากลาง 
 จังหวัดหนองบัวลําภู ๓๙๓๕๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดประสานศรัทธา
 - รองเจาคณะอําเภอนากลาง
 - ประธานฝายการศึกษาอําเภอนากลาง

 พระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี เป นผู บุกเบิกฟ นฟูการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรมและบาลีของจังหวัดหนองบัวลําภู โดยได เป ดโอกาสใหพระภิกษุสามเณรในจังหวัด 
ไดเขามาศึกษาพระบาลี โดยไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น และเมื่อสอบได ยังไดถวายทุนการศึกษา
ตามสมควร เพื่อใหกําลังใจในการดํารงพระศาสนา โดยมีพระภิกษุสามเณรสอบไดอันดับตนๆ
ของจังหวัด และอันดับตนๆ ของหนตะวันออก ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถสอบไดเปนอันดับ ๑ 
ของจังหวัดหนองบัวลําภู และในป พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถสอบได เปนลําดับวัดที่ ๑๐ ของหนตะวันออก 
จากรอยกวาวัดที่สงเขาสอบ รวม ๑๙ จังหวัด
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 ใชหลัก “อิทธิบาท ๔” ธรรมแหงความสําเร็จ เปนหลักในการทํางาน ขาพเจามีอาชีพ

เปนครู ซึ่งเปนอาชีพที่รักทําใหปฏิบัติงานอยางมีความสุข สอนอยางเต็มกําลังความสามารถ 

รวมถึงหาความรูเพิ่มเติม คอยเอาใจใสดูแลสงเสริมใหลูกศิษยเดินไปในทางที่ถูกที่ควร

นายสงคราม เรืองเจริญวุฒิ

อายุ  ๗๘ ป 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยค ครุศาสตรบัณฑิต
ที่อยู  บานเลขที่ ๑๗๘/๓ ถนนสละชีพ ตําบลประจวบคีรีขันธ 
 อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๗๗๐๐๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - อาจารยพิเศษสอนนักธรรมและบาลี วัดธรรมิการามวรวิหาร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 - ประธานที่ปรึกษากองทุนเพื่อการสงเสริมการสอบเปรียญธรรมประโยค ๑-๒ - ป.ธ.๔
 - ประธานที่ปรึกษากองทุนเพื่อการสงเสริมการศึกษาสามเณร

 นายสงคราม เรืองเจริญวุฒิ เปนผูสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยถวายทุนการศึกษา
แกสามเณร ถวายปจจัยเพื่อสงเสริมใหมีการศึกษาและสอบพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา 
ณ สํานักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอรใหโรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดธรรมิการาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ และไดบริจาคทรัพยสนับสนุนดานการศึกษา
อีกเปนจํานวนมาก ไดรับโลประกาศเกียรติคุณผูอุปถัมภและสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
อยางตอเนื่อง





๑.๒
สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา
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ตั้งใจมุงมั่นดวยวิริยะอุตสาหะเพื่อพัฒนาสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษา

และการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

พระครูกาญจนสุตาภรณ (ณัฐพล ปสนฺโน) 

อายุ  ๕๒ ป พรรษา ๓๓
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค พธ.บ. ศษ.ม.
ที่อยู  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ถนนไชยชุมพลฯ ตําบลบานใต 
 อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - หัวหนาวิทยากรคายคุณธรรม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
 - ผูอํานวยการศูนยการเรียนรูพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วชพ.
 - ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ดานการเผยแผ

  ไดจัดการเรียนการสอนและสงเสริมวิชาการ เสริมสรางศาสนทายาท โดยมีผลงาน
นักเรียน ในระดับจังหวัด และประเทศ ไดรับ “โลรางวัลตอบปญหาชนะเลิศ” การแขงขัน
ตอบปญหาระดับจังหวัด ในงานสัปดาหสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธสาสนา ไดรับ “โลรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง” จากกลุ มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ มที่ ๓ 
นอกจากนี้ ยังเปนหัวหนาวิทยากรคายคุณธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วดัไชยชมุพลชนะสงคราม ผานการรบัรองมาตรฐานการศกึษา รอบสาม จากสํานกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา





๑.๓
สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา

แผนกอุดมศึกษา
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  ไม�มีผู�ผ�านการคัดเลือก 

 



๑.๔
สาขาการแต�งหนังสือ
ทางพระพุทธศาสนา
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  ไม�มีผู�ผ�านการคัดเลือก   

 



ประเภทการศึกษาสงเคราะห�

๒





๒.๑
สาขาการศึกษา

ศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย�
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 ๑. ไมเกี่ยงงานและไมยอทอตออุปสรรคในการทํางาน ๒. รูจักจัดสรร และตรงตอเวลา 

๓. ซือ่สตัยตอองคกร และรบัผดิชอบตอหนาที ่๔. รบัฟงความคดิเหน็ของผูอืน่ และนาํขอบกพรอง

มาปรับปรุงตนเองใหม ๕. สรางคุณคาใหกับตนเองโดยหมั่นพัฒนาตัวเองอยูเสมอ

พระครูวิทิตอรัญเขต (วันชัย สิริปฺโญ)

อายุ  ๖๑ ป พรรษา ๓๗ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก, ม.ศ.๕
ที่อยู  วัดประตูชัยอรัญเขต หมู ๑ ตําบลทาขาม อําเภออรัญประเทศ 
 จังหวัดสระแกว ๒๗๑๒๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดประตูชัยอรัญเขต
 - ผูบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดประตูชัยอรัญเขต
 - พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย ประจําโรงเรียนบานทาขาม

  พระครูวิทิตอรัญเขต เปนผูบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดประตูชัยอรัญเขต 
โดยให ศพอ.เปนศูนยกลางการเรียนรู มีการบูรณาการความรู ตอยอดขยายเครือขาย โดยการ
ใหความรูเรื่องพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมคายพุทธบุตร รวมกับวิทยากรคายตนกลาคุณธรรม
จัดกิจกรรมเนื่องดวยวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจําเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต ๒ และประจํากลุ มเครือขายตะวันบูรพา อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
และ ศพอ. วัดประตูชัยอรัญเขต และไดจัดกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนประจําทุกป
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สงเสริมเผยแผผลงานพระพุทธศาสนา มุงมั่นพัฒนา เพิ่มศักยภาพตน 

ปฏิบัติเปนแบบอยางงานทุกอยางทําได ทําดี

พระครูอุดมกิจจานุกูล (สิทธิชัย สุทฺธิโก)

อายุ  ๕๕ ป พรรษา ๓๓
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรี
ที่อยู  วัดคีรีวัน หมูที่ ๑ ถนนนครนายก-ทาดาน ตําบลศรีนาวา 
 อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ผูนําศาสนสถานโครงการลานธรรมลานวิถีไทยวัดคีรีวัน
 - เจาอาวาสวัดคีรีวัน
 - เจาคณะตําบลสาริกา เขต ๑

  พระครูอุดมกิจจานุกูล เปนผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดคีรีวัน 
เปนผูจัดงานมาฆบูชา วิสาขบูชา และงานอาสาฬหบูชา สงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันระหวาง
บาน วัด โรงเรียน (บวร) มีการทําบุญตักบาตร ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน ณ ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดคีรีวัน สงเสริมการจัดกิจกรรมหิ้วป นโตเขาวัด ณ ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดคีรีวัน มีผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก
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ประสานงาน บูรณาการเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย

พระพรประจักษ ปฺุญธนสิริวโร

อายุ  ๓๕ ป พรรษา ๑๖ 
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก ปริญญาเอก
ที่อยู  วัดอัมพวัน เลขที่ ๑๑๘๖ ซอยวัดอัมพวัน ถนนนครไชยศรี 
 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอัมพวัน 
 - ผูอํานวยการโครงการสงเสริมการศึกษาและการพัฒนาชุมชน

จังหวัดชายแดนภาคใต (คสพ.จชต.) ๓ จังหวัด และ ๔ อําเภอ 
ในจังหวัดสงขลา 

  พระพรประจกัษ ปุญฺธนสริวิโร เปนผูพฒันาคณุธรรมในสงัคมเมอืง ประสานกบัทกุหนวยงาน
ในการทํางานเพื่อสังคมและรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือจะไดมีการจัดการรวมกันในสังคม สงเสริม
สนับสนุนคุณธรรมนําสถาบันครอบครัว ใชหลักธรรมการมีจิตสาธารณะการมีเหตุผลตกลงรวมกัน 
ใชพุทธวิธีนํานักเรียนเปนศูนยกลาง โดยดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ จัดหาทุน
สนับสนุนการศึกษาโครงการปฏิบัติธรรมนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา และจัดหาทุนสนับสนุน
การศึกษา วัดอัมพวันรวมกับโรงเรียนอัมพวันศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร





๒.๒
สาขาการศึกษา

ศูนย�อบรมเด็กก�อนเกณฑ�ในวัด
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ผูใหยอมเปนที่รัก มุงมั่นพัฒนา ทําปจจุบันใหดีที่สุด

พระมหาอภิลักษณ อนาลโย 

อายุ  ๔๕ ป พรรษา ๒๑
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค 
    พุทธศาสตรบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต
ที่อยู วัดเทพากร เลขที่ ๕๘๑ ถนนจรัญสนิทวงศ ๖๘ แขวงบางพลัด  
 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐   
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เลขานุการเจาคณะเขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 - พระวินยาธิการประจําสวนกลาง กรุงเทพมหานคร
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดเทพากร  

  พระมหาอภิลักษณ อนาลโย รวมกับคณะครูจัดกิจกรรมโดยนําเด็กนักเรียนศูนยเด็กเล็ก
และโรงเรียนวัดเทพากรทําบุญตักบาตรในวันพระ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา สนับสนุน
ของขวัญ ขาวสารอาหารแหง อุปกรณการศึกษา และอุปกรณกีฬาใหแกเด็กศูนยเด็กเล็กวัดเทพากร
และโรงเรียนวัดเทพากรเน่ืองในวันเด็กทุกๆ ป นํานักเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ 
ใหนักเรียนแสดงตนเปนพุทธมามกะ สงเสริมศีลธรรมสําหรับเยาวชน โดยศูนยครูพระสอนศีลธรรม
เขตบางพลัด ศูนยครูพระวัดวิมุตยาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด





ประเภทส�งเสริมการเผยแผ�
พระพุทธศาสนา

๓





๓.๑
สาขาการเผยแผ�พระพุทธศาสนา

ในประเทศ





รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

49

 เพียรพยายามอยางเต็มความสามารถ ดวยความอดทน ดวยกําลัง ดวยความตั้งใจ 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา มีเหตุผล ปฏิบัติมุงความสําเร็จถูกตองพอเหมาะพอดี 

และพัฒนาตนเองอยูเสมอ

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ)

อายุ  ๗๑ ป พรรษา ๕๙ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ประโยค ๑-๒ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ที่อยู  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ถนนเพชรสมุทร ตําบลแมกลอง 
 อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
 - ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
 - ประธานศูนยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม

  พระสมทุรวชริโสภณ เปนพระวทิยากรในการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยไดสนบัสนนุสงเสริม
การจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ท้ังของคณะสงฆ ภาครัฐ เอกชน โรงเรียน และประชาชน 
อยางตอเนื่อง เช น กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต เจริญจิตภาวนา
ในงานสัปดาห ส ง เสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมหมูบานรักษาศีล ๕ ตนแบบประจําจังหวัด ในโครงการหมูบาน
รกัษาศลี ๕ กจิกรรมการปฏบิตัธิรรมประจาํปของวดัเพชรสมทุรวรวหิารในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา
และวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติ และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับเด็ก
และเยาวชนประชาชนและขาราชการ เปนตน
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 ทํางานแบบมีสวนรวมดวยการรวมคิด รวมทํา รวมรับผลสําเร็จโดยใชระบบคุณภาพ 

(PDCA) เผยแผพระศาสนาดวยหลกั ๔ ประการคอื ๑) พดูใหฟง ดวยพละธรรม ๔ และอทิธบิาท ๔ 

๒) ทําใหดู แบบอานาปานสติ ๓) อยูใหเห็น ในความดีงามตามศีลของสงฆ ผูกใจดวย

สังคหวัตถุ ๔ ๔) เย็นใหสัมผัส ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 

พระครูโอภาสจริยานุวัตร (สมคิด อาภากโร)

อายุ  ๔๖ ป พรรษา ๒๖ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาปที่ ๓ 
ที่อยู  วัดทุงครุ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ   
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง  
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดทุงครุ 
 - พระกรรมวาจาจารย 

 พระครูโอภาสจริยานุวัตร ดําเนินการเผยแพรพระพุทธศาสนาดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 
โดยเปนผูประสานงานแบบมีสวนรวม ยึดหลักการทํางานระบบวงจรคุณภาพ หนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนมีโอกาสไดเขาวัดฟงธรรม มีทักษะในการสวดมนตปฏิบัติสมาธิตามแนวทางอานาปานสติ
สมาธิ สงผลใหพุทธศาสนิกชนมีความสุข มีสมาธิในการเรียนและการทํางาน อีกทั้งศูนยศึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทติยทีจ่ดัตัง้ไดรบัผลสาํเรจ็จากการแขงขนัสวดมนตทาํนองสรภญัญะ ของนกัเรียน
โรงเรียนวัดทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณ) เขตทุงครุ กรุงเทพฯ ไดรับรางวัลระดับประเทศ รวมท้ังไดจัดต้ัง
โครงการสปัดาหสงเสรมิพระพทุธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวนัอาสาฬหบชูาและวนัเขาพรรษา ณ วดัทุงครุ 
เขตทุงครุ กรุงเทพฯ มาโดยตลอด
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 ใช “พลังบวร” ในการขับเคล่ือนการทํางานเพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรมภายในวัดและมีการวางแผน เปนไตรมาสที่กําหนดไว โดยประชุมกับกลุมผูนํา

และทุกภาคสวน โดยเนน “เขาใจ เขาถงึ และลงมอืทาํ” เพ่ือใหงานสาํเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค

ที่วางไว แลวใหประชาชนตระหนักถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยการใชวัด

เปนศูนยกลาง

พระครูหิรัญศุภธาดา (ยอดชาย สิรินฺธโร)

อายุ  ๔๔ พรรษา ๒๔
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรี
ที่อยู  วัดแมฮอยเงิน เลขที่ ๑๗๗ หมูที่ ๒ ตําบลแมฮอยเงิน 
 อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๒๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๒๕
 - ประธานหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลแมฮอยเงิน
 - เลขานุการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยอําเภอดอยสะเก็ด

  พระครูหิรัญศุภธาดา ไดนอมนําหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติ ควบคูกับการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแนวทางในการดําเนินงานดานศาสนา 
ตามวิสัยทัศนของวัด “ธรรมะบําบัดใจ สุขอนามัยบําบัดกาย” เนนหลัก ๔ ป. ประยุกต ประหยัด 
ประโยชน ประเพณี กอตั้งศูนย กู ชีพ-กูภัยโพธิ์เงิน ชวยเหลือชาวบาน มีการสงเสริม ปองกัน 
พื้นฟู สุขภาพ รักษาและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม อีกท้ังเปนศูนยกลางการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากการมีสวนรวมและ
ความเสียสละจิตอาสาของคนในชุมชน จัดตั้งหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลแมฮอยเงิน 
มีจํานวนผูเขารวมโครงการ รวมทุกโครงการ เดือนละ ๒๐๐-๔๐๐ คน
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 ยึดหลักการทํางานเปนทีม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลัก “อิทธิบาท ๔” 

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น ๒. วิริยะ ความมุงมั่น พากเพียร ๓. จิตตะ ความเอาใจใส

จดจอ ฝกใฝในสิ่งนั้น ๔. วิมังสา ความหมั่นหาเหตุผล ซึ่งเปนหลักคุณธรรมที่ทําใหบรรลุถึง

ความสําเร็จ

พระครูวชิรสารธรรม (วิเชียร สุจิตฺโต)

อายุ  ๖๙ ป พรรษา ๔๙ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ประถมศึกษาปที่ ๔
ที่อยู  วัดสระพังทอง ตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมืองมุกดาหาร 
 จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดสระพังทอง
 - รองเจาคณะอําเภอเมืองมุกดาหาร รูปที่ ๑

 พระครูวชิรสารธรรม ไดปฏิบัติศาสนกิจเผยแผหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชน 
เปนประธานเปดการอบรมศลีธรรม โครงการงานพระธรรมทตูอาํเภอเมอืงมกุดาหาร รวมกบัหนวยงาน
ราชการ และไดบรรยายถวายความรูแกพระภิกษุ-สามเณร และกํานัน ผูใหญบาน ประชาชนทุกตําบล 
ทุกวัด ทุกหมูบาน และโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองมุกดาหาร รวมกับวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรม
เสริมสรางคานิยมความเปนไทยมาโดยตลอด ไดจัดประชุมคณะสงฆอําเภอเมืองมุกดาหาร รวมกับ
หนวยงานราชการ เพื่อทํา MOU ในโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
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 ๑. เอาดีไวในปาก คือ ใหพูดแตสิ่งดีๆ ไมพูดในสิ่งที่ทํารายผูอื่น ก็จะเกิดแตสิ่งดี 

แตถาหากปากดี จะมีแตความวุนวาย ๒. เอาดีไวในตา คือ มองหาแตสิ่งที่ดีของคนอื่น 

อยามองหาสิง่รายๆ ๓. เอาดีไวในห ูคอื ฟงแตสิง่ทีด่ีๆ  แลวเก็บมาคดิ เกบ็มาใสใจ เราเปนคนดี

มีศีลธรรม บุคคลใดที่มีดี ดีก็จะเกิดเปนคุณ อานุภาพของความดีนั้นจะคุมครองเรา

พระครูภาวนาวีรวัตร วิ. (ชัยรัตน ภูริปฺโญ)

อายุ  ๓๗ ป พรรษา ๑๕ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค 
    ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
    สาขาวิชาทัศนศิลป
ที่อยู  วัดโพนทอง หมู ๓ ตําบลนํ้าทูน อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดโพนทอง
 - เจาคณะตําบลนํ้าทูน
 - เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเลย แหงที่ ๑๑

  พระครูภาวนาวีรวัตร เปนผู ส งเสริมและสนับสนุนกิจการพระศาสนาดวยดีเสมอมา 
โดยเปนประธานสาํนกัปฏบิตัธิรรมประจาํจงัหวดัเลย แหงท่ี ๑๑ และจัดกจิกรรมการปฏบิติัธรรมมาตลอด 
จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและพุทธศาสนิกชน เปนพระวิทยากรอบรม
ใหความรูเรื่องยาเสพติดแกเยาวชน และใหความรูแกผูติดยาเสพติด เรื่อง การบําบัดยาเสพติด อีกทั้ง
ยังมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพยเปนประจํา
ทุกป เปนกรรมการสรางพุทธมณฑลประจําจังหวัดเลย เนื้อที่ ๑๐๐ ไร เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การศึกษา การอบรม การปฏิบัติธรรม เปนสถานที่พักผอน และ
เพื่อรองรับการทองเที่ยวในประชาคมอาเซียน
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 ยึดมั่นในหลักของคุณธรรมความดี ตามหลักพระธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมา

สมัพทุธเจา มุงมัน่ทีจ่ะพฒันาตนเองใหมีบทบาทในการเผยแผพระพทุธศาสนาใหเจรญิรุงเรอืง 

เพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมคําสอนของพระศาสดา

พระครูโสภิตสารธรรม (ทองคํา ฐานรโต)

อายุ  ๖๗ ป พรรษา ๔๖ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรี
ที่อยู  วัดบานดูน ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย 
 จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดบานดูน
 - เจาคณะอําเภอกันทรารมย

  พระครูโสภิตสารธรรม เปนพระผูนําชุมชนที่มีบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนา มีการ
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
รวมกับสวนราชการ เปนผูดําริในการจัดโครงการเผยแผธรรมสัญจร ของคณะสงฆอําเภอกันทรารมย 
โดยมีรปูแบบกิจกรรมในการออกปฏบิตังิานเผยแผธรรมะ บาํเพญ็ทาน ศลี และภาวนา ทาํบญุตกับาตร
ขาวสารอาหารแหง กิจกรรมจิตอาสาปลูกตนไม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระธรรมเทศนา 
ปาฐกถาธรรม ดําเนินการไปจนครบ ๑๗๕ หมูบาน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน
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 ยึดหลัก “อิทธิบาท ๔” ธรรมแหงความสําเร็จ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ) และ 

สังคหวัตถุ ๔ เปนเรื่องงายใกลตัวที่ปฏิบัติกันอยูแลว แตยังขาดความเขมขนเอาจริงเอาจัง 

หากทุกคนสามารถปฏบิตัไิดพรอมกบัทาํหนาทีข่องตนอยางเตม็กาํลงัความสามารถอยางสมบรูณ

ก็จะประสบความสุขในชีวิต

พระครูวิสุทธิสุตวัฒน (สมชาย ปฺุญมโน)

อายุ  ๖๔ ป พรรษา ๔๒ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ประถมศึกษาปที่ ๔
ทีอยู  วัดปาสวางบุญ หมู ๕ ตําบลชะอม อําเภอแกงคอย 
 จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดปาสวางบุญ
 - เจาคณะตําบลชะอม (ธ.)
 - รักษาการแทนเจาอาวาสวัดราษฎรสามัคคี

  พระครูวิสุทธิสุตวัฒน เปนวิทยากรบรรยายธรรมประจํามากกวา ๑๐ ปใหกับหลายองคกร 
อาทิเชน กรมทางหลวง กระทรวงศึกษาธิการ เดอะมอลลโคราช ฯลฯ ถึงปจจุบัน ไดหลอพระศิลา
สยามมณฑลแจกท่ัวประเทศไทยในทุกจังหวัด ถวายตั๋วเครื่องบินใหคณะสงฆทุกปเกินกวา ๑๐๐ รูป 
เดินทางไปแสวงบุญประเทศอินเดีย ทั้งยังเปนผูมีคุณูปการผูทรงคุณวุฒิของชุมชน โรงเรียนหลายแหง 
สามารถพัฒนาวัดที่ปกครองใหเปนสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด และเปนที่รูจักในตางแดน โดยการ
สรางพระเจดีย ๕๐๐ ยอด
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 มุงมั่นในการสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา ใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชน 

สนับสนุนการดําเนินงาน โดยใชพลัง บวร เพื่อเปนการสืบอายุพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง

ตลอดไป

พระครูชัยรัตนบรรพต (ภูไทย ปภากโร)

อายุ  ๔๖ ป พรรษา ๒๓
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรบัณฑิต 
ที่อยู  วัดเขาแกวชัยมงคล ตําบลเขาแกวศรีสมบูรณ 
 อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๖๔๒๓๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาคณะตําบลบานใหมไชยมงคล
 - เจาอาวาสวัดเขาแกวชัยมงคล
 - ผูบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

  พระครูชัยรัตนบรรพต เปนผูจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดเขาแกวชัยมงคล 
เพือ่บูรณาการทาํงานกบัทกุภาคสวน สงเสรมิการจดัสอบธรรมศกึษา เปนผูนาํการขบัเคลือ่น “หมูบาน
รักษาศีล ๕” รวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมเนื่องใน
วันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม สงเสริมการศึกษาธรรมศึกษา
แกนักเรียนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดเขาแกวชัยมงคล เผยแผหลักธรรมสามัคคี
สนับสนุนจิตอาสา ชุมชนนาอยู วัดรมรื่น ไดรับรางวัลระดับจังหวัด
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 มุงมั่นในการเผยแผหลักธรรมพระพุทธองค ดวยศรัทธาในหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธศาสนา โดยการศึกษาแลวนําไปปฏิบัติ สอนผูอื่นใหรูตาม

พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ (พัด ปริสุทฺโธ)

อายุ  ๖๓ ป พรรษา ๔๓ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรี
ที่อยู  วัดทากระทอน หมูที่ ๑ ตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง 
 จังหวัดตราด ๒๓๑๓๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดทากระทอน 
 - ครูสอนปริยัติแผนกธรรม 
 - เจาคณะอําเภอเขาสมิง

  พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ เปนผู รอบรู ทั้งทางโลกและทางธรรม โดยมุ งมั่นถายทอดความรู 
และประสบการณ ได ปฏิ บัติหน า ท่ี เผยแผ พระพุทธศาสนา โดยเป นพระบัณฑิตเผยแผ 
พระพทุธศาสนา เปนผูประสานงานการอบรมศลีธรรมในโรงเรยีน อบรมพระนวกะและผูสนใจปฏบิตัธิรรม 
ในทางพระพุทธศาสนา รวมเปนวิทยากรอบรมหลักสูตรโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และดําเนินกิจกรรมดานเผยแผศีลธรรม 
คายพทุธบตุร - พทุธธรรม อบรมแกนนาํพระสอนศลีธรรมเพือ่ปองกนัยาเสพตดิในโรงเรยีน อยางตอเนือ่ง
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 ใชหลักธรรมอิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เปนพื้นฐานในการทํางานและ

ยึดหลักการเผยแผพระพุทธสาสนา โดยการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน ดวยการศึกษา

เรียนรูเพิ่มเติม และมุงมั่นตั้งใจ อุทิศเวลา ใสใจภารกิจของสงฆ

พระครูพินิตธรรมาวุธ (นอย กตสาโร)

อายุ  ๕๕ ป พรรษา ๒๐
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรี
ที่อยู  วัดบางเหียน ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา 
 จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๖๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดบางเหียน 
 - เจาคณะตําบลเขาตอ 
 - เจาคณะตําบลปลายพระยา 

  พระครูพินิตธรรมาวุธ เปนผูใหการอุปถัมภและสนับสนุนสงเสริมกิจการคณะสงฆ โดยเปน
ประธานและจัดหาทุนกอสรางถาวรวัตถุภายในวัด เชิญชวนประชาชนเขาวัดปฏิบัติธรรมในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา โดยมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ฟงเทศน รักษาศีล จัดนิทรรศการวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ มอบทุนการศึกษาใหสามเณรและนักเรียนที่สนใจ
พระพุทธศาสนา สงเสริมกิจการชุมชน เพิ่มศักยภาพใหพระภิกษุไดพัฒนาพุทธศาสนิกชนเขาถึงธรรม
ของพุทธองค
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 ๑. ยึดแนวทางตามคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาในการดําเนินชีวิต

ภายใตรมกาสาวพัตร ๒. ยึดถือแนวทางการดําเนินชีวิตตามศาสตรพระราชา และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

(ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี มีความรูรอบและคุณธรรม) ๓. ยึดหลัก

และปฏิบัติตามคําพอสอน เชน ความเพียร “การสรางสรรคตนเองตองใชเวลา ตองใช

ความเพียร ตองใชความอดทนเสียสละ

พระครูมหาเขตตารักษ (จรัญญา สิริปฺโญ)

อายุ  ๕๒ ป พรรษา ๑๗ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาชั้นที่ ๖
ที่อยู  วัดทุงหลวง หมูที่ ๗ ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ 
 จังหวัดตรัง ๙๒๒๒๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดทุงหลวง 
 - เจาคณะตําบลอาวตง 
 - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

  พระครูมหาเขตตารักษ เปนพระวิทยากรใหการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชน แกโรงเรียนตางๆ ในอําเภอวังวิเศษ และหลายโรงเรียน ในจังหวัดตรัง เปนประจําทุกป
ปละ ๕๐๐ คน ณ วดัทุงหลวง อบรมสามเณรภาคฤดูรอนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เปนประจําทุกป ตั้งแตป ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
แกนักเรียน นักศึกษา ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังวิเศษ และ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมโลก แกนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เรื่องหลักธรรมนําชีวิต หลักธรรม
รักษาศีล ๕ ปองกันยาเสพติด เนื่องในวันตอตานยาเสพติดเปนประจําทุกป 
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 ออนนอมถอมตน ประสานมิตรผกูไมตร ีมีสตมิัน่คงไมหวัน่ไหว ดาํรงตนเปนแบบอยางทีด่ี

ทํางานดวยความรอบคอบ กิจกรรมกลุมแนบแนน มุงมั่นประกาศธรรม เปนอยูอยางต่ํา

มุงกระทําอยางสูง ทํางานโดยไมหวัง ไมเอา ไมเปน ยกประโยชนใหพระธรรม

พระครูโฆสิตสุตาภรณ (เจรียง โฆสธมฺโม)

อายุ  ๕๒ ป พรรษา ๓๐
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค ปริญญาโท
ที่อยู  วัดบูรพาราม หมูที่ ๑ ถนนรามโกมุท ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ง 
 จังหวัดปตตานี ๙๔๑๕๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดบูรพาราม
 - ประธานเครือขายสมาพันธไทยพุทธจังหวัดปตตานี
 - รองประธานเครือขายสมาพันธชาวพุทธแหงประเทศไทย

 พระครโูฆสติสตุาภรณ เปนพระธรรมทตูอาสา ผูมวีริยิะอตุสาหะ ปฏบิตัศิาสนกจิดวยความเสยีสละ 
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการสงเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต รวมกบัสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิไดจดัอบรมปฏบิตัธิรรม เจรญิสมาธภิาวนา 
ในวันธัมมัสสวนะ จัดแสดงพระธรรมเทศนา และถวายสังฆทานทุกวันธัมมัสสวนะ จัดอบรมศีลธรรม 
บรรยายธรรมแกนักเรียนในวันสําคัญทางศาสนา ออกเยี่ยมเยียนชาวพุทธในหมูบานตางๆ เพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจ รวมบรรยายธรรม ณ ธุดงคสถานสุราษฎร นอกจากนี้ไดเขารวมประชุมสานเสวนา
ตามโครงการสานเสวนา ศาสนสัมพันธชายแดนใต ระหวางพระสังฆาธิการกับกรรมการอิสลาม
จังหวัดยะลา ณ กศน.ยะลา
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สืบทอดเจตนา ธํารงรักษาพระพุทธศาสนา เมตตา อภัย สันติ จิตอาสา

พระครูสันติจิตตาภรณ (บุญรัตน สนฺตจิตฺโต)

อายุ  ๕๖ ป พรรษา ๑๕
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรี
ที่อยู  วัดประชุมศึกษา หมูที่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตําบลทุงมะพราว 
 อําเภอเมืองทายเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๑๒๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดประชุมศึกษา
 - เจาคณะตําบลทุงมะพราว

  พระครูสันติจิตตาภรณ จัดโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนดวยพลังบวร วัดเปนศูนยกลาง
ในการประสานชุมชน และโรงเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมอนุรักษ 
สบืทอดวฒันธรรมประเพณทีองถิน่ เปนประธานสงฆนาํพุทธศาสนกิชนไหวพระสวดมนต เทศนาธรรม 
เจริญจิตภาวนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา ใหการ
สงเสริมสนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน เชน อบรมคายพุทธบุตร 
ธรรมจาริณี
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มุงมั่นอบรมพัฒนาเยาวชน พนจากอบาย เพื่อเปนกําลังของชาติ 

ดวยวิริยอุตสาหะ ทําวันนี้ใหดีที่สุด

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน 

อายุ  ๕๑ ป พรรษา ๓๖ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค 
    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู วัดอโยธยา ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐   
ปจจุบันดํารงตําแหนง  
 - ผูอํานวยการสวนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปสสนาธุระ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 - พระวิปสสนาจารยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 - ประธานวิทยากรคายคุณธรรม คายธรรมทายาท 

  พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ไดปฏิบัติงานการเผยแผหลายดาน เชน งานฝกอบรมคุณธรรม 
งานธรรมะพัฒนาองคการ งานฝกอบรมคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิบัติธรรมบุคลากรโรงเรียน
วิถีพุทธ งานพัฒนาพระวิทยากร จนไดรับประกาศเกียรติคุณดานการจัดการความรู ประจําป ๒๕๖๑ 
จากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ไดรบัประกาศเกยีรติคณุผูทาํคณุประโยชนแกกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดรับโลรางวัลพระวิทยากรตนแบบสันติภาพ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จากวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ (สาขาวิชาสันติศึกษา)
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 เชือ่วามนษุยทุกคน สามารถพัฒนาได แมวนันีเ้ราจะเปลีย่นคนอืน่ไมได แตเราสามารถ

เปลี่ยนตัวเองได เม่ือเราเปล่ียน คนอื่นและโลกจะเปลี่ยน จึงคิดคนนวัตกรรมใหประชาชน

พึ่งตนเองดวยศาสตรพระราชา เรียกวา “หลุมพอเพียง”

พระมหาบุญเลิศ มหาวีโร

อายุ  ๔๑ ป พรรษา ๑๙
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๗ ประโยค ปริญญาตรี
ที่อยู วัดพระบรมธาตุ หมูที่ ๓ ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
 จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - กรรมการสนามหลวง แผนกธรรม
 - ผูดูแลการเผยแผธรรมประจําวัดพระบรมธาตุ อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร
 - เลขานุการเจาคณะตําบลนครชุม เขต ๒

 พระมหาบุญเลิศ มหาวีโร ไดดําเนินการจัดกิจกรรมสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญจิตภาวนา 
บรรยายธรรม ทุกวันอาทิตย ตลอดท้ังป ณ บริเวณลานปฏิบัติธรรม ธรรมจักร วัดพระบรมธาตุ 
จังหวัดกําแพงเพชร ไดรับมอบหมายใหเปนวิทยากรในการนําพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม เนื่องใน
 วันธัมมัสสวนะ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีกิจกรรมสวดมนต แสดงพระธรรมเทศนา 
เจริญจิตภาวนา เวียนเทียน ทั้งยังไดรับมอบหมายใหเปนวิทยากร อบรมบาลีกอนสอบสนามหลวง 
ของคณะสงฆภาค ๔ อยางตอเนื่อง ณ วัดบวรนาทบรรพต ปากนํ้าโพ จังหวัดนครสรรค และ
วัดพระธาตุผาซอนแกว จังหวัดเพชรบูรณ
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 เปนหนึ่งในแนวทางการพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา หลักศีลธรรม คุณธรรม

จริยธรรมใหเริ่มจากการพัฒนาเยาวชน ไปสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ 

ทัง้รางกายและจิตใจ มีสต ิปญญา ในการดาํรงชวีติ สามารถอยูรวมกบั ผูอืน่ได อยางมคีวามสขุ

พระมหาปยพงษ ภิกฺขุปาโล

อายุ  ๔๑ ป พรรษา ๑๙
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค 
ที่อยู  วัดโพธิ์ทอง ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี 
 จังหวัดขอนแกน ๖๒๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดโพธิ์ทอง
 - หัวหนาพระวิทยากรเผยแผพระพุทธศาสนาศูนยเครือขาย

สถานศึกษาที่ ๑๑ เมืองมัญจาคีรี 

 พระมหาปยพงษ ภิกฺขุปาโล ไดดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก โดยมีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน จนไดรับการยกยองเปนผูออกแบบ “หนวยการเรียนรู Active Learning 
วิชาพระพุทธศาสนา” เรื่อง ๑ หองเรียน ๑ ผลิตภัณฑ ตามหลักธรรมสัมมาอาชีวะ เปนหัวหนา
พระวิทยากรเผยแผพระพุทธศาสนาศูนยเครือขายสถานศึกษาที่ ๑๑ เมืองมัญจาคีรี สพม. ๒๕ ซึ่งได
ดําเนินงานออกใหความรู เผยแผพระพทุธศาสนา ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คูขนานกบัเศรษฐกจิ
พอเพียง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดอบรมและจัดคายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต เพื่อสราง
เยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนใหคําปรึกษาแกกลุมเยาวชนที่มีปญหาในครอบครัวและในโรงเรียน 
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 “ปลูกฝงศรัทธา เพิ่มคุณคาศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี มีการสงเสริมคุณธรรม 

นอมนําการพัฒนาจิตใจดวยหลักธรรมแหงพระพุทธศาสตร ประกาศเผยแผพระสัทธรรม 

นําหลักธรรมสูคนและชุมชน”

พระมหาณัฐพันธ สุทสฺสนวิภาณี

อายุ  ๓๖ ป พรรษา ๑๙
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค 
    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  วัดสะอาดเรืองศรี หมู ๘ ตําบลนาดี อําเภอหนองแสง 
 จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๔๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาคณะตําบลนาดี เขต ๒
 - ผูบริหารชุมชนคุณธรรมตนแบบโดดเดน วัดสะอาดเรืองศรี
 - ผูบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดสะอาดเรืองศรี

  พระมหาณัฐพันธ สุทสฺสนวิภาณี เปนผูสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงรุก ดวยการ 
บูรณาการความรวมมือระหวางบานวัดและโรงเรียน เปนผูบริหารจัดการแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม
ของชุมชนคุณธรรมวัดสะอาดเรืองศรี จัดกิจกรรมอบรม ส่ังสอน สงเสริม อนุรักษ สืบทอด สานตอ 
งานดานพระพทุธศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมประเพณ ีของทองถิน่ และสงเสรมิใหคนในชมุชนและสงัคม
มกีารนอมนาํหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงผานการจดักจิกรรม
ของชุมชนคุณธรรมตนแบบ รวมทั้งเปนผูนําในการสงเสริมกลุมอาชีพ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่น เปนผูนําในการขับเคลื่อนกิจกรรมความรวมมือในรูปแบบพลังบวร 
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 คนทกุคนมหีนาท่ีท่ีตองรบัผดิชอบ พระสงฆเองกม็หีนาทีท่ีต่องปฏบิตัติามพระธรรมวนิยั 

หลักในการทํางาน คือ ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหดีที่สุด มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

ตามหนาที่ ไมวาจะเปนหนาที่ในการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม เผยแผธรรม และรักษาธรรม 

เพื่อใหพระพุทธศาสนายังคงอยูกับพุทธศาสนิกชนตอไป และความดีที่ไดทําจะไดฝากไว

ในแผนดินพุทธธรรม

พระมหาภูวนาถ อาภากโร

อายุ  ๔๑ ป พรรษา ๑๘ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่อยู  วัดคลองมือไทร หมู ๑ ตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง 
 จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๗๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดคลองมือไทร
 - เจาคณะตําบลพลวงทอง
 - รองเจาคณะอําเภอบอทอง

  พระมหาภูวนาถ อาภากโร ไดสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
ทั้งกับคณะสงฆอําเภอบอทอง คณะสงฆจังหวัดชลบุรี ชุมชน หนวยงานราชการ และสถานศึกษา 
และสนบัสนนุภารกิจดานศาสนาของหนวยงานราชการ อาท ิทีว่าการอาํเภอบอทอง และสถานศกึษา ใน
พ้ืนท่ีอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี งานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย ศาสนา ศิลปะ และ
วฒันธรรม เชน งานประเพณสีงกรานต การแหเทยีนเขาพรรษา เปนตน เพือ่ใหพทุธศาสนกิชนไดเขาถงึ
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนพระวิทยากร เทศนาธรรมะ ในโครงการธรรมะอารมณดี 
(ธรรมะสัญจร) เปนกรรมการตัดสินการประกวดบรรยายธรรม แสดงธรรมเทศนา ณ สถานศึกษา
ในพื้นที่อําเภอบอทอง อาทิ โรงเรียนบานคลองโอง โรงเรียนคลองมือไทร โรงเรียนบานเขาใหญ
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 - เพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆจังหวัดพิจิตร 

 - เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใหแกเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 - เพื่อสงเสริม ชวยเหลือ บริการดานสังคม และสังคมสงเคราะห 

 - เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

พระมหาสงกรานต เทวนนฺโท

อายุ  ๒๙ ป พรรษา ๙ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ที่อยู  วัดทาหลวง ถนนบุษบา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร 
 จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เลขานุการเจาคณะอําเภอเมืองพิจิตร
 - รองประธานหนวยอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมะโมเดิรน 

วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร (องคกรสวัสดิการชุมชน)
 - พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

  พระมหาสงกรานต เทวนนฺโท เปนพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
ขับเคล่ือนงานดานเด็กและเยาวชน สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเปนคณะ
ทํางานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เครือขายเด็กและเยาวชนคุณธรรม ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป มีผลงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา อบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เชน โครงการแกนนําเยาวชนจิตอาสา ตนกลาคุณธรรม ธรรมะโมเดิรน 
จังหวัดพิจิตร ตั้งแตป  ๒๕๕๕ - ปจจุบัน จํานวน ๑๒ อําเภอ สถานศึกษา ๒๕ แหง มีแกนนําเยาวชน 
๖๐๐ คน โครงการอบรมเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาภายในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกลเคียง 
จํานวน ๘๐-๑๐๐ สถานศึกษา ผูรวมโครงการ ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ คนตอป โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสําคัญของชาติ มีประชาชนเขารวมกิจกรรม ประมาณ ๕๐๐ คน
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ยึดมั่นอุดมการณ มุงมั่น สงเสริมพัฒนา 

รักษาพระวินัย ทําหนาที่ใหดีที่สุด

พระมหาสยาม ปภสฺสโร

อายุ  ๔๙ ป พรรษา ๓๐ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค
    อภิธรรม จูฬอภิธรรมิกตรี พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  วัดทาโขลงกิตติยาราม หมู ๔ ถนนโพธิ์ทอง-วิเศษชัยชาญ
 ตําบลบอแร อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ๑๔๑๒๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - กรรมการศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดอางทอง
 - ผูอํานวยการโรงเรียนกิตติยารามวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ)
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดทาโขลงกิตติยาราม

  พระมหาสยาม ปภสฺสโร เปนพระเถระนักเผยแผพระพุทธศาสนา สงเสริมและพัฒนาคน
ดวยความมุงมั่นและมีอุดมการณ โดยการระดมทุนทางสังคม ทุนทางปญญาและทุนทางวัฒนธรรม 
มาสรางสรรคกิจกรรมโครงการมากมาย เชน การจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ผานทางกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนพิธี
แสดงตนเปนพุทธมามกะของเยาวชนในชุมชนที่จัดกันตอเนื่องมานานกวา ๑๐ ป การจัดคายพุทธบุตร 
การจัดโครงการเครือขายเยาวชน “กลุมเมล็ดพันธุแหงสันติ” และ“ชมรมเด็กใจวิเศษ” โครงการ
นาํขาราชการครสูอบธรรมศกึษา และยงัไดใหการสนบัสนนุเครอืขายโรงเรยีนรกัษาศลี ๕ และโรงเรยีน
วิถีพุทธจังหวัดอางทอง เปนตน
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ประกอบกิจพระศาสนา ตามรอยบาทพระพุทธองค 

นําพาเยาวชนขามอบาย สุขใจที่ไดทํา

พระมหาเดี่ยวสิงห สุทฺธิจิตฺโต 

อายุ  ๓๖ ป พรรษา ๑๔ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค ปริญญาโท
ที่อยู  วัดคลองกลาง ตําบลกบินทร อําเภอกบินทรบุรี 
 จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดคลองกลาง 
 - พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา
 - พระวิปสสนาจารย ศูนยปฎิบัติธรรม สถาบันวิปสสนาธุระ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  พระมหาเดี่ยวสิงห สุทฺธิจิตฺโต เปนพระธรรมวิทยากรอบรมธรรมศึกษากอนสอบ โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เปนหัวหนาพระธรรมวิทยากรอบรมโครงการสามเณร
ภาคฤดูร อน บวชกอนจบวิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี วัดเขาลูกช าง อําเภอกบินทรบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี เปนพระธรรมวิทยากรอบรม โครงการคลินิกคุณธรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชางกล
อุตสาหกรรม กรุงเทพ ภาคปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนพระธรรมวิทยากรอบรม โครงการกอนสอบ
นักธรรมชั้นเอก ณ วัดเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
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ความสําเร็จ เปนของคนผูมีความเพียร

พระครูปลัดทนง ชยาภรโณ

อายุ  ๓๘ ป พรรษา ๑๘ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ประโยค ๑-๒ ปริญญาโท 
ที่อยู  วัดโบสถนํ้าดิบ หมู ๑๗ ตําบลนํ้าดิบ อําเภอปาซาง 
 จังหวัดลําพูน ๕๑๑๒๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดโบสถนํ้าดิบ
 - ประธานหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลนํ้าดิบ
 - คณะกรรมการปฏิรูปพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน

  พระครปูลดัทนง ชยาภรโณ เปนผูเผยแผธรรมะทางสือ่ออนไลน เฟสบุค ในรายการธรรมะมวนใจ 
สไตลพระครปูลดัทนง โดยเนนธรรมะท่ีเขาใจงาย ฟงไดทกุวยั ผานสารตัถะชมุชนและผานนทิานธรรมะ 
ปจจุบันมีผูติดตามรายการกวา ๕,๐๐๐ คน เปนวิทยากรบรรยายอบรมเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ในดานคุณธรรมนําชีวิต ทั้งในจังหวัดลําพูนและเชียงใหม ทั้งหนวยองคกรภาครัฐและเอกชน
จัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนข้ึนเพื่อเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมชุมชนแกเยาวชน
และผูสนใจที่วัดโบสถน้ําดิบ อาทิเชน การตีกลองบูชา เปนตน จนประสบความสําเร็จในการสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเอาไวไดอยางยั่งยืน จัดตั้งชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนดวยพลังบวร 
วัดโบสถนํ้าดิบมีการรณรงคงดเหลาในงานศพ จนประสบความสําเร็จกวา ๘๐%
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 การเผยแผพระพุทธศาสนา เนนการนําหลักธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา 

ประยุกตกับศาสตรสมัยสูนักเรียน นักศึกษา เด็กเยาวชน เปนเด็กดีของสังคม มีความกตัญู

กตเวที เนนการออกเผยแผดวยหลักเครือขายพลัง บวร บาน วัด โรงเรียน “ตกปลานอกบาน 

ประสานมิตรสิบทิศ”

พระครูปลัด เอนก ปุณฺณวุฑฺโฒ

อายุ  ๓๓ ป พรรษา ๑๒ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  วัดโคนอน หมู ๕ ถนนพักทัน ตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน 
 จังหวัดสิงหบุรี ๑๖๑๓๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดโคนอน
 - เลขานุการเจาคณะอําเภอจังหวัดอุทัยธานี (ธรรมยุต)
 - ประธานกรรมการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลพักทัน 

(อปต.)

 พระครูปลัด เอนก ปุณฺณวุฑฺโฒ เปนพระธรรมวิทยากรอบรมคายคุณธรรมจริยธรรม 
ณ โรงเรียนวัดโบสถ และไดเปนผูบรรยายธรรมะสูประชาชน เผยแผพระพุทธศาสนา สถานีวิทยุ
FM ๑๐๙.๗๕ MHZ อีกทั้งจัดนิทรรศการ และสนับสนุน เผยแผการขับเคลื่อน โครงการหมูบานศีล ๕ 
เปนพระธรรมวทิยากรโครงการคายคณุธรรมจรยิธรรม จัดนทิรรศการโครงการสรางความปรองดองดวย
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา หมูบานศลี ๕ เปนพระธรรมวทิยากรเขาคายโครงการ เฉลิมพระเกยีรติฯ 
นําเดินธรรมยาตรารวมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสิงหบุรี
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 มุงเนนหลักการเผยแผพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาโดยยึดหลักเมตตา เอื้อเฟอ

แกพุทธศาสนิกชนและเยาวชน นักเรียน ใหตระหนักตั้งมั่นในหลักธรรมในการดํารงชีวิต และ

เหน็คณุคาของหลกัธรรมคาํสอน และปฏบิตัตินตามไดอยางถกูตอง เหมาะสม และเปนประโยชน

สูงสุด

พระปลัดศิจะพรรณ สุธมฺโม 

อายุ  ๒๙ ป พรรษา ๒ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค 
    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
ที่อยู  วัดนิโรธสังฆาราม ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 
 จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - กรรมการตรวจขอสอบธรรมสนามหลวง
 - เลขานุการรองเจาคณะจังหวัดยะลา
 - พระเผยแผในพื้นที่เฉพาะ

 พระปลัดศิจะพรรณ สุธมฺโม ไดปฏิบัติศาสนกิจเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนประจําทุกป 
โดยเปนพระวิทยากรอบรมพระนวกะภาคพรรษาของคณะสงฆอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และ
อบรมพระนวกะภาคพรรษาของคณะสงฆจังหวัดยะลา อบรมศีลธรรมแกนิสิต นักศึกษา นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป และยังเปนวิทยากรบรรยายธรรมแกขาราชการ ณ คายเสนาณรงค จังหวัดสงขลา 
และคายสิรนิธร จังหวดัปตตาน ีเปนประจาํทกุวนัธรรมสวนะ เปนวทิยากรบรรยาย ขบัเคลือ่นคณุธรรม
สรางสรรคสังคมสันติสุขจังหวัดสงขลา โดยสอนหนังสือตามโรงเรียนตาง ๆ เชน โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(เอ็งเสียงสามัคคี) โรงเรียนบานคลองหวะ (ทวีรัตน) โดยสอนนักเรียนปการศึกษาละประมาณ 
๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ คน
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ปฏิบัติตามพระวินัย อบรมพัฒนาพุทธศาสนิกชน 

มีนํ้าใจเสียสละ ไมยอทอ เพื่อพระพุทธศาสนา

พระปลัดเมธี ปยธมฺโม

อายุ  ๔๒ ป พรรษา ๒๑
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ที่อยู  วัดโคกพยอมสุการาม เลขที่ ๑๐๔ หมู ๓ ตําบลพิจิตร 
 อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา ๙๐๓๑๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดโคกพยอมสุการาม
 - พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตอําเภอนาหมอม
 - ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

  พระปลัดเมธี ปยธมฺโม เปนพระวิทยากรอบรมและบรรยายธรรมในโครงการตาง ๆ 
ของหนวยงานเอกชนและหนวยงานราชการ เปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปนวิทยากรอบรม
คุณธรรมจริยธรรม สั่งสอนเยาวชน เชน พระวิทยากร อบรมคายคุณธรรมจริยธรรม พระวิทยากร
อบรมโครงการคายพทุธบุตร ตลอดถงึโครงการมหกรรม “มเีทศน มทีอลค” ซึง่ไดรบัการนมินตเขารวม
อยางตอเนื่อง เปนองคแสดงพระธรรมเทศนาในวันสําคัญตางๆ เปนพิธีกรในงานคณะสงฆ และเปน
พระนักเทศนเผยแผหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
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ยึดมั่นศรัทธา สงเสริมพระพุทธศาสนา 

ตอบแทนคุณมารดาบิดา บุญคุณแผนดิน

พระปลัดอาคม อคฺคธมฺโม

อายุ  ๒๘ ป พรรษา ๘ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ประถมศึกษาปที่ ๖
ที่อยู  วัดนิคมพัฒนาราม หมู ๓ ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง 
 จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐   
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม
 - เลขานุการเจาคณะอําเภอมะนัง
 - ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

  พระปลดัอาคม อคคฺธมโฺม ไดดาํเนนิการจดักจิกรรมสงเสรมิพระพทุธศาสนาอยางตอเนือ่ง เชน 
กิจกรรมสวดมนตขามป กิจกรรมหนึ่งใจ ใหธรรมะ กิจกรรมบรรพชาสามเณร กิจกรรมบวชศีลจาริณี 
กิจกรรมบวชปาเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมทําบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ กิจรรมคายศาสนธรรม
สรางภูมิคุมกันยาเสพติด กิจกรรมคายพุทธศาสนิกสัมพันธ กิจกรรมนําเยาวชนจิตอาสาเยี่ยมผูสูงอายุ 
กิจกรรมเยี่ยมพระพบปะโยม กิจกรรมถวายสังฆทาน วันธรรมสวนะ นอกจากนี้ ยังเปนพระวิทยากร
อบรมโครงการตางๆ เชน โครงการอบรมคายพุทธบุตร “ยุววิปสสนา” โครงการคายศาสนธรรม
สรางภูมิคุมกันยาเสพติด เปนตน
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 ในการอบรมเด็กและเยาวชน ทางที่พักสงฆบานรมเย็น ไดใชหลักสูตรการเรียนรูศีล ๕ 

แบบแนวทางการปฏิบัติ คือ การมีความสะอาด เปนระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา และใจตั้งมั่น 

หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรสากล ที่สามารถใชสอนเยาวชนไดแบบเปนสังคมพหุวัฒนธรรม

พระสมุหสุชยา มุนิเสฏโฐ

อายุ  ๓๘ ป พรรษา ๙ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรี
ที่อยู  วัดโคกเคียน เลขที่ ๑๒ หมู ๑ ตําบลโคกเคียน 
 อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - หัวหนาที่พักสงฆบานรมเย็น 
 - พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
 - พระเลขานุการเจาคณะอําเภอยี่งอ-บาเจาะ

  พระสมุหสุชยา มุนิเสฏโฐ เปนครูพระสอนพระพุทธศาสนา วันเสาร-วันอาทิตย ในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย) จัดปฏิบัติธรรมเปนประจําทุกตนเดือน โดยมีกิจกรรมการสวดมนต 
นั่งสมาธิ เปดบานกัลยาณมิตรทุกสัปดาหใหแกชุมชนในพื้นที่ อําเภอเมือง อําเภอตากใบ อําเภอระแงะ
และสุไหงโกลก จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม แกเยาวชน คณะครู และขาราชการ ในจังหวัด
นราธิวาส ใหความรู และคุณธรรม แกพระนวกะ จัดโครงการอุปสมบทพระภิกษุ บรรพชาสามเณร 
รวมกับวัดโคกเคียน และจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ทางพระพุทธศาสนาใหจรรโลง
และยั่งยืน เชน กิจกรรมทอดกฐินประจําป กิจกรรมเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

76

เผยแผแบบบูรณราการ จิตใจแนวแน เสียสละอดทน

แบงปนเพื่อนมนุษย สังคมเปนสุข ใจเราก็สุข

เจาอธิการจรัส อินฺทสโร

อายุ  ๔๔ ป พรรษา ๒๒ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  วัดศรีสุวรรณราช ตําบลศรีสุข อําเภอสําโรงทาบ 
 จังหวัดสุรินทร ๓๒๑๗๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดศรีสุวรรณราช
 - เจาคณะตําบลศรีสุข-ประดู

  เจาอธิการจรัส อินฺทสโร ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา ไดแก โครงการ
วันพระนอนวัดกับยาย เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีในครอบครัวใหเกิดการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต โดยปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบครัวมีคุณธรรมและจริยธรรมผานกิจกรรมการเรียนรู
รวมกันของสมาชิกภายในครอบครัวอยางตอเน่ือง จัดกิจกรรมวิถีไทย วิถีธรรม ชวยกลอมเกลาจิตใจ 
และพัฒนานักเรียนใหเปนผูประพฤติดี ปฏิบัติดี ทั้งกาย วาจา ใจและดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี 
อยูรวมในสงัคมกบัผูอืน่ไดอยางมสีต ิมเีมตตาธรรม สามารถทีจ่ะสรางภมูคิุมกนัตอสูกบัสิง่ไมดทีีจ่ะเกดิ
กับตนเองได จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมและ
พิธีทําบุญตักบาตร เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางภูมิคุมกันใหกับพระพุทธศาสนา โดยใช
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนสื่อกลางในการทําความดีรวมกัน
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ทําเพื่อประโยชนสังคม อดทนพากเพียร

ทําใหทุกวันเกิดประโยชนที่สุด

พระสาโรจน ธมฺมสโร

อายุ  ๓๒ ป พรรษา ๑๒ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ที่อยู  วัดสระเรียง ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง 
 อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสระเรียง
 - รองหัวหนาพระธรรมวิทยากร (สวนภาคใต) โครงการเผยแผศีลธรรม

นําธรรมะสูสังคมฯ
 - นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มจร.

  พระสาโรจน   ธมฺมสโร ได จัดโครงการธรรมะสู สั งคม โดยการจัดค ายพุทธบุตร 
“อุนไอธรรมะ” ณ วัดสระเรียง ศูนยสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สํานักสงฆวัดนาสนธิ์ 
รวมกับกรมการศาสนา ระยะเวลา ๕ ป มีสถาบันเขารวมจํานวน ๘๔๗ สถาบัน มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๒๔๓,๙๙๕ คน นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ระยะเวลา 
๕ ป มีสถาบันเขารวมจํานวน ๓๓๙ สถาบัน ผูเขารวมโครงการจํานวน ๗,๔๗๖ คน เปนรองหัวหนา
จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เดือนธันวาคม เปนประจําทุกป
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ทําดีใหถึงดีที่สุด เพื่อประโยชนสวนรวม

ยึดมั่นพระธรรมวินัย เสียสละมีนํ้าใจ พรอมพัฒนาตนเอง

พระไมตรี ทนฺตกาโย

อายุ  ๓๓ ป พรรษา ๗ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชัน้เอก ประกาศนยีบตัรการบรหิารกจิการคณะสงฆ
ที่อยู  วัดโพธิ์พุฒตาล หมูที่ ๓ ถนนเอกชัย ๑๐๙ แขวงบางบอน 
 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล
 - เลขานุการเจาคณะเขตบางบอน
 - พระนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ
 - เปนหัวหนาสํานักสงฆโนนสมบูรณ

 พระไมตรี ทนฺตกาโย เปนพระวิทยากรบรรยายธรรมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ใหความรู
และแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา และจัดอบรมคายคุณธรรมเยาวชนนักเรียน 
ณ วัดโพธิ์พุฒตาล เขตบางบอน กรุงเทพฯ ตลอดทั้งปมีเขารวมโครงการทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ คน สงเสริม
การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธสาสนา รวมทั้งไดจัดมอบทุนการศึกษา
ใหแกนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแตขาดทุนทรัพย และทุนการศึกษาของคณะสงฆ



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

79

การศึกษาเปนบันไดขั้นแรกของชีวิต

แมชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย 

อายุ  ๕๓ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 
ที่อยู  บานเลขที่ ๘๔ หมูที่ ๒ ถนนทาวอูทอง ตําบลปากทอ 
 อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๔๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
 - เลขานุการและกรรมการสถาบันแมชีไทย
 - ประธานมูลนิธิธรรมจารินีวิทยา ในพระอุปถัมภของ

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 แมชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย ไดจัดตั้งโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เพ่ือชวยเหลือเยาวชนสตรี
ที่ขาดโอกาสและประสบปญหาใหไดรับโอกาสทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทั้งทางโลกและ
ทางธรรม นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาฟนฟูเยียวยาจิตใจ สรางชีวิตใหมใหแกเยาวชนสตรี
ที่ขาดโอกาส ไดสนับสนุนใหเยาวชนสตรีฝกสวดมนตหมูฯ ทํานองสรภัญญะ จนไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ และไดรับโลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไดจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย และเปนครูสอนธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ซึ่งมีนักเรียน
เพิ่มขึ้นทุกป
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ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เปนหลักในการทํางาน

นายสวรรค กวดขุนทด

อายุ  ๔๘ ป 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค 
    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  บานเลขที่ ๖๖/๓๗ ถนนประชาอุทิศ ๖๙ แขวงบางมด 
 เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองนพคุณ 

  นายสวรรค กวดขุนทด เปนผูสงเสริมงานดานการเผยแผทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 
ไดแก เปนที่ปรึกษาโครงการสอนธรรมศึกษา สอนเฉพาะวันเสารตลอดปการศึกษา เปนครูผูสอน
ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมคารวะธรรม กิจกรรมนําครู
และนกัเรียนเจริญสมาธ ิทกุเชาของวนัจนัทร เปนวทิยากรอบรมโครงการเขาคายพทุธบตุร แบบคางคนื 
จัดกิจกรรมแสดงตนเปนพุทธมามกะของนักเรียน กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 
วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา
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ทํางานดวยความ ซื่อสัตย มีวินัย มีความยุติธรรม ตรงตอเวลา

พันตรี สงัด ศิริมา

อายุ  ๗๖ ป 
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่อยู  บานเลขที่ ๑/๑ หมู ๒ ถนนเอเชีย ๑๑ ตําบลคุงตะเภา 
 อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ
 - ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ
 - ประธานเครือขายอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดอุตรดิตถ

  พันตรี สงัด ศิริมา เปนศาสนพิธีกรบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พิธีบําเพ็ญกุศล สัตตมวาร 
(๗ วัน) ปณณรสมวาระ (๑๕ วัน) สตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีถวายดอกไมจันทน เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง 
และเปนศาสนพิธีกรในงานรัฐพิธีของจังหวัดอุตรดิตถ เปนวิทยากรอบรมศาสนพิธีใหแกนักศึกษา 
บุคลากร หนวยงานตางๆ ในจังหวัดสุโขทัย เปนศาสนพิธีกรและพิธีกรงานพระราชทานเพลิงศพ 
พระครูสัญญาบัตร และประชาชนทั่วไป
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 ไดนําหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ขันติ และการมีสติมาใชในการทํางาน ไดทุมเทและ

อุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่จนเกิดผลสําเร็จกับนักเรียน รวมทั้งประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดี

แกนักเรียน เพื่อนครู ตลอดจนไดบําเพ็ญตนเปนผูมีจิตสาธารณะอยูเสมอ

นางเพ็ญศรี จ่ิมอาษา

อายุ  ๕๕ ป 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
ที่อยู  บานเลขที่ ๒๔๕/๒ หมู ๒ ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม 
 อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

  นางเพ็ญศรี จิ่มอาษา เปนผู ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เชน 
ความขยันหมั่นเพียร มุงมั่นในการอบรมสั่งสอนนักเรียนอยางเต็มที่ สงเสริมพัฒนาการดานวิชาการ 
โดยฝกฝนและนาํนกัเรยีนเขารวมประกวดสวดมนตหมูสรรเสรญิพระรตันตรยั ทาํนองสรภญัญะ กจิกรรม
สวดมนตแปลองักฤษอยูเสมอและประสบความสาํเรจ็ ไดรับรางวลัระดับจังหวดั ระดับภาคคณะสงฆและ
ระดับประเทศทุกป ไดนําหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ขันติ และการมีสติมาใชในการทํางาน ไดทุมเทและ
อุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่จนเกิดผลสําเร็จกับนักเรียน รวมทั้งประพฤติตนเพื่อสวนรวมมาโดยตลอด 
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 “ศีลธรรมนําจิตใจใหเกิดสุข เราตองปลุกจิตใจใหรักษา คุณธรรมเลิศลํ้ากวาเงินตรา 

สุดจะหาสิ่งเทียบเทา เราทําเอง” บุญกุศลเทานั้นจะติดตามและนําเราไปสูสุคติ

นางฉัฐภรณ ปานเอ่ียม

อายุ  ๖๒ ป 
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาปที่ ๓ 
ที่อยู  บานเลขที่ ๑๒ ซอยประชาชื่นนนทบุรี ๒ แยก ๔ ถนนประชาชื่น 
 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 กรรมการฝายเผยแผพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี

  นางฉัฐภรณ ปานเอ่ียม เปนผูมีผลงานดานการเผยแผหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ผานบทกวี ขับรองเสภาเปนทํานองสวดมนตและบทสวดมนตทํานองสรภัญญะในงานพิธีตางๆ 
และเปนผูนําในการนําชุมชนชาวบานรวมประพฤติปฏิบัติธรรมในโอกาสตางๆ และจัดโครงการ
นําพุทธบริษัท คือ พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทํากิจกรรมบําเพ็ญความดี
เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา 
มกีจิกรรมการสวดมนต สวดบทสรรเสรญิพระรตันตรยั สวดบทกลอนศลี ๕ เจรญิจติตภาวนา แผเมตตา 
และเวียนเทียน เปนผูดําเนินโครงการเสียงธรรมนําสุข โดยนําพระภิกษุสามเณร และอุบาสก-อุบาสิกา 
สวดบรรยายพุทธสุภาษิต โดยจัดสัญจรหมุนเวียนไปวัดตางๆ ในเขตอําเภอเมืองนนทบุรี 
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 มีจิตอาสา สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ไปปฏิบตั ิทาํงานดวยความซื่อสัตย สุจริต อุทศิตนเพือ่ประโยชนสวนรวม รวมอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

นายไพศาล อาจธะขันธ

อายุ  ๖๙ ป 
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  บานเลขที่ ๙ หมู ๗ ถนนสุขาภิบาล ๑ ตําบลบุง 
 อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ๓๗๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ที่ปรึกษาผูตรวจราชการกระทรวงภาคประชาชน 

(ดานวิชาการ) สํานักนายกรัฐมนตรี  
 - นายกพุทธสมาคมอํานาจเจริญ
 - ประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบานในพระบรมราชานุเคราะห

 นายไพศาล อาจธะขันธ เปนผูขับเคลื่อนและเปนวิทยากรในโครงการปฏิรูปการเรียนรูเชิงพื้นที่
จงัหวดัอาํนาจเจรญิ ในวสิยัทัศน เมอืงธรรมเกษตร โดยบรูณาการเขากบัโครงการ “หมูบานรกัษาศลี ๕” 
เปนวทิยากรอบรมคณุธรรมนาํชวีติเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติผูตองขงั คนืคนดแีกสงัคม ปฏบิตัศิาสนพธิกีร
และเปนวิทยากรดานศาสนพิธีประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แกเยาวชน และประชาชนทั่วไป



๓.๒
สาขาการเผยแผ�พระพุทธศาสนา

ในต�างประเทศ
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เผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อมวลมนุษยชาติ

พระศรีสิทธิวิเทศ (ธวัชชัย ธมฺมชโย) 

อายุ  ๔๓ ป พรรษา ๒๐ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
    การศึกษามหาบัณฑิต 
ที่อยู  วัดเหมอัศวาราม ภายในอาณาบริเวณวัดมาขาว 
 เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
 - ประธานสงฆวัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 - ประธานสมัชชาสงฆไทยในจีน 

  พระศรสีทิธวิเิทศ ไดปฏบัิตหินาทีพ่ระธรรมทตูไทยประจาํวดัเหมอศัวาราม อาํนวยความสะดวก
ใหแกผู แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาสรางบุญ มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิสถาบันกษตัรยิไทย จดัการสอนการปฏบิตัธิรรมแกพทุธศาสนกิชนชาวจนี 
จัดใหมีการสอนภาษาจีนสําหรับพระธรรมทูตไทยท่ีเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดเหมอัศวาราม 
และจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับผูปฏิบัติธรรมชาวจีนที่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดมาขาว 
ดําเนินโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ตามมติมหาเถรสมาคม พรอมทั้ง
จัดกิจกรรมสวดมนตขามปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม
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ความสําเร็จของการทํางานคือเปาหมายของชีวิต

พระครูวิเทศขันตยาภรณ (ขรรชัย ขนฺติโก) 

อายุ  ๔๔ ป พรรษา ๑๖
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ประโยค ๑-๒ 
    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ที่อยู  วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี เมืองฮิลเชินบาค 
 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 เจาอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี เมืองฮิลเชินบาค
 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 พระครวูเิทศขนัตยาภรณ ไดสมทบทนุสนบัสนนุการเผยแผพระพทุธศาสนา เชน บรูณปฏสิงัขรณ
อาคารพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ เยอรมนี เพื่อใชเปนที่อบรมวิปสนากรรมฐานและใชเปน
ท่ีประชุมสมัชชาสงฆในสหภาพยุโรป สมทบทุนสรางพระอุโบสถวัดพุทธวิหาร อัมสเตอรดัม 
ประเทศเนเธอรแลนด จัดอบรมวิปสสนากรรมฐานใหแกชาวไทยและชาวเยอรมันท่ีอาศัยอยูใน
ประเทศเยอรมน ีจดัการเรยีนการสอนภาษาเยอรมนัใหแกพระธรรมทตูทีม่าเผยแผพระพุทธศาสนา ณ 
ประเทศเยอรมนี
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ตามรอยบาทพระศาสดา สืบทอดพระศาสนา 

เพื่อโลกาสงบรมเย็น

พระมหาพัด อริยเมธี 

อายุ  ๕๒ ป พรรษา ๓๐
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค 
    MA. ภาษาศาสตร 
ที่อยู  วัดพุทธสามัคคี ๓๕๙ ถนนมารชแลนด เขตเชอรลี่ย 
 นครไครสทเชิรช ประเทศนิวซีแลนด 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เลขานุการ วัดพุทธสามัคคี 
 - เปนครูสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม สํานักเรียนวัดพุทธสามัคคี 

นครไครสเชิรช ประเทศนิวซีแลนด 
 - ประธานสงฆวัดพุทธสามัคคี นครไครสเชิรช ประเทศนิวซีแลนด 

  พระมหาพัด อริยเมธี ใหการสนับสนุนกิจการดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ 
เชน เปนวิทยากรสอนพระพุทธศาสนาใหแกนักโทษชาย ที่เรือนจําในเมืองไครสทเชิรช ประเทศ
นิวซีแลนด เปนอาจารยสอนพิเศษพระพุทธศาสนาที่โรงเรียน Hight School, เปนวิทยากรพิเศษ
แนะนําคณะผูเขาเยี่ยมชมวัดจากสมาคมตางๆ เมืองไครสทเชิรชและเมืองตางๆ ในบริเวณใกลเคียง 
เปนเจาหนาที่รับบรรยายธรรมประจําหองสมุดพุทธธรรมภายในวัด เปนวิทยากรพิเศษแนะนํา
คณะผูเขาเยี่ยมชมวัดจากสมาคมตางๆ ทั่วเมืองไครทเชิรชและใกลเคียง
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รวมกันชวยเผยแผพระพุทธศาสนาในตางแดน

นางแองเจลิกา มาเรีย ฮินเตอรไมเออร

อายุ  ๕๐ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี จากสถาบันโมเดินสคูล 
ที่อยู Allgramsdorf ๘ Sonnenthal ๘๔๐๕๖ Rottenburg A.D. 
 Laaber Germany
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เปนผูจัดการปฏิบัติธรรม พรอมทั้งเปนผูชวยสอน ใหกับ

ผูเขารับการสอน ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม และสํานักวิปสสนา
กรรมฐานธรรมจารี ประเทศเยอรมนี

 - เปนประธานพุทธสมาคมธรรมจารี ประเทศเยอรมนี 
ถึงปจจุบัน

 - ดํารงตําแหนงผูชวยหัวหนาสํานักวิปสสนากรรมฐานธรรมจารี 
ประเทศเยอรมนี

  นางแองเจลิกา มาเรีย ฮินเตอรไมเออร เปนผูสอนวิปสสนากรรฐาน ตามแนวสติปฏฐาน ๔ 
ใหแกประเทศตางๆ เชน ประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสวีเดน 
อยางสมํา่เสมอ อกีทัง้ไดสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางชาวอสิราเอล โดยไดอาราธนาพระวปิสสนาจารย 
(พระครูภาวนาพิธาน) ซึ่งเปนชาวอิสราเอลไปสอนวิปสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปฏฐาน ๔ ใหแก
ชาวเยอรมัน ณ สํานักวิปสสนากรรมฐานธรรมจารี ประเทศเยอรมนี และไดสอนวิปสสนากรรมฐาน 
ตามแนวสติปฏฐาน ๔ ใหแกชาวอิสราเอล ที่สํานักวิปสสนากรรมฐานนิวแมน แหงประเทศอิสราเอล 
ใชทุนทรัพยสวนตัว เพื่อรวมสมทบทุนสรางอาคารสํานักวิปสสนากรรมฐานธรรมจารี
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 ศึกษาเรียนรูใหเขาใจในงานท่ีจะทํา แลวทํางานนั้นๆใหดีที่สุดตามหลักอิทธิบาท ๔ 

คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา โดยยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง พรอมกันนี้ก็ใหเกียรติ

ผูรวมงานทกุคน ทําใหทุกคนมีกาํลังใจ การงานหรอืกจิกรรมนัน้ๆ กจ็ะประสบผลสาํเรจ็เรยีบรอย

ดวยดี

พันจาอากาศเอกหญิง ดัชนี นรินทรวงษ

อายุ  ๖๗ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
ที่อยู  บานเลขที่ ๘ ถนน Purbeck Close ตําบล Merstham 
 อําเภอ Redhil ประเทศอังกฤษ RH1 3PQ

  พนัจาอากาศเอกหญงิ ดชัน ีนรนิทรวงษ เปนผูนาํคณะศรัทธาจากกรุงลอนดอน และเมอืงเรดด่ิง 
ไปทอดผาปา ณ วัดธรรมประทีป กรุงเอดิเบอระ สก็อตแลนด นําคณะศรัทธาทอดผาปาสามัคคี
จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไปทอด ณ วัดธรรมปทีป เมืองแมคเคอเลิ่น ประเทศเบลเยี่ยม 
เพื่อขยายที่สร างวัดจาก ๑ ไร   เป น ๗ ไร   เป นประธานจัดทอดกฐิน ณ วัดป าเทศรังสี 
เมืองแฮมเชีย ประเทศอังกฤษ เพื่อบํารุงเสนาสนะและสงเสริมกิจการงานคณะสงฆ และเปนเจาภาพ
สรางหนังสือธรรมะ “คําสอนในพระพุทธศาสนา” ถวายตามวัดตางๆ
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ทํางานดวยความสุข

นายสุเทพ เตียวตระกูลวัฒน 

อายุ  ๗๐ ป 
วุฒิการศึกษา  ปวส. จากชางกลไทย - ญี่ปุน 
ที่อยู  บานเลขที่ ๔๖๑๙ DELTA AVE, ROSEMEAD CALIFORNIA 
 USA. ๙๑๗๗๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาของรานอาหาร PRESIDENT THAI CORP. 
 - เปนกรรมการอุปถัมภวัดพุทธธัมโม
 - เปนกรรมการทํางานให THAI AMERICAN BUSUNESS TAX 

ADVISORY CMTE.

  นายสุเทพ เตียวตระกูลวัฒน เปนเจาภาพถวายอาหารแกคณะศรัทธาท่ีมาปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน ณ วดัพทุธธมัโม สมทบทุนจดัพมิพหนงัสอืคูมอืการปฏบิติัวปิสสสนากรรมฐาน รวมสบทบทนุ
ถวายภัตตาหารพระที่เข ารวมประชุมสมัชชาสงฆในประเทศอเมริกา เปนประธานทอดกฐิน
ท่ีวดัพทุธธมัโม รฐัแคลฟิอรเนยี ประธานทอดกฐนิทีว่ดัพระธาตุดอยสุเทพ รัฐแคลิฟอรเนยี รวมสมทบทนุ
จัดอบรมวิปสสนากรรมกฐาน ณ International Insight Meditation Center ใหแกชาวไทย
และชาวอเมริกันบริเวณใกลเคียง เปนคณะกรรมการจัดงานโครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธสาสนา 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา จนทําใหไดรับประกาศเกียรติคุณ State Board of 
Equalization ทําใหผลงานเปนที่ประจักษในฐานะผูบําเพ็ญประโยชนใหแกชุมชนไทย เปนผูอุปถัมภ
หลักวัดพุทธธัมโม 
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เอื้อเฟอเผื่อแผ จิตใจเปนบุญ

ศรัทธาพระรัตนตรัย มีบุญเปนที่พึ่ง

นายแพทยอรุณ สวนศิลปพงศ

อายุ  ๖๙ ป 
วุฒิการศึกษา  Doctor of Science Candidate, USA 
ที่อยู  บานเลขที่ ๑ Deep Powder Court, Woodstock MD 
 ๒๑๑๖๓ USA
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - กรรมการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.
 - กรรมการฝายจัดหาทุน วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.
 - กรรมการจัดหาทุนสรางอาคาร ๘๐ ป วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.
 - กรรมการจัดงานธารนํ้าใจศิษยวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

  นายแพทยอรณุ สวนศลิปพงศ เปนผูอปุภมัภวดัไทยในกรงุวอชงิตนั สหรฐัอเมรกิา เปนผูสนบัสนนุ
การเผยแผพระพทุธศาสนาในตางประเทศ ไดแก รวมทาํบญุเพือ่สรางศาลาการเปรยีญวดัธรรมประทปี 
ถวายปจจยับาํรงุมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ถวายปจจัยบาํรุงวดัไทยกรุงวอชงิตัน ดี.ซี.
สหรัฐอเมริกา รวมทําบุญทอดกฐินวัดมงคลวราราม ฝายจัดหาทุนสรางอาคาร ๘๐ ป หลวงตาชี 
จัดงานรอยไทย เพื่อหาปจจัยสมทบทุนโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
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สุขสนุกกับงานที่ทํา

นายบุญสง อนันตสุคนธ 

อายุ  ๗๓ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจบัณฑิต  
ที่อยู  บานเลขที่ ๒๐๑๐๙ อาเวนิดา พรอมโพนา เซรีโตส 
 มลรัฐ California ๙๐๗๐๓ ประเทศ USA   
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - กรรมการฝายวิเทศสัมพันธ คณะกรรมการเทศกาลสงกรานต 

และงานทอดกฐินพระราชทานวัดไทยลอสแองเจลิส
 - คณะกรรมการบริหารวัดไทยลอสแองเจลิส 

  นายบุญสง อนันตสุคนธ เปนผูสนับสนุนกิจกรรมของทางวัดและโรงเรียนพระพุทธศาสนา 
วัดไทยลอสแอนเจลิส พรอมทั้งอุปถัมภบํารุงดานกําลังทรัพย และอุปกรณการเรียนการสอน 
เปนกรรมการฝายฆราวาสในการจัดงานประชุมสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา และทําบุญอายุวัฒน
มงคล ๘๐ ป พระเทพมงคล จัดงานเทศกาลสงกรานต และงานถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป 
เปนคณะกรรมการฝายประสานงาน ในการจัดสอบธรรมสนามหลวง และสอบบาลีสนามหลวงประจํา
ปการศึกษา ไดอํานวยความสะดวกใหแกคณะที่นําขอสอบมาจากประเทศไทย
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มีนํ้าใจเสียสละ ชวยเหลือสังคม ไมทิ้งญาติพี่นองเพื่อนมิตร 

คนไทยในตางแดนดําเนินตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา

นางสาวนวยนารถ ปริญโญทาร

อายุ  ๖๕ ป 
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิชาบริหารธุรกิจ
ที่อยู  บานเลขที่ ๑๗๔/๒๒ ถนนมรุพงษ ตําบลหนาเมือง 
 อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาของกิจการจําหนายผลิตภัณฑเสื้อผาเด็ก เสื้อผาแฟชั่น 

มลรัฐแคลิฟอรเนีย
  - เจาของธุรกิจรานอาหาร ๑๒๓ อาหารไทย ๓ สาขา 

วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

  นางสาวนวยนารถ ปริญโญทาร เปนผูมีจิตเลื่อมใสในพระพุทศาสนา ไดบํารุงพระพุทธศาสนา
ในตางแดน เชน เปนประธานทอดผาพระกฐนิพระราชทาน วดัไทยลอสแอนเจลิส เมอืงนอรท ฮอลลีวดู 
วัดปาธรรมชาติ เมืองลาพานเต เพื่อบูรณปฏิสังขรณวัด เสนาสนะภายในวัด บริจาคทรัพยเพ่ือสราง
อโุบสถ ระดมทุนสรางพระพทุธชนิราชจาํลอง สรางระบบไฟฟา สรางลฟิต จติรกรรมฝาผนงัรตันอโุบสถ 
สรางศาลาโรงทานและบํารงุเสนาสนะ วดัสทุธาวาส เมอืงรเิวอรไซด สหรฐัอเมรกิา เปนประธานจดังาน
บุญปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
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ยึดสังคหวัตถุ ๔ ทาน ปยะวาจา อัตถะจริยา สมานัตตตา

นายวัชรินทร  จิตณาธรรม

อายุ ๖๕ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
ที่อยู บานเลขที่ ๒๕๐๙  Bogart St., Camarillo, CA ๙๓๐๑๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - คณะกรรมการบริหารสมาคมปกษใต รัฐแคลิฟอรเนีย
 - เจาของรานอาหารสวัสดี เมืองคามาริลโล รัฐแคลิฟอรเนีย

  นายวัชรินทร จิตณาธรรม เปนผูประสานงานและจัดกิจกรรมที่สําคัญ เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ เชน เปนผูประสานงานและรวมบริจาคเงินสนับสนุนงานประชุม
สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยวิสามัญ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เปนประธานรวมจัดงาน
วนัพอแหงชาต ิเปนผูสนบัสนนุการจดังานประเพณลีอยกระทง เปนผูสนบัสนนุการจดังานวนัสารทไทย
สลากภตั จดังานสงทายปเกาตอนรบัปใหม เปนประธานจดังานสงกรานตและประธานทอดผาปาสามคัคี 
รวมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการกอสรางอุโบสถ เปนประธานรวมจัดงานทําบุญวันกตัญู-
กตเวทติาธรรมราํลึก รวมบรจิาคเงินบํารงุวัดพระธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
และเปนเจาภาพเทศนมหาชาติ 
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 การทํางานยอมตองมีปญหา อาจจะไมราบรื่นมากนอยตางกันไปในแตละงาน ทางออก

คือการยึดหลักความเปนไปได ความเปนจริง และมองถึงปญหาที่จะตองแกไขอยางแทจริง 

เมือ่มปีญหาใดๆ เกดิขึน้ ทกุคนควรทีจ่ะทาํความคดิความเห็นใหสอดคลองกัน รวมกันพิจารณา

หาทางแกไขดวยเหตุและผล ตามความเปนจริง บนพืน้ฐานอนัเดยีวกนั กจ็ะเห็นแนวทางปฏบัิติ

แกไขไดอยางเที่ยงตรง ถูกตองและเหมาะสม

นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ

อายุ  ๖๑ ป 
วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่อยู  บานเลขที่ ๒๐ ซอยพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
  ผูจัดการบริษัท บรอดคาซทไทย เทเลวิชั่น จํากัด

  นางสาวอรุ โณชา ภาณุพันธุ   เป นกรรมการอุปถัมภ จัดสร างโรงครัว เพื่อเป นที่
ประกอบอาหาร รองรบัผูแสวงบญุและผูมาปฏบิตัธิรรม ณ วดัไทยลมุพนิ ีประเทศเนปาล เปนกรรมการ
คณะทํางาน ในการจัดสรางประติมากรรม พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราช ประกอบพิธีเททอง 
ณ มณฑลทองสนามหลวง เพื่อนําไปประดิษฐาน ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย เมืองกุสินารา รัฐอุตตร
ประเทศ ประเทศอินเดีย เปนผูอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน นําไปถวาย ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และรวมเปนเจาภาพซื้อที่ดินถวายวัดบรมธาตุราชสักการะ ประเทศ
อนิเดยี อปุถมัภงานนมสัการและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ วดัไทยกสิุนาราเฉลิมราชย ประเทศอนิเดีย
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 การทํางานใดๆ ลวนแลวแตมีผูเกี่ยวของมากมาย หากตางคนตางทํา ผลที่ไดออกมา

ก็อาจจะไมดีนัก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ไดทรงยํ้าอยูหลายๆ ครั้ง 

เรือ่งของความรกัสามคัคอีนัเปนหนทางสูความเขมแข็งและสาํเร็จในทุกองคกร ทุกคนตางมีหนาท่ี 

แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของตัว โดยไม

มองดคูนอืน่ งานก็ดาํเนนิไปไมได เพราะเหตวุางานทกุงานจะตองพาดพงิกันจะตองเก่ียวโยงกัน 

ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอื่นแลวชวยกันทํา

นางฤาภาวดี เอ่ียมภักดี

อายุ  ๖๘ ป 
วุฒิการศึกษา  พาณิชยศาสตรและการบัญชี
ที่อยู  บานเลขที่ ๑๔๕ หมูบานเพชรพลอย ถนนกรุงธนบุรี 
 แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 ที่ปรึกษาอาวุโสฝายขายพิเศษ และผูอํานวยการภาคอาวุโส
 ภาคระฆังทอง

  นางฤาภาวดี เอี่ยมภักดี เปนกรรมการอุปถัมภดําเนินการกอสรางอาคารกุฏิสมเด็จ 
ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย  เปนเจาภาพจัดหา
ปจจัยเพื่อสมทบทุน “กองทุนสุริยะโพธิ” เพื่อบํารุงพระพุทธศาสนา สงเสริมใหมีการเผยแผพระธรรม
คาํสอน อนัเปนไปตามนโยบายของพระธรรมทตูสายประเทศอนิเดยี-เนปาล เปนเจาภาพซือ้ทีด่นิถวาย
ที่ดินถวายวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย เปนเจาภาพสรางกุฏิกรรมฐานสองชั้น วัดบรมธาตุราชสักการะ 
ประเทศอินเดีย
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ทํางานดวยความขยัน ซื่อสัตย อดทน และมีเมตตา

นายจอ วิน

อายุ ๕๐ ป  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  Yangon Institute of Economics, 
    Myanmar 
ที่อยู บานเลขที่ ๒๖๒ Yazardiyet Housing Compound, 
 Lower Pazundaung Road, Yangon, Myamar.
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 ประธานบริษัท Shwe Than Lwin Group of Companies 
 ประเทศเมียนมา

  นายจอ  วนิ เปนผูสนับสนุนการเผยแผพระพทุธศาสนา เชน เปนผูอปุถมัภโครงการปฏบิตัธิรรม 
การจัดงานแสดงปาฐกถาธรรม งานบรรยายธรรมทั่วประเทศเมียนมา เปนผูริเรมกอตั้งสถานีโทรทัศน
ผานระบบดาวเทียม ภายใตชอง Sku Net TV ของเมียนมา โดยไดเปดชอง Buddha Channel 
เพื่อทําการเผยแผพระพุทธศาสนา ผลิตรายการธรรมะ วีดีทัศนพระธรรมเทศนา ธรรมบรรยาย 
และการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน และสารคดีทางพระพุทธศาสนาจากพระสงฆท่ัวโลก ออกอากาศ
เผยแพรตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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ทํางานดวยความขยัน อดทน และมีคุณธรรม

นางตาน เสียน   

อายุ ๗๑ ป
วุฒิการศึกษา อนุปริญญา
ที่อยู บานเลขที่  ๒๖๒ Yazardiyet Housing Compound, 
 Lower Pazundaung Road, Yangon, Myamar 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 ประธานที่ปรึกษาบริษัท  Shwe Than Lwin Com. Ltd. 
 ประเทศเมียนมา

 นางตาน เสียน เป นผู อุปถัมภการสร างวัดหลายแหงที่นครย างกุ ง และมัณฑะเลย  
เชน การกอสรางและบูรณะเจดีย โดยเฉพาะพระมหาเจดียชเวดากอง เปนเจาภาพอุปถัมภ
การบรรพชาอุปสมบทหมู โครงการปฏิบัติธรรม และการแสดงพระธรรมเทศนา เปนที่ปรึกษา
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาผานชอง Buddha Channel ทาง Sky Net TV ถวายความอุปถัมภ
แดคณะสงฆในการจัดประชุมสัมมนา จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ัวเมียนมา 
บริจาคสนับสนุนการประชุมสัมมนาของพระนักเผยแผ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวัดประยุรวงศาวาส ตลอดถึงบริจาคทุนการศึกษา
ถวายพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ประเภทส�งเสริมการปฏิบัติธรรม

๔
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 มรีะบบ ระเบยีบ แตเรยีบงาย แสดงธรรม ชีช้กัชวน อยากรบัไปปฏบิตั ิเราใจใหอาจหาญ 

แกลวกลา ปลอบชโลมใจ ใหสดชื่นดวยธรรมีกถา ตามคําขวัญของวัดวา “รมรื่น ชื่นใจ แมกไม

ธรรมชาติ สงบ สะดวก สะอาด ประกาศสัจจธรรม”

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

อายุ  ๖๘ ป พรรษา ๔๔
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก 
ที่อยู  วัดมเหยงคณ เลขที่ ๙๕ หมูที่ ๒ ตําบลหันตรา 
 อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 เจาอาวาสวัดมเหยงคณ 

 พระภาวนาเขมคุณ วิ. ไดจัดอบรมวิปสสนากรรมฐานใหคณะสงฆที่เปนพระอุปชฌาย 
พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสที่ไดรับการแตงตั้งใหมตามนโยบายคณะสงฆหนกลาง และคณะสงฆ
ภาค ๒ ประชาชน เยาวชน ชมรมตางๆ องคกร วัด สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
ผูที่สนใจที่จะปฏิบัติธรรม ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เพ่ือจะไดนอมนําหลักพระธรรมคําส่ังสอน
ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาไปใชในชีวิตประจําวันได จัดการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 
บวชชีนอย ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ยึดอิทธิบาท ๔ คือ ๑. ฉันทะ คือความรักงาน พอใจกับงานที่ทําอยู ๒. วิริยะ คือ

ขยันหมั่นเพียรกับงาน ๓. จิตตะ คือความเอาใจใสรับผิดชอบงาน ๔. วิมังสา คือ การพินิจ

พิเคราะห หรือความเขาใจทํา เปนหลัก

พระครูศรีปริยัติศาสก (สาคร อติชาคโร) 

อายุ  ๔๗ ป พรรษา ๒๘ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค ปริญญาตรี 
ที่อยู  วัดเทพนิมิตต แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดเทพนิมิตต
 - เจาสํานักศาสนศึกษาวัดเทพนิมิตต 
 - พระวิปสสนาจารยประจําวัดเทพนิมิตต 
 - พระกรรมวาจาจารย

 พระครูศรีปริยัติศาสก เปนพระวิปสสนาจารยนําปฏิบัติธรรมเจริญกัมมัฏฐานเนื่องใน
วันสําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา รวมทั้งวันสําคัญของชาติ เชน 
วนัแมแหงชาต ิวนัพอแหงชาต ิวันข้ึนปใหม อีกท้ังยงัเปนพระวปิสสนาจารยตามโครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมของหนวยงานราชการ และโรงเรียนในพื้นที่ มีพุทธศาสนิกชน นักเรียนและนักศึกษาเขารวม
โครงการอยางตอเนื่อง
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 การทํางานแบบเชิงรุกและเชิงรับ โดยเขาไปใหธรรมะแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

คือ เขาไปจัดอบรมในสถานศึกษา และรับเขามาอบรมภายในวัดปาสัก อีกทั้งยังให

การสนบัสนนุแกคณะสงฆท้ังฝายมหานกิาย และฝายธรรมยตุกินกิายดวย ไมวาจะเรือ่งงานปกครอง 

งานเผยแผ งานการศึกษา

พระครูสุจิตตสังวรคุณ (กําจัด สุจิตฺโต)

อายุ  ๕๘ ป พรรษา ๒๔
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก 
ที่อยู  วัดปาสัก ตําบลหางนํ้าสาคร อําเภอมโนรมย 
 จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๗๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดปาสัก 
 - เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยนาท (ธรรมยุต) แหงที่ ๑
 - เจาคณะอําเภอจังหวัดชัยนาท (ธรรมยุต)  

 พระครูสุจิตตสังวรคุณ เปนผูกอตั้งวัดปาสักตั้งแตเปนพื้นที่วางเปลา จนเปนวัดมีความมั่นคง 
มีความพรอมในการจดัการอบรม และสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตยิกขึน้ใหเปนสาํนกัปฏบิตัธิรรม
ประจําจังหวัดชัยนาท แหงที่ ๑ (ธรรมยุติ) และเปนรองประธานคณะอนุกรรมการ ศีล ๕ 
ประจาํจงัหวดัชยันาท คณะสงฆ และทางบานเมือง ใหการยอมรับในความวริิยะ อตุสาหะ และวสัิยทัศน 
มีการพัฒนาถาวรวัตถุ และดานจิตใจ จนเปนศูนยรวมจิตใจของคณะสงฆและประชาชนทั้งภายใน
จังหวัดชัยนาทและใกลเคียง
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 การบริหารกิจการพระสงฆตองกาวหนา พุทธศาสนามั่นคง ปลูกตนกลาความดี

ไวในพระศาสนา ดวยการสรางพระ สรางคน สรางเยาวชนของชาติ สรางศาสนทายาท โดยยึด

หลักพุทธธรรมนําชีวิต เพื่อสังคมสงบสุขดวยประทีปแหงธรรม

พระครูสุเมธธรรมโสภณ (สําอาง สุเมโธ)

อายุ  ๖๘ ป พรรษา ๓๒ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาปที่ ๖
ที่อยู  วัดพิกุลวราราม หมูที่ ๘ ตําบลบึงพระ อําเภอเมืองพิษณุโลก 
 จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดพิกุลวราราม
 - เจาคณะตําบลบานปา จังหวัดพิษณุโลก 
 - เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิษณุโลก แหงที่ ๑๓

 พระครสูเุมธธรรมโสภณ เปนพระวปิสสนาจารยท่ีเชีย่วชาญดานปฏบิติัธรรม ไดจัดโครงการอบรม
วิปสสนากรรมฐานใหแกเยาวชนและนักเรียนตามแนวสติปฏฐาน ๔ ตามโรงเรียนตางๆ จัดบวชเณร
ภาคฤดรูอนเพือ่สรรหาสามเณรท่ีจะไปเรยีนพระปรยิตัธิรรมทัง้แผนกธรรมและแผนกบาลเีปนการสราง
ศาสนทายาทไวในพระพุทธศาสนา มอบทุนการศึกษาใหแกพระภิกษุสามเณรที่สอบไดทั้งแผนกธรรม
และบาลี จัดกิจกรรมสวดมนตขามปโดยมีการจัดปฏิบัติธรรมสวดมนตไหวพระ นั่งวิปสสนากรรมฐาน
เปนประจําทุกป จัดใหมีการอบรมสมถกรรมฐานใหแกบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
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 ใชหลักธรรมในการปกครอง ดวยหลักพรหมวิหาร ๔ ธรรมของผูเปนใหญ ๑. เมตตา 

ปรารถนาใหผูอื่นไดรับความสุข ๒. กรุณา ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข ๓. มุทิตา ความยินดี

เมื่อผูอื่นไดดี ๔. อุเบกขา การรูจักการวางเฉย และใชหลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ หลักธรรมในการ

อยูรวมกันในสงัคมอยางมีความสขุ โอบออมอาร ีเกือ้กลูตอกนั อนัม ี๑.ทาน การให การเสยีสละ 

๒. ปยวาจา การพูดจาดวยความไพเราะสุภาพ ๓. อัตถจริยา การสงเคราะหและประพฤติ

เปนประโยชนตอผูอื่น ๔. สมานัตตตา การเปนผูมีความสมํ่าเสมอ

พระครูสาครบัณฑูรธรรม (คะนึง สีลคุโณ)

อายุ  ๖๖ ป พรรษา ๔๖ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาปที่ ๕
ที่อยู  วัดบัณฑูรสิงห หมู ๖ ถนนเกตุม ตําบลบางโทรัด 
 อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดบัณฑูรสิงห
 - ครูสอนพระปริยัติธรรม
 - กรรมการตรวจสนามสอบธรรมสนามหลวง

 พระครูสาครบัณฑูรธรรม เปนเจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสาคร แหงที่ ๒ 
ไดดําเนินการจัดตั้งโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน สําหรับพระสงฆและประชาชนทั่วไป
ทุกเดือนตลอดป เพื่อถวายเปนพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
บรมวงศานุวงศ เปนผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดบัณฑูรสิงห เปนผูนํา
ศาสนสถานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จัดโครงการอบรมศีลธรรมและปฏิบัติธรรมแกนักเรียน
ทุกวันศุกร ณ วัดบัณฑูรสิงห ตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เชิญชวนพุทธศาสนิกชน
รวมทําบุญ ฟงธรรม เวียนเทียน ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
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 หัวใจของนักเผยแผ คือ ทําใหเห็น สอนใหเปน เย็นใหพอ ศรัทธา ความเช่ือ นําสู

การปฏิบัติ การปฏิบัตินําสู ความรูและปญญา ความรูและปญญานําสูจุดหมายปลายทาง 

ศาสนาพุทธไมตองการใหใครมาเชื่อแบบงมงาย แตตองการใหมาปฏิบัติ เพ่ือที่จะเขาถึง

ปลายทางอันเที่ยงแทอันนั้น

พระครูสถิตธรรมาลังการ (จําเนียน สุชาโต)

อายุ  ๕๓ ป พรรษา ๓๐
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ที่อยู  วัดประดับ หมู ๑๐ ตําบลบางระจัน อําเภอคายบางระจัน 
 จังหวัดสิงหบุรี ๑๖๑๕๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดประดับ
 - เจาคณะตําบลบางระจัน
 - เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสิงหบุรี แหงที่ ๑๖

  พระครูสถิตธรรมาลังการ เปนพระวิปสสนาจารย ในการฝกอบรมวิปสสนากัมมัฎฐาน
พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๒ และภาค ๓ ณ ศูนยปฏิบัติธรรมวัดพิกุลทอง จังหวัด
สิงหบุรี เปนอาจารยประจําและเปนพระวิปสสนาจารย โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเปนวิปสสนาจารยในการฝกอบรมโครงการตางๆ 
เชน วิทยากรฝกอบรมวิปสสนากัมมัฎฐานในโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐาน อุทิศสวนกุศล
ใหแกวีรชนชาวบานบางระจัน เปนวิปสสนาจารยในการอบรมพระภิกษุที่จะเขารับการแตงตั้งเปน
พระสังฆาธิการ ของคณะสงฆจังหวัดสิงหบุรี เปนตน
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 การทาํงานคอืการปฏบิตัธิรรม เผยแผพระพทุธศาสนา โดยการสงเสรมิการปฏบิตัธิรรม

ของพุทธศาสนิกชน และบุคคลทั่วไป เพ่ือใหพัฒนาจิตและอยูรวมกับผู อื่นในสังคมได

อยางมีความสุข

พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม

อายุ  ๕๐ ป พรรษา ๒๘ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๙ ประโยค
    ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ที่อยู  วัดสิริสีลสุภาราม หมู ๖ ถนนเจาฟาตะวันตก ตําบลฉลอง 
 อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๓๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดสิริสีลสุภาราม
 - เจาคณะอําเภอกระทู
 - ประธานฝายเผยแผพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

  พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม เปนพระวิปสสนาจารยในโครงการอบรมถวายความรูพระนวกะ
ของคณะสงฆจงัหวดัภเูกต็ จดัโครงการบวชเนกขมัมะบารม ีจดัปฏบิตัธิรรม เนือ่งในวนัสาํคญักบันกัเรยีน 
ชาวตางชาติและประชาชนผูสนใจทั่วไป จัดบวชชีพราหมณ ปฏิบัติธรรมเปนหมูคณะหรือรายบุคคล 
ตามโอกาส จัดกิจกรรมสวดมนตขามป จัดปรับปรุงสาธารณูปโภคงานอาคารสถานที่ เพื่อความ
สัปปายะในการปฏิบัติธรรม เปนพระวิปสสนาจารยประจําโครงการอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศล 
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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 นําหลักศาสตรพระราชามาประยุกตใช โดยศึกษางานใหเขาใจอยางยึดการประหยัด

เรียบงายไดประโยชนสูงสุดและอยูบนพื้นฐานการทํางานความสุข

พระครูปลัดสาธุวัฒน (พรหมลิขิต ยโสธโร)

อายุ  ๕๕ ป พรรษา ๓๒
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ ปริญญาโท
ที่อยู วัดวังตะกู เลขที่ ๕๓ หมูที่ ๒ ถนนมาลัยแมน ตําบลวังตะกู 
 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูปฏิบัติหนาที่แทนเจาอาวาสวัดวังตะกู
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดวังตะกู ดานเผยแผพระพุทธศาสนา 

ดานการปฏิบัติธรรม 
 - เจาคณะตําบลทัพหลวง

  พระครูปลัดสาธุวัฒน สงเสริมการปฏิบัติธรรมใหแกประชาชนที่มีความสนใจ โดยจัดใหมี
การสวดมนตเจริญ จิตภาวนาและจัดโครงการอบรมวิปสสนากรรมฐานใหแกครู นักเรียนและเยาวชน 
ทําใหผูที่เขารวมโครงการมีสมาธิในการสอนและการเรียน ไดจัดกิจกรรมสวดมนตขามราตรีชีวีธรรม
วดัวงัตะกู จัดใหประชาชนไดเขาวดัสวดมนตเจรญิจติภาวนาในชมุชนคณุธรรมวดัวงัตะก ูจนไดเปนชมุชน
คุณธรรมตนแบบของกรมการศาสนาภายใตการขับเคลื่อนดวย “พลังบวร” สงเสริมการปฏิบัติธรรม
ในชุมชนวัดวังตะกูจนไดรับคัดเลือกเปนหมูบานตนแบบรักษาศีลหาดีเดน ภายใต “โครงการหมูบาน
รักษาศีล ๕”
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ธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติธรรม

นายกฤช บัณฑิตยานนท

อายุ  ๖๗ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท Master of science in civil engineering
ที่อยู  บานเลขที่ ๑๑๕/๑ ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ประธานมูลนิธิธรรมสิริ
 - ประธานคณะกรรมการ บริษัท Legend Life Tile จํากัด
 - ผูอํานวยการตนบุญธรรมสถาน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 - ประธานคณะกรรมการ 
 - เจาของกิจการ โรงแรมเดอะสยามเฮอริเทจ กรุงเทพ

  นายกฤช บัณฑิตยานนท เปนผู อุปถัมภสงเสริมการปฏิบัติธรรมรวมกับพระสงฆและ
พุทธศาสนิกชนเปนเจาภาพสรางหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมของวัดปาบูรพาราม เปนหัวหนาคณะ
ในการรวบรวมปจจัยคายานพาหนะถวายพระสงฆ เพ่ือเดินทางไปจัดคอรสอบรมปฏิบัติธรรม
หลายมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประธานจัดงานบุญตางๆ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
ไดแก วนัมาฆบชูา วสิาขบชูา อาสาฬหบชูาและวนัเขาพรรษา เปนตน และจัดใหมกีารอบรมปฏบิติัธรรม 
ณ ตนบุญธรรมสถาน จัดใหมีการบรรยายใหผูเขาปฏิบัติธรรมสืบตออายุพระพุทธศาสนา ไดมอบที่ดิน
พรอมสรางเปนสถานปฏบัิตธิรรม ชือ่ตนบุญธรรมสถาน บนเนือ้ทีก่วา ๑๐ ไร อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุี
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 ใชหลกัการดําเนนิงาน คอื ครองตน ครองคน ครองงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาใชในการปฏิบัติตนใหเปนผูมีคุณธรรม มีความรู ความรอบคอบ เปนตัวอยาง

ในการนําหลักธรรมคําสอนของศาสนามาใชในการปกครองคนสรางคนดีใหบานเมือง และ

ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในฐานะที่เปนชาวพุทธ

นางสาวณัชพร สังขทอง

อายุ  ๕๕ ป 
วุฒิการศึกษา  ธรรมศึกษาชั้นเอก ครุศาสตรบัณฑิต 
ที่อยู  บานเลขที่ ๓ หมู ๒๒ ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร 
 จังหวัดสุรินทร ๓๒๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานสดอ
 - หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม โรงเรียนบานสดอ

  นางสาวณัชพร สังข ทอง ได ดําเนินการจัดอบรมคุณธรรมในและนอกสถานศึกษา 
เปนผูนํา ผูสงเสริม สนับสนุน ใหมีกิจกรรมหรือการปฏิบัติธรรมขึ้นในวันสําคัญ เชน นั่งสมาธิกอน
เขาหองเรียน พาคนกลุมยอยไปปฏิบัติธรรมในวันหยุด ณ วัดใกลบาน โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดรูอน การปฏบัิตธิรรม ฝกการสวดมนตหมูสรรเสรญิพระรตันตรยั ทาํนองสรภญัญะ การสวดมนต
แปลไทยใหแกนักเรียนตามโรงเรียน ฝกการทองพุทธวจนะ เปนคณะกรรมการตางๆ สังกัดวัด
ใหมศรีมากทอง เขียนเอกสารประกอบการฝกสมาธิ จํานวน ๔ ชุด ในหัวขอ “การบริหารจิต
และเจริญปญญา” ระดับประถมศึกษา นําคณะสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ 
ปฏิบัติธรรมในวันหยุดและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

113

 ในการทํางานนั้น มีคติประจําใจคือ “การทํางาน คือการปฏิบัติธรรม” จึงกําหนดรู

อยูกับปจจุบัน แกปญหาทุกเรื่องที่เขามาอยางมีสติ คิด พูด และทําทุกสิ่งใหดีที่สุด

นางสาวสุภาวดี ชัยชื่นชอบ

อายุ  ๖๑ ป 
วุฒิการศึกษา  ธรรมศึกษาชั้นเอก, ปริญญาตรี
ที่อยู  บานเลขที่ ๘๐๘/๓๙-๔๒ หมูที่ ๒ ถนนแสงชูโตใหม ตําบลทามวง 
 อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - กรรมการบริหารศูนยปฏิบัติธรรม มูลนิธิธรรมคลายทุกข 
 - กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎรบํารุง 
 - นายกยุวพุทธิกสมาคมทามวงกาญจนบุรี 

  นางสาวสุภาวดี ชัยชื่นชอบ เปนผูสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติธรรม เปนประธานจัดโครงการ
ธรรมะในสวน และไดรับเกียรติใหเปนวิทยากรสอนปฏิบัติธรรมใหแกศาลเยาวชนและครอบครัว 
จังหวัดกาญจนบุรี ผู ตองขังในเรือนจํา โรงเรียน ผูปฏิบัติธรรม เยาวชน นักเรียนโรงเรียนตางๆ 
พระภิกษุ-สามเณร ผูปวยและคนชรา ไดรับความไววางใจ ในการกํากับการกอสรางศาลาปฏิบัติธรรม 
หองนํา้และสถานท่ีอาํนวยความสะดวกตางๆ ในการปฏบิติัธรรม ใหแกวดัและศนูยปฏบิติัธรรมหลายแหง
ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี





ประเภทส�งเสริมกิจการคณะสงฆ�

๕
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ระเบียบวินัยในตนและสวนรวม มีสติความอดทนบากบั่น ปญหาตางๆ ลุลวงผานไป

พระเทพดิลก (วัชรพันธ นนฺทิโย)

อายุ  ๗๔ ป พรรษา ๕๔ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๗ ประโยค M.A.
ที่อยู  วัดปทุมวนาราม ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน 
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดปทุมวนาราม
 - คณะกรรมการที่ปรึกษาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต (ธ)
 - ผูรักษาการแทนเจาคณะภาค ๙ (ธ)

  พระเทพดิลก เปนรองประธานกรรมการบริหาร การจัดกิจกรรมพิเศษ เพ่ือสงเสริมการเปน
จติอาสาและการปฏบิตัธิรรมสาํหรบัเยาวชนรุนใหมในแบบตางๆ ผานทางโครงการปทมุมามหาสิกขาลัย 
วัดปทุมวนาราม โดยมีผลงานที่ปรากฏแกสาธารณชนจํานวนมาก อาทิ การจัดทําโครงการสรภัญญะ
ยาตราสืบสานพระราชศรัทธา บทมนตราเพื่อแผนดิน นําองคความรูตางๆ ของบทสวดสรภัญญะ
และบทเพลงสงเสริมคุณธรรมเผยแผแกเด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไป เปนประธานจัดหาทุนตางๆ 
กวา ๕๐ ลานบาท เพื่อบูรณปฏิสังขรณอาคารตางๆ ของศาลาพระราชศรัทธา
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ยึดหลักพระวินัย หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

พระราชโสภณ (วิชิน ปฺญาชิโน) 

อายุ  ๘๒ ป พรรษา ๖๒
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ประถมศึกษาปที่ ๔ 
ที่อยู  วัดราษฎรบํารุง ถนนเพชรเกษม ๖๙ แขวงหลักสอง 
 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐   
ปจจุบันดํารงตําแหนง  
 - เจาอาวาสวัดราษฎรบํารุง 
 - เจาคณะเขตธนบุรี (ธ)
 - ที่ปรึกษาเจาคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธ) 

  พระราชโสภณ ไดสงเสริมและจัดอบรมการศึกษาคณะสงฆตามโครงการเตรียมสอบเปรียญ
ธรรมทุกป จัดอบรมปฏิบัติธรรมใหแกพระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จัดตั้ง
กองทนุการศกึษาสงเคราะห พระภกิษสุามเณรผูศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและบาล ีมอบทนุการ
ศึกษาใหแกพระภิกษุสามเณรที่สอบได และมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนที่สอบธรรมศึกษาได รวม
ทั้งนักเรียนที่มีการเรียนดีแตขาดทุนทรัพย ดําเนินการสรางวัดสุธาสินีวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
และสรางอาคารเรียนมอบใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน วัดสุธาสินีวนาราม
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การสงเคราะหชุมชน เปนบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน

พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ปญญาทีโป)

อายุ  ๕๕ ป พรรษา ๓๔ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปริญญาเอก
ที่อยู  วัดโคงสนามเปา หมูที่ ๓ ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี
 จังหวัดจันทบุรี ๒๓๑๓๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - รองเจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี
 - เจาคณะอําเภอสอยดาว
 - รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี

  พระราชธรรมเมธี เปนผูสงเสริมกิจการคณะสงฆ โดยใหเจาคณะตําบลและเจาอาวาสทุกวัด
ในเขตปกครอง จัดสงพระภิกษุ สามเณร ผู มีความประสงคจะเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ไปเรียนในสํานักเรียนที่มีการเรียนการสอนอยางจริงจัง และใหการสนับสนุนดานทุนการศึกษา
และอุปกรณการศึกษา สงเสริมใหวัดในเขตปกครอง จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และวนัสาํคญัทางสถาบัน ใหพระสงัฆาธกิารในเขตปกครองจดัแสดงธรรมบรรยาย อาํนวยความสะดวก
และออกตรวจเยี่ยมพระธรรมทูตที่ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
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 มคีวามสามัคคีรวมมือรวมใจท่ีจะทํางานใหสาํเร็จลลุวง และมคีวามจริงใจตอผูรวมงาน 

ไมแบงชนชั้นวรรณะ รูจักใหอภัย มีจิตใจโอบออมอารีย เปนมิตรกับทุกคน และชวยเหลือ

ผูปวยยากไรและผูประสบภัย

พระราชภาวนาพิธาน วิ. (ศิริวัฒน สิริวฑฺฒโน)

อายุ  ๕๗ ป พรรษา ๓๐
วุฒิการศึกษา  นักธรรมเอก ปริญญาตรี 
ที่อยู  วัดโสธรวรารามวรวิหาร ถนนเทพคุณากร ตําบลหนาเมือง  
 อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
 - รองเจาคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
 - กรรมการฝายสาธารณสงเคราะหมหาเถรสมาคม

  พระราชภาวนาพิธาน เปนกรรมการฝายสาธารณสงเคราะห ของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัด
ประชุมกรรมการสาธารณสงเคราะห  จัดการอบรมวิปสสนากรรมฐานของคณะสงฆ ภาค ๑๒ จัด
โครงการอุปสมบทเพ่ือเปนการทาํบญุถวายเปนพระราชกศุล เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๑ ป การสวรรคต
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช จัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอนเพ่ือใหเด็ก
ไดเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเพื่อใหเด็กไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและลด ละ เลิก
อบายมขุ เชญิชวนใหประชาชนเขาวดัฟงธรรม ปฏบิตัธิรรมบวชเนกขมัมบารมใีนวนัธรรมสวนะ วนัสาํคญั
ทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญของชาติเปนประจําทุกป มีผูเขารวมงานครั้งละ ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ คน
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การพัฒนาตองเริ่มที่บุคคล

พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย จินตรักษกิติ)

อายุ  ๖๓ ป ๔๒ พรรษา 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
ที่อยู  วัดหนองจรเข ตําบลบอทอง อําเภอกบินทรบุรี 
 จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแกว (ธ)
 - ผูตรวจการคณะสงฆธรรมยุต ภาค ๑๐ 
 - อนุกรรมการคณะธรรมยุต ฝายสาธารณูปการและสาธารณ

สงเคราะห จากเจาคณะใหญ คณะธรรมยุต 

  พระปราจีนมุนี จัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรม ปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมบารมีในวันธรรมสวนะ 
วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา บรจิาคปจจยัอปุถมัภการอบรมพระนกัเผยแผพระพทุธศาสนา คณะสงฆ
ภาค ๑๐ จัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดหาทุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษาใหแก
พระภิกษุ สามเณรท่ีสอบไดท้ังแผนกธรรมและบาลี รวมทั้งนักเรียนที่สอบไดธรรมศึกษาและนักเรียน
ที่เรียนดีแตขาดทุนทรัพย
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 ยึดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาในการประพฤติปฏิบัติ ตั้งใจ มุงมั่น พัฒนา

ใหมีความพรอมทั้งดานสถานที่และบุคลากร เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา 

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และสงเสริมทํานุบํารุงกิจการคณะสงฆใหดํารงอยูตลอดไป

พระเมธีธรรมากร (ภูริภัทร ปฺญาวชิโร)

อายุ  ๓๙ ป พรรษา ๑๗
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปริญญาโท
ที่อยู  วดัเขาตอ ตาํบลเขาตอ อาํเภอปลายพระยา จังหวดักระบี ่๘๑๑๖๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดเขาตอ
 - เจาคณะอําเภอคลองทอม
 - เลขานุการรองเจาคณะภาค ๑๗

  พระเมธีธรรมากร ไดทําหนาที่สงเสริมกิจการคณะสงฆ โดยเปนครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม แผนกบาลี วิทยากรอบรมบาลีกอนสอบ เปนกรรมการกํากับการสอบธรรมสนามหลวง 
สอบบาลีสนามหลวง ทําหนาที่กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ ภาค ๕ และ
ภาค ๑๗ จัดนิทรรศการวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อัฏฐมีบูชา อาสาฬหบูชา เปนประจําทุกป จัดกิจกรรม 
เชน การสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ สาธิตการจัดโตะหมูบูชา มีนักเรียน/นักศึกษาและประชาชน 
ชมนิทรรศการ ประมาณ ๒,๕๐๐ คน ทําบุญตักบาตร ฟงการบรรยายธรรม เวียนเทียน และ
เปนผูดําเนินการบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะภายในวัด
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 เมือ่มโีอกาสและมีงานใหทาํ ควรเตม็ใจ ทาํโดยไมจาํเปนตองตัง้ขอแมหรอืเงือ่นไขอนัใด 

ไวใหเปนเครื่องกีดขวาง คนที่ทํางานไดจริง ๆ  นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมี 

ความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น

พระครูปริยัตยานุกูล (ธรรมนูญ ฐิตสีโล) 

อายุ  ๔๘ พรรษา ๒๘ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค 
    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  วัดเรืองยศสุทธาราม แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
 - เจาคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๒
 - ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดเรืองยศสุทธาราม

  พระครูปริยัตยานุกูล เปนผูสงเสริมกิจการคณะสงฆโดยเปนรองประธานจัดอบรมพระสงฆใน
เขตบางคอแหลม ยานนาวา สาทร บางรัก จัดหาทุนการศึกษามอบใหแกพระภิกษุสามเณรที่สอบนัก
ธรรมและบาลไีด รวมทัง้ไดมอบทนุใหแกนกัเรยีนนกัศกึษาทีส่อบธรรมศกึษาไดและนกัเรียนทีม่กีารเรียน
ดแีตขาดทนุทรพัย จดัหาทนุซือ้เครือ่งดนตรไีทย เพ่ือเปนอปุกรณในการเรียนการสอนใหแกศนูยศกึษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดเรืองยศสุทธาราม จัดโครงการอบรมความรูเรื่องดนตรีไทยใหแกเยาวชน
ชุมชนวัดเรืองยศสุทธาราม จัดหาครูสอนดนตรีไทยตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย
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 การทํางานคือการทําหนาที่ของมนุษยเรา คิดงาน เพ่ิมงาน สานงาน พัฒนารวมกัน 

สิ่งที่ยากก็จะเปนสิ่งงาย และสําเร็จไดดวยดี ผลที่ตามมาคือความภาคภูมิใจ ความสุขใจ

พระครูวิจิตรธรรมโชติ (สามารถ โชติธมฺโม)

อายุ  ๖๓ ป พรรษา ๓๓
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค ปริญญาโท
ที่อยู  วดัราษฎรบํารงุ ตาํบลทุงชาง อาํเภอทุงชาง จงัหวดันาน ๕๕๑๓๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดราษฎรบํารุง
 - เจาคณะอําเภอทุงชาง
 - ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดราษฎรบํารุง

  พระครูวิจิตรธรรมโชติ เปนประธานคณะกรรมการอํานวยการอบรมประชาชนประจําอําเภอ
โดยบรูณาการเขากบัหมูบานรกัษาศลี ๕ จดัแสดงผลงานภายในอาํเภอและจังหวดั จัดโครงการบรรพชา
อุปสมบทภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติฯ ชวงเดือนเมษายน เปนประจําทุกป มีการหลอเทียนพรรษา 
และแหเทียนพรรษาทูนพระไตรปฎกในชวงกอนเขาพรรษา โดยไดรับความรวมมือทุกภาคสวนเปน
อยางดียิ่ง
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 มุงมั่นตั้งใจในหนาที่ หลักการ วิธีการ เปาหมายคือผลสําเร็จ เพื่อประโยชนสวนรวม

ของคณะสงฆและพทุธศาสนกิชน อาทเิชน ดานการกอสราง การศกึษา การเผยแพร และกิจการ

คณะสงฆในดานตางๆ เพื่อยังการพระศาสนาใหเปนไปดวยความราบรื่น เรียบรอยและมั่นคง

พระครูกิตติสุตานุยุต (สมเกียรติ ฐิติปฺโญ)

อายุ  ๕๐ ป พรรษา ๒๗
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค 
    ประถมศึกษาปที่ ๖
ที่อยู  วัดมหาธาตุ เลขที่ ๗๗๒ ถนนสุนทรวิจิตร ตําบลในเมือง 
 อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดมหาธาตุ
 - รองเจาคณะอําเภอเมืองนครพนม
 - ประธานกรรมการโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล ๕” ประจําอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม

  พระครูกิตติสุตานุยุต เปนผูสงเสริมกิจการคณะสงฆโดยดําเนินการจัดอบรมสวดมนตหมูฯ 
ทํานองสรภัญญะซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกเด็กและเยาวชน 
ดําเนินโครงการพระธรรมทูตสัญจรเพื่อเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
ใหพทุธศาสนกิชนทัว่ไปไดมีความรูความเขาใจและปฏบิติัตนตามหลักธรรมคาํสอนทางศาสนาไดอยางถกู
ตอง และรวมทํากิจกรรมสรางสรรคสนับสนุนและสงเสริมการทําความดี สรางทรัพยากรบุคคลในชุมชน
ใหมีคุณธรรม และสนับสนุนการดําเนินงานสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๒๓
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 มีความมุงมั่น ตั้งใจ เสียสละ อุทิศเวลากําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย สิ่งของ ตลอด

จนการครองตนในเพศบรรพชติ ปฏบิตังิานกจิกรรมโครงการ ทีไ่ดรับมอบหมาย อยางเต็มกําลัง

ในการสรางความเข็มแข็งฝายสงฆ

พระครูวิริยธรรมานุศาสก (สมจิต พุทฺธวิริโย) 

อายุ  ๕๒ ป พรรษา ๓๑
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ปริญญาเอก
ที่อยู  วัดพระนารายณมหาราช ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เลขานุการคณะกรรมการฝายเผยแผพระพุทธศาสนา
 - เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจการ พระพุทธศาสนา 

จังหวัดนครราชสีมา
 - เลขานุการคณะกรรมการโครงการสรางความปรองดอง

สมานฉันท โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
“หมูบานรักษาศีล ๕” จังหวัดนครราชสีมา 

  พระครูวิริยธรรมานุศาสก เปนคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานโครงการ
สรางความปรองดอง สมานฉันท โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๒ หมูบานตนแบบ 
๒ สถานศึกษาตนแบบ และ ๑ หนวยงานตนแบบ ดําเนินโครงการยกระดับหมูบานรักษาศีล ๕ 
ใหแก วัดนาใหญ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จัดการสวดมนตปฏิบัติธรรม รณรงคใหประชาชน
รักษาศีล ๕ ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง และเปนประธานคณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาประจํา
จังหวัดนครราชสีมา
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 ใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเปนหลักในการทํางาน คือ หลักอิทธิบาท ๔ 

หลักพรหมวิหารและสัปปุริสธรรม ในการทํางาน

พระครูวิชัยธรรมานันท (ชัย อนาวิโล)

อายุ  ๗๓ ป พรรษา ๕๑ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก 
ที่อยู  วัดวารีอุดม ตําบลสีวิเชียร อําเภอนํ้ายืน 
 จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดวารีอุดม
 - เจาคณะอําเภอนํ้ายืน (ธรรมยุต)
 - เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) แหงที่ ๑

  พระครูวิชัยธรรมานันท ไดจัดโครงการบวชเณรภาคฤดูรอนเพื่อสรางศาสนทายาท จัดหาทุน
การศึกษาถวายแกพระภกิษสุามเณรทีส่อบนกัธรรมและบาลไีดเพือ่เปนขวญักาํลงัใจ จดักจิกรรมอบรม
วปิสสนากรรมฐานใหแกพระภกิษสุามเณรและประชาชนผูมคีวามสนใจทัว่ไปและในวนัสาํคญัตางๆ เปน
ประธานชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดวารีอุดม ชุมชนคุณธรรมฯ ตนแบบ 
จัดกิจกรรมอบรมการบริหารการใชนํ้าอยางยั่งยืน จัดตั้งกลุมสหกรณชุมชนเพื่อนําผลผลิตมาแปรรูป
และนําไปขายสรางรายไดใหแกครอบครัว
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 หลักการทํางาน คือ มีการวางแผนที่เปนระบบ เอาใจใสในงานที่รับผิดชอบ สนองงาน

คณะสงฆอยางเต็มที่ มีเปาหมายของการทํางานที่ชัดเจน และวางตัวบุคลากร และแบงหนาที่

ตามความเหมาะสม และคอยกํากับดูแลแกไขปญหาที่เกิดขึ้น พรอมใหคําแนะนําแกบุคลากร

ทั้งในและนอกวัด โดยใชหลักธรรมมาธิปไตยเปนหลักบริหารงานเพื่อสนองงานและบริหาร

คณะสงฆใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของคณะสงฆและพุทธศาสนา

พระครูปยวัชรคุณ (เผือน ปยธมฺโม) 

อายุ  ๗๔ ป พรรษา ๕๓
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ม.ศ.๔ 
ที่อยู  วัดชอมวง หมูที่ ๕ ตําบลหนองกระเจ็ด อําเภอบานลาด 
 จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดชอมวง
 - เจาคณะอําเภอบานลาด
 - เจาสํานักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี

  พระครปูยวชัรคณุ ไดดาํเนนิการจดัหาปจจยัเพ่ือสรางอาคารพระปริยติัธรรมและอาคารประชมุ
สงฆ จัดใหมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีใหแกพระภิกษุสามเณรใน
เขตปกครอง จัดหาทนุการศกึษามอบใหแกพระภกิษสุามเณรทีส่อบไดเพือ่เปนขวญัและกาํลงัใจรวมทัง้
ไดมอบทุนใหแกนักเรียนนักศึกษาที่สอบธรรมศึกษาได จัดอบรมวิปสสนากรรมฐานใหแกนักเรียนและ
เยาวชนรวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจ จัดทําโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตามแผนยุทธศาสตร
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ และใหการอุปถัมภสนับสนุนงานคณะสงฆในดานการ
กอสรางสาธารณูปการ พัฒนาวัดใหมีความเปนระเบียบแบบแผน
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 มุงมั่น อุทิศตน สนับสนุนกิจการคณะสงฆ เผยแผธรรมแกชุมชน รณรงคกิจกรรม

ทางพระพทุธศาสนาบนพืน้ฐานแหงคณุธรรม ปลกุจติสาํนกึใหคนในชมุชนใชชวีติอยางพอเพยีง 

มีวินัย สุจริต จิตอาสา

พระครูภัทรปญญาวุธ (เภก ภทฺทปฺโญ)

อายุ  ๕๗ ป พรรษา ๓๗
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก 
ที่อยู  วัดสิงหคูยาง ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง 
 จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาคณะอําเภอโคกสําโรง 
 - ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดสิงหคูยาง 

  พระครภัูทรปญญาวุธ เปนผูสงเสรมิและสนบัสนนุงานสงเสรมิกจิการคณะสงฆ เสยีสละกาํลงักาย 
กําลังทรัพยเพื่อบริจาคเปนทุนการศึกษา จัดหาอุปกรณการเรียนการสอนใหกับนักเรียน อุปถัมภ
พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาบาลีและจัดรางวัลใหผู สอบประโยคบาลีได สงเสริมการจัดตั้งกองทุน
ตาง ๆ เชน กองทุนเพื่อการศึกษาของคณะสงฆอําเภอโคกสําโรง ใหการสนับสนุนการเรียนการสอน
ศูนยศึกษานอกโรงเรียนท่ีมาเปดหนวยสอนที่วัดสิงหคูยาง รวมจัดต้ังทุนวัดสิงหคูยาง สนับสนุน
กอสรางเสนาสนะ จัดโครงการปฏิบัติธรรมแกประชาชน อบรมจริยธรรมแกขาราชการและนักเรียน
ทั้งในวัดและสถานที่ราชการ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนเปนที่ปรึกษาอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมจังหวัดลพบุรี
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 พระพุทธเจาไดประกาศนโยบายในการประกาศหรือเผยแผพระพุทธสาสนาไววา 

ใหออกเผยแผพระพุทธสาสนา โดยมีเปาหมายคือ เพ่ือประโยชน เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุข

ทั้งแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก

พระครูอุทัยสุทธิคุณ (บัญหาร ปริสุทฺโธ)

อายุ  ๕๗ ป พรรษา ๓๗
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรบัณฑิต
ที่อยู  วัดทัพคลาย เลขที่ ๓๑/๑ หมู ๖ ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร 
 จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๔๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดทัพคลาย
 - เจาคณะอําเภอบานไร
 - ประธานหนวยอบรมประชาชนตําบลทัพหลวง (อปต.)

  พระครูอุทัยสุทธิคุณ สงเสริมและสนับสนุนใหวัดทัพคลายเปนชุมชนลานธรรมลานวิถีไทย 
โดยจดัสถานทีใ่หเอือ้ตอการเปนศนูยการเรยีนรูปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง สรางเสรมิกระบวนการเรยีนรู
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรวมอนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ของทองถิน่ ดวยรปูแบบกจิกรรมทีห่ลากหลายและสงเสริม สนบัสนนุ การขยายผลเครือขายลานธรรม
ลานวิถีไทย สูชุมชนคุณธรรมที่ยั่งยืน
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ทํางานดวยความรู คูคุณธรรม

พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป

อายุ ๕๐ ป พรรษา ๓๐
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค ปริญญาเอก
ที่อยู วัดมหาธาตุวราชรังสฤษฏ ถนนหนาพระธาตุ 
 แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ
 - อาจารยประจํา คณะพุทธศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มจร.
 - รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มจร.

  พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป เปนผูสงเสริมสนับสนุนงานโครงการ งานนโยบาย ที่คณะสงฆ
และราชการจัด ประสานการปฏิบัติ ใหความรวมมือระหวางคณะสงฆ กับทางราชการ รวมปฏิบัติ
งานราชการ และงานพระศาสนาอยางตอเนื่อง โดยประสานทางราชการจัดโครงการอบรมวิปสสนา
กรรมฐานใหแกขาราชการศาลฎีกา และจัดอบรมกรรมฐานใหแกนักศึกษาปหนึ่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รวมท้ังงานการศึกษาสงฆทุกระดับตั้งแตนักธรรมตรี-โท-เอก และสนับสนุนการศึกษา
ธรรมศึกษาแกประชาชน เยาวชน ตั้งแตชั้นธรรมศึกษาตรี-โท-เอก โดยจัดอบรมธรรมศึกษากอนสอบ
ใหแกนักเรียนโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร รวมดูแล พัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากน้ียังไดบริจาคปจจัยบํารุงวัด บูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุ กอสราง
ถาวรวัตถุ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาและเผยแผ ภายในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
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 ทํางานตามหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายโดยมุงความสาํเรจ็และประโยชนสงูสดุเพือ่พระพทุธ

ศาสนา ในกรอบของพระธรรมวนิยัและกฎหมายบานเมอืง มุงมัน่สงเสรมิกจิการคณะสงฆตามมติ

มหาเถรสมาคมและผูบังคับบัญชาคณะสงฆตามลําดับ พรอมทั้งรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

และประเพณีทองถิ่นอันดีงาม

พระมหาอรรถพงษ สิริโสภโณ

อายุ  ๓๒ ป พรรษา ๑๒
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
    ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  วัดมหาชัย เลขที่ ๒๐๕ ถนนศรีราชวงศ ตําบลตลาด 
 อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดมหาชัย
 - เลขานุการเจาคณะอําเภอดอนตูม
 - เลขานุการรองเจาคณะจังหวัดมหาสารคาม

  พระมหาอรรถพงษ สิริโสภโณ ไดสงเสริมและสนับสนุนภารกิจงานคณะสงฆ เชน สงเสริม
การศึกษาของพระภิกษุสามเณรโดยจัดใหมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี 
จัดการอบรมบาลีกอนสอบ รวมท้ังไดจัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบใหแกพระภิกษุสามเณรที่สอบไลได 
จัดการอบรมวิปสสนากรรมฐานและจัดใหมีการฟงธรรมตามกาลใหแกพุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจ 
จัดโครงการอบรมวิปสสนากรรมฐานเบื้องตนใหแกบุคคลากรของหนวยงานราชการและนักเรียน
นักศึกษาตามสถานศึกษาเพื่อนําไปใชในการทํางาน
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 ทําหนาท่ีพระสงฆตอบแทนคุณพระศาสนา สนับสนุนกิจกรรมอนุเคราะหญาติโยม 

ตามรอยพระศาสดาเพื่อโลกาสงบรมเย็น

พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข 

อายุ  ๔๕ ป พรรษา ๒๒
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ที่อยู  วดัตะกลํา่ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง  
 - เจาอาวาสวัดตะกลํ่า แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 
 - เลขานุการเจาคณะแขวงสวนหลวง
 - พระวินยาธิการ กรุงเทพมหานคร 

 พระครูปลัดสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข ไดสงเสริมสนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนาสูประชาชน
ทุกเพศทุกวัย สนับสนุนการเผยแผธรรมะในหมูเยาวชน โดยการจัดโครงการเผยแผเชิงรุก เชน 
การจัดคายอบรมพุทธบุตร ณ วัดตะกลํ่า จัดสงพระธรรมวิทยากรไปสอนในโรงเรียน เปนประธาน
จัดโครงการอบรมกรรมฐาน จัดงานปฏิบัติธรรมถวายเป นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สนับสนุนใหใชสถานที่วัดจัดกิจกรรมของหนวยงานราชการและภาครัฐ 
ดําเนินการบูรณปฏิสังขรณศาลาการเปรียญ เพื่อใชเปนที่รองรับการประชุมของคณะสงฆ สนับสนุน
ใหวดัเปนศนูยกลางชมุชน โดยใหมกีารจดักจิกรรมตางๆ เพือ่เปนเครือ่งมอืในการสรางความสมานฉันท
ของชุมชนใกลเคียง เชน กิจกรรมสาธารณประโยชน กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมอบรมวิชาชีพ



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

134

สุขใจเมื่อเปนผูให รูจักแบงปนจะไดรับ เทากับไดเพิ่มบารมี

คุณหญิงเทวี เจียรวนนท 

อายุ  ๗๘ ป 
ที่อยู  บานเลขที่ ๘๘ หมูที่ ๑๗ ถนนบางนาตราด ตําบลบางพลีใหญ  
 อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง  
 ประกอบธุรกิจสวนตัว

  คุณหญิงเทวี เจียรวนนท ไดรวมกับครอบครัวกอตั้ง “มูลนิธิพุทธรักษา” เพื่อสนับสนุน
ดานการศกึษาแกเด็กขาดโอกาส สนบัสนนุงานสงัคมสงเคราะหและการสงเสรมิกจิกรรมอนัเกีย่วเนือ่ง
กับศาสนาจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะกิจการดานการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกเยาวชน
ในโรงเรยีนทีอ่ยูในความดแูลของวดัเปนหลกั เพือ่สงเสริมดานการศกึษาควบคูไปกบัการปลูกฝงคณุธรรม
จริยธรรม สงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาผานมูลนิธิพุทธรักษาและมูลนิธิ ธนินท-เทวี เจียรวนนท 
จัดกิจกรรมปลูกรากแกวศาสนทายาทวัดพระราม ๙ สนับสนุนการศึกษาพระและสามเณร
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
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 หมั่นประพฤติปฏิบัติตนใหดีงาม ตามหลักการของพระพุทธศาสนา รูจักสั่งสมบุญ

ดวยการแบงปนสิ่งของท่ีเหลือกินเหลือใช การใหนี้ชวยลดความเห็นแกตัว รูจักสั่งสมบุญ

ดวยการรักษาศีล มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของคนหมูมาก รูจักสั่งสมบุญดวยการภาวนา 

4ฝกอบรมจิตใจใหสูงขึ้น เกิดความบริสุทธิ์ผองใสจากภายใน

พลตรีหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล

อายุ  ๕๘ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
ที่อยู  บานเลขที่ ๙/๗๓ หมูบานปรีชา ซอยรามคําแหง ๑๕๘ 
 ถนนสุขาภิบาล ๓ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร๑๐๒๔๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 - รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
 - ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

  พลตรีหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล เปนผูสนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ในหนวยงานในโอกาสวันสําคัญตางๆ ไดแก ทําบุญตักบาตรพระสงฆ โดยนําคณาจารย ขาราชการ 
ลูกจาง นักเรียนพยาบาลและนักเรียนผูชวยพยาบาล ประกอบพิธีทําบุญเปนประจํา สนับสนุนสงเสริม
กิจกรรม วพบ. คณุธรรม โดยจดับรรยายคณุธรรมใหแกคณาจารย ขาราชการ ลกูจาง นกัเรยีนพยาบาล
และนักเรียนผูชวยพยาบาล จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมดานความรัก ความสามัคคี และมีจิตอาสา
สาธารณะ ใหแกนักเรียนพยาบาลทุกชั้นป
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สืบสาน ทํานุบํารุง คํ้าชูพระพุทธศาสนา ถวายเปนพุทธบูชา 

นอมนําคําองคสัมมามาปฏิบัติ

นางมยุรี วงษสามี 

อายุ  ๖๔ ป 
วุฒิการศึกษา  อนุปริญญาพยาบาล 
ที่อยู  บานเลขที่ ๔๙๘/๑ ถนนประชาราษฎร สาย ๒ แขวงบางซื่อ 
 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ประธานมูลนิธิเด็กกําพราอีสาน
 - ประธานมูลนิธิ-ชาวอุบลราชธานี
 - ผูพิพากษาสมทบจังหวัดนนทบุรี

  นางมยุรี วงษสามี เปนผูสงเสริมกิจการคณะสงฆ โดยรวมสมทบทุนสรางหอฉัน “สําราญ
ภัตตกิจ” และเปนเจาภาพถวายภัตตาหารเพลสามเณรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ทุกวันอาทิตยท่ี ๑ ของเดือนตลอดทั้งป และเปนเจาภาพถวายเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอปุกรณ สาํหรบัสามเณรนักเรยีนนักธรรมบาลสีาํนกัเรยีนวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์เปนเจาภาพ
ชุดบรขิารในพธิบีรรพชาสามเณร เปนเจาภาพ ภตัตาหารเชา-ภตัตาหารเพล-นํา้ปานะ โครงการฝกอบรม
วิปสสนากรรมฐาน สําหรับพระภิกษุสามเณร อาคันตุกะและนวกะตามระเบียบสํานักวัดมหาธาตุ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ สรางหอฉันวัดสุปฏนาราม วรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
สรางอาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิ “เด็กกําพราอีสาน” 
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ครองตน ครองคน ครองงาน 

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ

นายทวีชัย จริยะเอ่ียมอุดม

อายุ  ๖๕ ป 
วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  บานเลขที่ ๗/๑ ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง 
 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - กรรมการผูจัดการ บริษัท ท็อปไลน มิวสิค จํากัด
 - รองประธานมูลนิธิรวมกตัญู
 - ประธานหนวยบรรเทาสาธารณภัยท็อปไลน-ไดมอนด

  นายทวีชัย จริยะเอี่ยมอุดม เปนผูอุปถัมภบริจาคทรัพยกอสรางอุโบสถ ๓ ชั้น วัดสะพาน 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และถาวรวัตถุภายในวัด เชนอาคารปฏิบัติธรรม ๔ ชั้น 
อาคารกุฏิสงฆ สนับสนุนกิจกรรมคณะสงฆ มอบคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชน โครงการ
พุทธธรรมนําพนภัยยาเสพติด โดยการรวมมือกันระหวางบาน วัด และโรงเรียน (บวร) ทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยม ีสาํนกังาน ปปส. กรงุเทพมหานคร มลูนธิสิงเสรมิการพฒันาบคุคล มลูนธิดิวงประทปี 
และไดอุปถัมภกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดสะพาน เปนประจําทุกป
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อุปถัมภคํ้าชูพระศาสนา ชวยเหลือสวนรวมเพิ่มบุญบารมี

นายพีระ แกวพามา

อายุ  ๕๐ ป 
วุฒิการศึกษา  ประถมศึกษาปที่ ๖
ที่อยู  บานเลขที่ ๖๗ หมูที่ ๓ ถนนเพชรหึงษ ตําบลบางกระเจา 
 อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 ประกอบธุรกิจสวนตัว

  นายพีระ แกวพามา ใหความอุปถัมภสนับสนุนการประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ
เขตคลองเตย สนนัสนนุโครงการปฏิบัตวิปิสสนากรรมฐาน ของพระนวกะในเขตคลองเตย ณ วดัสะพาน 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มอบทุนการศึกษาสงคราะหแกพระภิกษุสงฆสามเณรในวัดคลองเตยใน 
เปนประจําทุกป สงเสริมสนับสนุนบุคลากรทางพระพุทธศาสนาใหไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึนท้ังทางโลก
และทางธรรม อีกทั้งสนับสนุนโครงการอบรมศีลจารณีเพื่อพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาใหเปน
แบบอยางในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิต
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 ปญหามีไวแก ไมใชมีไวกลุม เราตองทุมเทใจ ชวยแกไขปญหา ปญหายังไมเกิด 

อยาคิดเลิศแกไข ปญหาเกิดเมื่อไร ใชสติปญญา

นายเสนาะ ผดุงฉัตร 

อายุ  ๖๘ ป 
วุฒิการศึกษา  เปรียญธรรม ๙ ประโยค พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ที่อยู  บานเลขที่ ๕๙/๑ หมูที่ ๑๘ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี 
 ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 อาจารยพิเศษคณะพุทธศาสตร 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  นายเสนาะ ผดุงฉัตร เปนผูสงเสริมและสนับสนุนกิจการคณะสงฆ โดยเปนวิทยากรบรรยาย
ถวายความรูพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาสและเจาคณะตําบล ปละ ๓ รุน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗-
ปจจุบัน ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี เปนกรรมการตัดสินการประกวด
บรรยายธรรมและสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะของกรมการศาสนา สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมเสวนาวิชาการพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เปนกรรมการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเดนแหงชาติและผูทําคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน สาขา
ศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ประจําป ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เปนคณะกรรมการบริหารโครงการสรางศีล
ธรรมคณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณของผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษาของสาํนกังานเลขาธกิาร
คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
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กาวแรก กาวตอๆ ไป และกาวสุดทายสําคัญพอๆ กัน 

ขาดกาวใดกาวหนึ่ง ชีวิตถึงที่หมายไมได

นายวิญูภาส ชนปทาธิป 

อายุ  ๔๑ ป 
วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 
ที่อยู  บานเลขที่ ๑๕๕ ถนนจรัญสนิทวงศ ซอยจรัญสนิทวงศ 
 ๘๙/๒ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม และผูบริหารโครงการกอสราง

สาธารณูปโภคพื้นฐาน
 - นักวิจัยสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการวิจัย
 - กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ภาสวรรณ จํากัด 

  นายวิญูภาส ชนปทาธิป เปนผูริเริ่มกอตั้งโครงการ “สรางบุญรอยอาราม สู ๓ จังหวัด
ชายแดนใต” โดยไดบริจาคและรวบรวมทรัพยตลอดจนปจจัยตางๆ จากผูมีจิตศรัทธา ถวายแกวัด
กวา ๑๐๐ วัด ในแถบ ๓ จังหวัดชายแดนใต ผานทางศูนยสันติวิธี กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน ภาค ๔ สวนหนา นอกจากนี้ ไดบริจาคทุนทรัพยสนับสนุนกิจการคณะสงฆ เชน สรางรั้วกําแพง
วดัศาลาสวดอภธิรรมศพ วดัชนิวราราม จงัหวดัปทมุธาน ีและบรูณะพระตําหนกัสมเด็จพระสังฆราชเจา
กรมหลวงชินวรณศิริวัฒน จัดสรางประตูใหญพระวิหาร วัดปาภูริทัตตปฏิปทาราม อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี กอสรางและตกแตงอาคารอเนกประสงค วัดทาตอน ตําบลแมอาย อําเภอทาตอน 
จังหวัดเชียงใหม เปนตน
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ใหหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เมตตาสัมมาปฏิบัติ

นายอนุรักษ กาญจะโนสถ

อายุ  ๕๘ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
ที่อยู  บานเลขที่ ๔๓๒ ซอยพานิชอนันต ถนนสุขุมวิท 
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ไวยาวัจกรวัดปทุมวนาราม
 - กรรมการและเลขานุการ วัดปทุมวนาราม ฝายฆราวาส
 - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

  นายอนุรักษ กาญจะโนสถ เปนผูรับผิดชอบการจัดงานกิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีตางๆ รวมถงึกจิกรรมดานศาสนาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิของวดัปทมุวนาราม 
รวมกับกรมการศาสนา เปนคณะกรรมการบริหารการจัดงานตางๆ ของคณะสงฆวัดปทุมวนาราม 
เปนคณะกรรมการบริหารเพื่อจัดกิจกรรมปทุมธรรมยาตรา สืบสานพระราชศรัทธา มรดกล้ําคา
แหงแผนดิน รวมบูรณปฏิสังขรณอาคารตางๆ ของศาลาพระราชศรัทธา รวมถึงฟนฟูตนไม เติมแตง
ภูมิทัศน ทําใหศาลาพระราชศรัทธามีความรมรื่นสัปปายะ เปนที่จัดกิจกรรมในดานพระพุทธศาสนา
ระดับประเทศและระดับสากลไดอยางเรียบรอย
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 สงเสริมกิจการคณะสงฆในพระพุทธศาสนา ทุมเท อุทิศตน เพื่อใหกิจกรรมของ

คณะสงฆ สําเร็จตามเปาหมายเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา และมีศรัทธาตั้งมั่น ในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา

นางสาวรุจินันทร สงวนดีมอส

อายุ  ๔๕ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
ที่อยู  บานเลขที่ ๗๒-๗๔ ถนนภักดีชุมพล ตําบลในเมือง 
 อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร  ๓๒๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 เจาของธุรกิจสวนตัว

 นางสาวรุจินันทร สงวนดีมอส เปนผูสนับสนุนกิจการคณะสงฆ โดยเปนเจาภาพบูรณะอุโบสถ
วัดพนมสวายและเปนเจาภาพทอดกฐินถวายวัดกะทมวนาราม ตําบลนาบัว อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร เปนเจาภาพสรางกุฏิเจาอาวาส วัดเสารคีรีมาศ ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร 
ซือ้ทีดิ่นจํานวน ๕ ไรถวายเปนธรณสีงฆในการสรางวดัและโรงเรยีนสงฆ ณ วดัพทุธนมิติ ตาํบลเมอืงเพยี 
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เปนเจาภาพสมทบทุนสรางมหาเจดียบูรพาจารย สรางพระพุทธรูป
พระประธาน
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ใจจะสวยได ก็เพราะความเห็นที่ถูกตอง

นางอุดมพร หลอกิติยะกุล

อายุ  ๗๕ ป 
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษา  
ที่อยู  บานเลขที่ ๑๗๘๗๗ ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง  
 ประกอบธุรกิจสวนตัว

  นางอุดมพร หลอกิติยะกุล เปนผูสงเสริมกิจการคณะสงฆ โดยเปนเจาภาพสรางอุโบสถ
วดัหวัเนนิ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รวมสมทบทนุสรางอโุบสถวดัดาวดงึสจงัหวดักาญจนบรุ ีรวมเปนเจาภาพ
สรางหองนํ้า วัดหนองตาแหลว จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
โรงเรียนตันติโกวิทบํารุง จังหวัดภูเก็ต บริจาคปจจัยชวยเหลือวัด องคกร โรงพยาบาลรวมทั้งชุมชน 
เพื่อใหทรัพยากรมนุษยแข็งแรงและเติบโตเปนคนดีในสังคมและเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสังคมใหยั่งยืน
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 ตองมีความขยัน ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น มีทัศนคติที่ดี ในการประกอบกิจการงาน

ใหสําเร็จ มีความเชื่อมั่นและความคิดสรางสรรคในการพัฒนาปรับปรุงองคกรใหประสบ

ความสําเร็จ เพื่อใหเปนประโยชนตอองคกรและตอบแทนสังคม

นางเกศกาญจน จันปอภาร

อายุ  ๕๓ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
ที่อยู  บานเลขที่ ๑๖๘/๒ หมูที่ ๓ ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
 จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร 
 (บานนครชุม)

 นางเกศกาญจน จนัปอภาร เปนผูสงเสรมิกจิการคณะสงฆ โดยเปนคณะกรรมการจดังานประจาํป
วัดพระบรมธาตุ วันเพ็ญเดือน ๓ และงานประจําป วันเพ็ญเดือน ๔ วัดสวางอารมณทุกป ไดทําการ
ฝกซอมการแสดง ทําผม แตงหนาและจายคาชุดการแสดงทั้งหมด โดยไมไดขอรับเงินสนับสนุน
จากทางวัดและโรงเรียน เปนคณะกรรมการดําเนินงานการมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 
ประจําป ๒๕๖๑ และไดบริจาคทรัพยในการสรางเมรุ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตําบลนครชุม 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
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เพียงคิดชวยเขา ใจเราก็สุขแลว

เพียงคิดเบียดเบียนเขา ใจเราก็ทุกขแลว

นางพราวนภา ทับทอง

อายุ  ๕๗ ป 
วุฒิการศึกษา  ประถมศึกษาปที่ ๔
ที่อยู  บานเลขที่ ๓๑๖/๔๖-๔๗ หมูที่ ๒๑ ตําบลบานเพชร 
 อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๖๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ขาราชการบํานาญ กระทรวงสาธารณสุข
 - นายกพุทธสมาคมอําเภอบําเหน็จณรงค

  นางพราวนภา ทับทอง เปนผูสนับสนุนกิจการคณะสงฆ โดยเปนผูบริจาคทรัพยในการซ้ือ
ที่ดินถวายวิทยาลัยสงฆชัยภูมิ ถวายทุนการศึกษาแกนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
และอุปถัมภทุนโครงการธุดงคเฉลิมพระเกียรติฯ ของวัดชัยภูมิพิทักษ ประจําป พรอมทั้งเปนเจาภาพ
อุปถัมภโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูรอน เฉลิมพระเกียรติฯ 
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คําวา “บุญ” นําสุขมาให

นางทัศณีย แสณจันทร

อายุ  ๖๕ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ที่อยู  บานเลขที่ ๘๖ หมูที่ ๔ ถนนพังโคน ตําบลทากกแดง 
 อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๕๑๕๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ผูรับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอรเนชั่นแนล
 - กรรมการบริหารบริษัทเอ็น-เทคอินเตอรกรุป

  นางทัศณีย แสณจันทร เปนผูสนับสนุนกิจการคณะสงฆ อาทิเชน บริจาคทรัพยรวมสราง
มหาธาติกะเจดีย วัดเซกาเจตาราม จังหวัดบึงกาฬ เชิญชวนญาติธรรมพุทธศาสนิกชนรวมกันทําบุญ
ทอดกฐิน ณ วัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองคาย เพื่อสรางศาลาการเปรียญ รวมถวายภัตตาหารแก
สามเณรภาคฤดูรอนและสมทบทุนปจจัยถวายโครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอน ณ วัดเซกาเจตาราม 
ถวายทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรท้ังแผนกธรรมและบาลี ณ วัดเซกาเจตาราม จังหวัดบึงกาฬ 
และบริจาคปจจัยบูรณะพระอุโบสถวัดศรีสะเกษ
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การมองขามงานเล็กไป 

จะทําใหงานใหญไมสําเร็จ

นายวิญู ยุพฤทธิ์

อายุ  ๘๒ ป 
วุฒิการศึกษา  ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ที่อยู  บานเลขที่ ๒๖๐ - ๒๖๖ ถนนแจงสนิท ตําบลในเมือง 
 อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - นายกยุวพุทธิกสมาคมยโสธร 
 - กรรมการเหลากาชาดจังหวัดยโสธร
 - กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะหประจําจังหวัดยโสธร

  นายวิญู ยุพฤทธิ์ เปนกรรมการควบคุมงานกอสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรม และสํานักงาน
เจาคณะจังหวัดยโสธร เปนประธานมูลนิธิคณะสงฆจังหวัดยโสธร (มหานิกาย) นายกยุวพุทธิกสมาคม
ยโสธร เปนกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณวัดทั่วไป อุทยานการศึกษา วัดพัฒนาตัวอยาง 
และวัดที่มีผลงานดีเดน เปนคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธจังหวัด จัดสรางหองสมุดใหแกวิทยาลัย
ศาสนศาสตรยโสธร นอกจากนี้ยังไดบริจาคทรัพยในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เชน สรางกําแพง
วดัสทุธธิรรมรงัสยิานสุรณ บูรณปฏสิงัขรณศาลาการเปรยีญวดัใตศรมีงคล สรางถนนลาดยางและเจดยี
วัดปาสุนทราราม บริจาคปจจัยบูรณปฏิสังขรณอุโบสถวัดมหาธาตุ ซื้อที่ดินถวายวัดจันทรเกษม
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นํ้าทําใหเรือลอยได ก็ทําใหเรือลมได 

ทรัพยสินเงินทอง ทําใหคนเปนสุขได ทําใหคนเปนทุกขได

นางสาวกุลภัสสรณ อัครบาล

อายุ  ๕๗ ป 
วุฒิการศึกษา  Ph.d Master of art program in public 
    administation 
ที่อยู  บานเลขที่ ๒๐๒/๔-๕ หมู ๑๐ ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี 
 จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๑๗๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ประธานสมาคมชาวพุทธไทยลังกา
 - นักวิชาการอิสระ
 - เจาของรานกองเงินสังฆภัณฑ

  นางสาวกลุภสัสรณ อคัรบาล เปนผูสงเสรมิและสนบัสนนุกจิการคณะสงฆ โดยบรจิาคเงินเพือ่ถวาย
เปนคาอาหารในการประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด อุปถัมภบริจาคโตะ เกาอี้ โซฟารับรอง 
ใหแกหองประชุมคณะสงฆจังหวัดรอยเอ็ด และสมทบทุนสรางหอพระไตรปฎก วัดบานเปลือยใหญ 
ตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เปนเจาภาพผามานและรวมทําบุญ “พิธีทําบุญขึ้นอาคาร
เรียนใหม” สมทบทุนสรางกุฏิรับรองและบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาพระเณร วัดหนอง
ประดู อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด สมทบทุนการจัดกิจกรรมวัดบุรพาจารย วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 สรางศรัทธาดวยหลักธรรมาภิบาล บูรณาการประสานความรวมมือตามหลักประชารัฐ 

พฒันาตามหลกัการทรงงาน แนวทางพระราชดํารัส เขาใจ เขาถึง พัฒนา ภมูสิงัคม เพ่ือประโยชนสขุ

ของประชาชน และความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ

นายประยูร อรัญรุท

อายุ  ๕๐ ป 
วุฒิการศึกษา  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
ที่อยู  บานเลขที่ ๓๒๔ หมู ๒ ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย 
 จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 นายอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

  นายประยูร อรัญรุท เปนผู สงเสริมกิจการคณะสงฆ โดยจัดกิจกรรมรวมธรรมสัญจร
กับคณะสงฆอําเภอดานซาย จัดกิจกรรมผูนําชุมชนพาพี่นองประชาชนเขาวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ 
การทําบุญตักบาตร และรวมกันกอสราง ซอมแซม สิ่งที่เปนสาธารณประโยชน ทํานุบํารุงวัด 
ผลสาํเรจ็คอื ผูนาํทองถิน่และประชาชน เขาวดัทาํบญุตักบาตรตามประเพณวีฒันธรรม และปฏบิติัตาม
หลักศีล ๕ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน และรณรงคงดเหลาเขาพรรษา ออกพรรษา ตลอดชีวิต ทําใหพื้นที่
อําเภอดานซาย เปนแบบอยางไมดื่มแอลกอฮอล
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 การพัฒนาตองเริ่มท่ีบุคคล การพัฒนาเพียงแค “ความรูและทัศนคติ” ไมเพียงพอ

ใหเกิดพฤติกรรมที่นาปรารถนาได ตองพัฒนาเพื่อยกระจิตใจที่มีอยูนอยใหสูงขึ้นพรอมกับการ

พัฒนา “ความรู” และ “ทัศนคติ” ดวย

นายจําลอง เรียงศรีเจริญพร

อายุ  ๕๓ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก  
ที่อยู  บานเลขที่ ข ๔ ๒๒๑/๖ ตําบลนครนายก อําเภอเมืองนครนายก 
 จังหวัดนครนายก ๒๖๑๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานนา (วัดชาง)

  นายจําลอง เรียงศรีเจริญพร เปนรองประธานกรรมการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดชาง อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก สรางแรงจูงใจใหขาราชการครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน
ใชหลกัธรรมในการดาํรงชวีติมากขึน้ จดัใหมโีครงการวนัสําคญั เชญิชวนใหประชาชนเขาวดัฟงธรรมใน
วนัสาํคัญทางพระพทุธศาสนา รวมสบืสานวฒันธรรมประเพณแีละดนตรไีทย ใหการสนบัสนนุ ดวยการ
เขารวมในวันสําคัญตาง ๆ ของวัด และหนวยงานราชการอยางสมํ่าเสมอ
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 ยึดหลักพรหมวิหาร ๔ ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกฎหมาย 

ธรรมาภิบาล นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

และดําเนินชีวิต มุงเนนประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ทําดวยความเต็มใจ ความเอาใจใส 

มีความขยันและซื่อสัตยสุจริต

นางปฏิมา สังฆะมณี

อายุ  ๖๐ ป 
วุฒิการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  บานเลขที่ ๗๖ หมู ๓ ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก 
 จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ  

สถานีตํารวจภูธรมวกเหล็ก
 - ประธานศูนยบริการคนพิการองคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก

  นางปฏิมา สังฆะมณี ไดสงเสริมกิจการคณะสงฆโดยรวมเปนเจาภาพถวายภัตตาหารเพล
แกพระภิกษุสามเณร ในการสอบพระปริยัติธรรมของพระสงฆสามเณรจังหวัดสระบุรี  ณ 
วัดพระพุทธบาท เปนประจําทุกป ถวายทุนการศึกษาแกคณะสงฆอําเภอมวกเหล็ก เพื่อสงเสริม
การเรยีนการสอนพระปรยิตัธิรรมของพระภกิษสุามเณร พรอมไดเชญิชวนสาธชุนผูมจิีตศรัทธารวมถวาย
ทุนการศึกษา สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ในการจัดประชุมคณะสงฆอําเภอมวกเหล็ก รวมทั้ง
การจัดเตรียมสถานที่ ภัตตาหารเพล นํ้าปานะ และอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรม รวมสงเสริม
โครงการหมูบานรักษาศีลหา ทุกหมูบานในตําบลมวกเหล็ก ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 เปนผูที่มีความมุงมั่นในการทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ และเปนผูที่มักทํางาน

แบบปดทองหลังพระอยูเสมอ โดยนอมนําหลักธรรมในการทํางานทางพระพุทธศาสนา

นัน่คอื พรหมวหิาร ๔ อนัประกอบดวย ฉนัทะ วิรยิะ จติตะ วมิงัสา มาเปนแนวทางในการทาํงาน

ใหสําเร็จลุลวง

นายปริญญา ชนะวาที

อายุ  ๓๔ ป 
วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ที่อยู  บานเลขที่ ๕๒ หมู ๑ ถนนสระบุรี-หลมสัก ตําบลหนองไขว 
 อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ๖๗๑๑๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูจัดการโรงเรียนเมตตาวิทยา
 - กรรมการคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดเพชรบูรณ 
 - ที่ปรึกษากลุมเยาวชนเผยแผธรรมและชมรมเมตตาวาทศิลป

  นายปริญญา ชนะวาที เปนผูสืบทอดกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมกิจการคณะสงฆดานตางๆ 
เชน สงเสริมใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีศีลธรรม การเปนผูฝกสอนสืบทอด เผยแพรกิจกรรมการ
บรรยายธรรม การปาฐกถาธรรม การสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ และ
การกลาวคําอาราธนาในพุทธศาสนพิธีใหกับเด็กและเยาวชน ถวายปจจัยในการซอมสราง
ศาสนสถานและสถานพยาบาลของสงฆ จัดผาปาสามัคคีและตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
เนือ่งในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาอยูเสมอ สงเสรมิการสอบธรรมศกึษาและกจิกรรมอบรมคณุธรรม
ตางๆ เปนตน
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 ยึดหลัก สังคหวัตถุ ๔ หมานยถึง หลักธรรมที่เปนเครืองมือยึดเหนี่ยวใจขแงผูอื่น 

ผูกไมตรี เอื้แเฟอ เกื้อกูล กรือเปนกลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน มีแยู ๔ ประการ ไดแก 

ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา

นางบุญเยี่ยม วินิจ

อายุ  ๕๓ ป 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมเอก, ประถมการศึกษาที่ ๗
ที่อยู  บานเลขที่ ๒๙๓/๓ หมูที่ ๑ ตําบลคลองวาฬ 
 อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๗๗๐๐๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - รองประธานสภาเทศบาล ตําบลคลองวาฬ 

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 - ประกอบธุรกิจประมง

  นางบุญเยี่ยม วินิจ เปนผูอุปถัมภบํารุงสงเสริมกิจการคณะสงฆโดยการบริจาคปจจัยเพื่อบูรณ
ปฏสิงัขรณศาลาการเปรยีญและโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัคลองวาฬ สนบัสนนุกจิกรรมของทางวดัโดย
ไดถวายทุนการศึกษาใหแกพระภิกษุสามเณรผูสอบไลไดทั้งแผนกธรรมและบาลี ถวายปจจัยโครงการ
บวชสามเณรภาคฤดูรอนเพื่อสรางศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา สนับสนุนสอบแขงขันเชิงวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลสัปดาหวันอาสาฬหบูชา ไดรับเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเปนบุคคล
ผูกระทําคุณความดี เสียสละเพื่อสวนรวม จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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 ไดนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักดําเนินงานควบคู

กับปรัชญาในการทํางานของฝายปกครองคือ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ใหแกราษฎร บนพื้นฐาน

ของความหลากหลายในอัตลักษณ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีของคนในพื้นที่

นายชัยรัตน สุขสมคิด 

อายุ  ๓๘ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
ที่อยู  บานเลขที่ ๙/๑๖ ถนนรมไทร ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี 
 จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๔๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 ปลัดอําเภอ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

  นายชัยรัตน สุขสมคิด เปนผูประสานงานและบูรณาการทํางานรวมกับสวนราชการ กลุมพลัง
องคกรและภาคเีครอืขายทุกภาคสวนในการจดัทําโครงการและกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัพระพทุธศาสนา 
เชน จัดงานบวชสามเณรภาคฤดูรอนเพื่อสรางศาสนทายาท ประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทย เชน 
งานวันสงกรานต งานลอยกระทง ในพื้นที่อําเภอสุไหงปาดีและอําเภอใกลเคียงอันเปนการเสริมสราง
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และยังเปนประธานในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานแก
พระสงฆผูอยูจําพรรษาถวนไตรมาส ณ วัดประดิษฐบุปผา อําเภอสุไหงปาดี บริจาคทรัพยสมทบทุน
บูรณปฏิสังขรณวัดตางๆ ในพื้นที่อําเภอสุไหงปาดี



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

155

 ศึกษางานที่จะทําอยางละเอียด แลวดูศักยภาพความสามารถของตนเอง หากเห็นวา

สามารถทํางานนั้นไดก็จะพยายามทํางานนั้นอยางเต็มที่จนประสบความสําเร็จ ไมทอถอย 

ประการสําคัญตองทบทวน ประเมินผลการทํางานเปนระยะๆ มีสติที่มั่นคง ไมออนไหว

ไมออนแอและดูตัวอยางบุคคลที่ประสบความสําเร็จ

นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ

อายุ  ๖๑ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก 
ที่อยู  เลขที่ ๓๕ ถนนราเมศวร ซอย ๑๒ ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - 

  นายพินิฏฐ อินทรสมบัติ เปนผูมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยไดบริจาคปจจัย
ในการบูรณปฏิสังขรณศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง รวมกับคณะญาติธรรมและ
บุคคลในครอบครัวทําบุญในโอกาสตางๆ เพื่อรวมสงเสริมกิจการคณะสงฆ เชน การทอดกฐินสามัคคี 
การทอดผาปาและงานบุญของวัดตางๆ อาทิ วัดคูหาสวรรค วัดชายคลอง วัดบานสวน วัดโตน เปนตน 
ไดตัง้ทนุการศกึษาเพื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบไลไดทั้งแผนกธรรมและบาลวีัดคูหาสวรรค ไดประสาน
งานกรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรมเพือ่ของบสนบัสนนุงบประมาณบรูณปฏสิงัขรณกฏุไิมทรงปนหยา
ผสมบรานอ ของวัดทุงขุนหลวง อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 





ประเภทสงเคราะห�ประชาชน
และส�งเสริมการพัฒนาชุมชน

โดยใช�หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๖





๖.๑
สาขาสงเคราะห�ประชาชนและชุมชน





รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

161

เรียนรู รักสามัคคี รวมมือรวมแรง

พระพิศาลประชานาถ (ดนัย อตฺถภทฺโท)

อายุ  ๖๓ ป พรรษา ๔๓
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ประถมศึกษาปที่ ๔ 
ที่อยู  วัดสุทธาราม แขวงบางลําภูลาง เขตคลองสาน 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐     
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดสุทธาราม 
 - ประธานมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร ในพระอุปถัมภของ

สมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
 - ประธานมูลนิธิหลวงพอฉิมเพื่อการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

  พระพิศาลประชานาถ เปนผูมีบทบาทในดานการสงเคราะหประชาชนละชุมชน โดยได
ดําเนินการกอสรางอาคารเรียน เพื่อสรางโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม ชวยเหลือเด็กและเยาวชน
ใหมกีารศกึษา บรจิาคเงนิมอบอปุกรณการเรยีนการสอน เชน เคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต เคร่ืองดนตรีไทย 
เปนตน มอบเงินชวยเหลือโรงพยาบาลเลิดสิน ดําเนินการจัดต้ังทุนการศึกษาสงเคราะหในบัญชี 
ชื่อวัดสุทธาราม ทุนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา บริจาคเครื่องฟอกเลือดลางไต จํานวน 
๒ เครื่อง ใหกับโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม
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ผูใหยอมไดรับความสุข

พระครูสุวัฒนสิกขการ (เจริญรัตน สุภาจาโร) 

อายุ  ๗๑ ป พรรษา ๕๐
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ประถมศึกษาปที่ ๔
ที่อยู  วัดศรีดอนชัย หมูที่ ๑๒ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ 
 จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๔๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดศรีดอนชัย
 - รองเจาคณะอําเภอเชียงของ รูปที่ ๒
 - ผูรับมอบใบอนุญาตโรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา

  พระครูสุวัฒนสิกขการ ไดเปนผู สนับสนุนมอบทุนการศึกษาสงเคราะหแกสามเณร
และนักเรียนในโรงเรียนตางๆ เปนประจําทุกป นอกจากนี้ ยังไดสงเสริมการดําเนินกิจกรรมของ
ศูนยการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย (ศพอ.) อีกทั้งใหการสนับสนุนการบรรพชาบวชเณร
ภาคฤดรูอนในพืน้ทีอ่าํเภอเชยีงของเปนประจาํทกุปและใหการสงเคราะหชวยเหลือชมุชนและผูยากไร 
โดยการบริจาคขาวสารใหแกชุมชนในพื้นที่อําเภอเชียงของ นอกจากนี้ไดใหความชวยเหลือสงเคราะห
และมอบโตะ เกาอี้ ใหแกหนวยงานตาง ๆ
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 ตั้งมั่นในหลักธรรมของศาสนา และดํารงตนอยู ในศีลธรรม มีเมตตาธรรม 

สามารถเปนแบบอยาง ทีด่ตีอเยาวชน ประชาชน รวมทัง้เปนผูนาํดานการเผยแผทางดานศาสนา 

พระครูอนุศาสนโกศล (ประสิทธิ์ กิตฺติภทฺโท)

อายุ  ๕๕ ป พรรษา ๓๔ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ประโยค ๑-๒ 
    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  วัดโพธาราม ตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม 
 จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๑๔๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดโพธาราม 
 - เจาคณะอําเภอขุนยวม

  พระครูอนุศาสนโกศล ไดดําเนินการจัดงานประเพณีตานกวยสลากทุกป และนําเงินที่ไดรับ
จากการทําบุญไปชวยเหลือประชาชนผูขาดแคลนและยากไร ใหทุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดี
แตขาดแคลนทุนทรัพยทุกป เยี่ยมผูปวย มอบเงินและมอบสิ่งของใหกับผูปวย ทอดผาปารวมซื้อ
เครื่องมือทางการแพทยนอกจากนี้ เปนผูนําประชาชนและชุมชนรวมปลูกสรางบานและมอบใหแก
ผูขาดแคลนและยากไร
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 การทํางานยึดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาดําเนินงาน มุงเนนประโยชน

ของชุมชนเปนหลัก ไมหวังผลตอบแทน บูรณาการการทํางานกับทุกภาคสวนในชุมชน

และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหมีความตอเนื่องในการทํางาน และยั่งยืน คือ บูรณาการ - 

เชื่อมโยง - ตอเนื่อง - ยั่งยืน

พระครูสถิตธรรมวิภัช (ไตรณรงค ฐิตธมฺโม)

อายุ  ๔๕ ป พรรษา ๒๕ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรบัณฑิต
ที่อยู  วัดบานไร ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดบานไร
 - ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
 - ประธานคณะกรรมการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล

พิชัย (อ.ป.ต.)

  พระครูสถิตธรรมวิภัช เป นประธานในการจัดตั้ งกองทุนและเป นแกนนําส งเสริม
กลุมอาชีพชุมชน กลุมออมทรัพย กลุมกองทุนเงินลาน กลุมแกะสลักครกหิน กลุมผลิตภัณฑไมไผ 
กลุมปลูกผักสวนครัว กลุมโรงเรียนชาวนา เปดพื้นที่ของวัดบานไรศิลาทองใหกลุมอาชีพตาง ๆ 
ทัง้เดก็ เยาวชน ประชาชนทัว่ไป และกลุมตางๆ เขามาจดักจิกรรม อบรมใหความรูในการประกอบอาชพี
ที่สุจริต การปองกันอันตรายจากฝุนหินในการแกะสลักครก การจัดทําบัญชีเบื้องตนฯ และสรางรายได
ท่ียัง่ยนืใหแกชมุชน โดยนาํหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา และนาํปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มาปรับใช
ในการดําเนินงาน เปนรูปธรรมชัดเจน ไดรับโลโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตนแบบดีเดน และไดรับ
คัดเลือกเปนชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนดวยพลังบวร ตนแบบ
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 การทํางานทุกอยางตองมีหลักการชัดเจน ตองสรางความมั่นใจใหกับชุมชน เนนหลัก

สามัคคี มีความซื่อสัตยสุจริต

พระครูปริยัติธรรมวิบูล (ชวี อิสฺสโร)

อายุ  ๕๑ ป พรรษา ๒๗
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค ปริญญาเอก
ที่อยู  วัดบานโคกเหล็ก หมูที่ ๑ ตําบลโคกเหล็ก อําเภอหวยราช 
 จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดโคกเหล็ก
 - ประธานศูนยพระสอนศีลธรรม อําเภอหวยราช
 - ประธานลานธรรม ลานวิถีไทย วัดโคกเหล็ก

  พระครูปริยัติธรรมวิบูล เปนแกนนําในการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนและชุมชน 
ดวยการจดักจิกรรมโครงการไมนอยกวา ๑๕๐ โครงการ เปนผูนาํในการบรจิาค พฒันาชมุชน ชวยเหลอื
ผูประสบภัยพิบัติ รวมทั้งใหความรวมมือกับทุกภาคสวนในการสงเสริมสนับสนุนประชาชน ใหนํา
อัตลักษณของชุมชนมาสรางงาน สรางรายได เชน การบริจาคที่ดิน เพื่อกอสรางถนน จํานวน ๔ สาย 
นําประชาชนปลกูตนไม สงเสรมิเดก็เยาวชน เลนดนตรไีทย อบรมคณุธรรมจรยิธรรม โครงการบรรพชา
อุปสมบท และศีลจาริณีภาคฤดูรอน อยางตอเนื่องเปนเวลากวา ๑๐ ป
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 ความเอือ้เฟอเผือ่แผยอมเกดิจากจติใจทีม่คีวามรัก ความเมตตา และความโอบออมอารี 

แลวปฏิบัติตอผูอื่นอยางเกื้อกูล เราควรปฏิบัติตนเปนผูเสียสละจนเปนนิสัย เพ่ือใหผูอื่นเห็น

เปนแบบอยาง และนาํไปปฏบิตัไิดอยางถกูตอง เพ่ือใหเกิดเครือขาย เปนสงัคมแหงการเสยีสละ

พระครูสุนทรวิหารธรรม (แยง สุขกาโม)

อายุ  ๗๘ ป พรรษา ๔๙ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ประถมศึกษาปที่ ๔ 
ที่อยู  วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) หมูที่ ๖ ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล 
 จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๑๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)
 - ที่ปรึกษาเจาคณะตําบล

  พระครูสุนทรวิหารธรรม ไดชวยเหลือสงเคราะหสงัคมและสวนรวม ทั้งบคุคล สถานทีร่าชการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สงเคราะหประชาชนอยูเปนนิจ เชน สมทบทุนสรางตึกสงฆอาพาธ (กุลเชฏโฐ) 
และบรจิาคเครือ่งมอืทางการแพทย โรงพยาบาลศรวีไิล อาํเภอศรีวไิล จังหวดับงึกาฬ มอบทุนการศกึษา
ใหเด็กขาดแคลน ตั้งเปนกองทุนโรงเรียนบานคอใหญ อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มอบเงินสมทบ
สรางพระอุโบสถวัดถ้ําจันทน อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ดําเนินการสรางอาคารสํานักงานโรงเรียน
บานคอใหญ ตอเติมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
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 ทํางานตองมีความจริงใจ จริงจัง เมื่อไดลงมือทํางานสิ่งใดแลวงานช้ินน้ันตองสําเร็จ

เรยีบรอย ตองไมยอทอตออปุสรรคทีเ่กดิขึน้ และชิน้งานตองด ีละเอยีด เรยีบรอย ไมทาํงานแบบ

สกุเอาเผากิน เม่ือมีอปุสรรคเกดิขึน้ไมตองยอทอถอยหลงัตองเดนิหนาอยางเดยีวงานจงึจะสาํเรจ็

และเปนที่ภาคภูมิใจ

พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ)

อายุ  ๕๔ ป พรรษา ๓๔ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษาปที่ ๓
ที่อยู  วดัปานาขาม หมู ๒ ถนนสงัคม-นํา้โสม ตําบลแกงไก อาํเภอสังคม 
 จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดปานาขาม
 - เจาคณะอําเภอสังคม (ธ) 

  พระครูสุทธิญาณโสภณ เป นประธานในการจัดหาทุนและเป นประธานก อสร าง
สาธารณประโยชนตางๆ เชน โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห ๔ และหองสมุดของโรงเรียน 
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อาคารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหวยเปา อําเภอปากชม 
จังหวัดเลย อาคารโรงเรียนคุรุศิษยวิทยา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย เปนการอํานวยความสะดวก
และเปนประโยชนแกเด็กนักเรียน ไดใชเปนแหลงศึกษาหาความรู เปนประธานในการจัดหาทุนและ
เปนประธานกอสราง อาคารผูปวยใน ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย และไดรับ
รางวัล “คนดีแทนคุณแผนดิน” จังหวัดหนองคาย
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ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเปนประโยชนแกชาวพุทธ

พระครูกาญจนปญญาภรณ (ธรรมนูญ ปฺญาสีโล)

อายุ  ๔๔ ป พรรษา ๒๒ 
วุฒิการศึกษา  ประโยค ๑ - ๒, ปริญญาโท 
ที่อยู  วัดเขาสามชั้น หมู ๒ ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค 
 จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดเขาสามชั้น
 - กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
 - เจาคณะตําบลลุมสุม เขต ๑

  พระครูกาญจนปญญาภรณ เปนผูมีบทบาทอยางสําคัญในการอุปถัมภ สนับสนุน สงเสริม
การสงเคราะหประชาชนและสงเสริมการพัฒนาชุมชน โดยบริจาคเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ
คอมพิวเตอรใหแกโรงพยาบาลคายสุรสีห ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับแพทย พยาบาลและประชาชน มอบทุนการศึกษาใหกับโรงเรียน
บานเขาสามชั้น ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และมอบทุนสําหรับนักเรียนท่ีมี
ผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบรอย แตขาดทุนทรัพยในโรงเรียนตางๆ นอกจากนี้ เปนประธาน
จัดหาทุนในการกอสรางซอมแซมถนนภายในสถานศึกษา บริจาคอุปกรณกันหนาวใหแกผูยากไร
ผูสูงอายุ และผูทุพพลภาพบริจาคอุปกรณกีฬาในการจัดการแขงขันเปนประจํา
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นําหลักธรรมของพระพุทธเจามาบรรยายใหเปนประโยชนแกชาวพุทธ โดยไมยอทอ

พระครูกาญจนกิจธํารง (พิทัก ฐิติโก)

อายุ  ๔๖ ป พรรษา ๒๑ 
วุฒิการศึกษา  เปรียญธรรม ประโยค ๑ - ๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  วัดพุพง หมู ๕ ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค 
 จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดพุพง
 - เจาคณะตําบลทาเสา เขต ๒
 - กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม

 พระครกูาญจนกจิธาํรง เปนผูมบีทบาทในการสงเคราะหประชาชนและสงเสริมการพัฒนาชมุชน 
โดยมอบทุนสงเคราะหนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบานพุมวง-พุพง โรงเรียนอนุบาลไทรโยคและ
โรงเรยีนบานเขาชาง อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ีและมอบทนุใหแกเดก็นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนดี 
มีความประพฤติเรียบรอย แตขาดทุนทรัพย เพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษา บริจาคอุปกรณกีฬา 
อุปกรณการศึกษาและเครื่องกรองนํ้า จัดหาทุนสรางหองคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนบานพุมวง-พุพง 
และมอบเงินคาวสัดอุปุกรณการศกึษาชวยเหลอืเดก็ยากจนและดอยโอกาส ในเขตเทศบาลตาํบลนํา้ตก
ไทรโยคนอย
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นับถือตนเอง นับถือผูอื่น รับผิดชอบในสิ่งที่ตนทํา

พระครูสุนทรโรจนคุณ (ปยพงศ โรจนธมฺโม)

อายุ  ๔๗ พรรษา ๑๖ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก, มัธยมศึกษาปที่ ๖ 
ที่อยู  วัดโพธิญาณ ตําบลหัวรอ เขต ๑ อําเภอเมืองพิษณุโลก 
 จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดโพธิญาณ 
 - เจาคณะตําบลอรัญญิก
 - ประธานหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล

 พระครูสุนทรโรจนคุณ ไดดําเนินกอสรางอาคารสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักศึกษา 
กศน. ประชาชนทั่วไป และจัดโครงการที่สนับสนุนการสงเคราะหประชาชนและชุมชน เชน โครงการ
แจกขาวสารอาหารแหง ยารักษาโรค แกผูสูงอายุ ผูประสบภัยธรรมชาติ โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน
แกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิญาณเปนประจําทุกเดือน โครงการโรงเรียนสูอารามของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ เปนตน นอกจากนี้ เปนประธานหนวยอบรมประชาชนดีเดนระดับอําเภอ 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ วัดรมเย็นระดับอําเภอ ไดรางวัลชมเชยวัดรมเย็นระดับจังหวัด
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รู ๔ อยาง รูเรื่อง รูสึก รูสํานึก รูกระทํา

พระครูวิมลกิจจาภรณ (กิตติภัทร กิตฺติภทฺโท)

อายุ  ๔๓ ป พรรษา ๒๓ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  วัดอุปนันทาราม ถนนทาเมือง ตําบลเขานิเวศน 
 อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดอุปนันทาราม
 - กรรมการตรวจขอสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมและธรรม

ศึกษาชั้นตรีของคณะสงฆภาค ๑๗

  พระครูวิมลกิจจาภรณ ไดนําสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมในพื้นที่และจัดทําโครงการ
ออกเยี่ยมผูปวยติดเตียงตามชุมชนและในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกลเคียงอาทิตยละ ๒ ครั้ง 
เดือนละ ๔ ครั้ง ภายใตโครงการชายผาเหลืองหมใจ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง
และจัดทําโครงการอบรมพระผูบวชใหมในเขตจังหวัดระยองและจังหวัดใกลเคียง จนไดรับเกียรติบัตร
จากหนวยงานตางๆ รับรองใหเปนวัดที่มีคุณประโยชนตอชุมชน
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ใหทุกเวลา ใหทุกฐานะ ใหอยางตอเนื่อง

พระครูพิมลจริยาภิรัต (ชัยณรงค โชติวโร)

อายุ  ๕๕ ป พรรษา ๒๘ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู  วัดเนินเขาดิน หมู ๑ ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงควายกิน 
 อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดเนินเขาดิน
 - เจาคณะตําบลทุงควายกิน
 - พระกรรมวาจาจารย

  พระครูพิมลจริยาภิรัต เปนผูจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย ณ วัดเนินเขาดิน เพื่อจัดสวัสดิการ
ชุมชน สงเสริมการออมเงินของประชาชน อีกทั้งเพื่อชวยเหลือสมาชิกกรณีเจ็บปวยหรือเสียชีวิต 
และจัดตั้งทุนการศึกษาสงเคราะหนักเรียนชั้นประถมศึกษาวัดเนินเขาดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
นอกจากนี้ไดดําเนินการบูรณะซอมแซมเตาเผาศพ เตานํ้ามันปลอดมลพิษ ดําเนินการบูรณะซอมแซม
อุโบสถหลังเกา วิหารหลวงพอทันใจ ดําเนินการกอสรางกําแพงแกวอุโบสถ ดําเนินการกอสรางศาลา
บาํเพญ็กุศลศพ ยอกจากนีย้งัไดรบัอนเุคราะหประชาชนทีอ่ยูภายในจงัหวดัระยองและจงัหวดัใกลเคยีง
ที่ปวยติดเตียง เชน ผูปวยโรคหลอดเลือดในสมอง โรควัณโรค อุบัติเหตุกระทบกระเทือนทางสมองและ
โรคพิการในสมองมาเปนระยะเวลา ๖-๗ ป
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 เขาใจ เขาถึง พัฒนา ทํางานเชิงรุก ประสิทธิภาพของงาน อยูที่ประสิทธิภาพของคน 

เราตองพัฒนาความรูใหกวางขวางตื่นตัวอยูเสมอ ขณะเดียวกันก็ตองพัฒนาจิตใจของตน

ไปพรอมๆ กัน เพราะจิตใจที่ดีงาม ยอมสงผลตอประสิทธิภาพของงาน ประสิทธิภาพของงาน

ยอมสงผลตอสุขภาพของจิตใจดวย

พระมหาสุรินทร สุรินฺทโร 

อายุ  ๓๙ ป พรรษา ๑๙ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๔ ประโยค, มัธยมศึกษา ๖ 
ที่อยู  วัดพระศรีมหาธาตุฯ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน   
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ประธานโครงการสรางสังคมคุณธรรม ของสํานักงานเขตบางเขน 
 - เลขานุการ ศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดพระ

ศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
 - ประธาน โครงการคายพุทธบุตร โรงเรียนบานหนองแค 

อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 พระมหาสุรินทร สุรินฺทโร ดําเนินโครงการตาง ๆ เชน โครงการพัฒนาสติสูจิตที่เบิกบาน 
รวมกับศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ทําโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ปองกัน
อาชญากรรม รวมกับสถานีตํารวจนครบาลบางเขน โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ปองกันยาเสพติด 
รวมกบัสถานตํีารวจนครบาลบางพลดั โครงการปฏบิติัธรรม วนัธรรมสวนะ รวมกบักรมการทหารขนสง 
รกัษาพระองค โครงการภาวนานาํสขุ รวมกบัสถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตดอนเมอืง กระทรวงสาธารณสขุ 
โครงการปฏิบัติธรรม รวมกับกองซอมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส กรมการทหารสื่อสาร จากการ
ดําเนินโครงการตาง ๆ ทําใหบุคลากรในองคกรมีสมาธิและจิตใจที่มุงมั่นตอการทํางานสงผลใหงาน
ที่ออกมามีคุณภาพและสามารถนําพาองคกรไปในทิศทางที่ดี
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สรางคน สรางงาน สรางรายได สรางอาชีพ

พระปลัดณรงคศักดิ์ ปภากโร

อายุ  ๓๖ ป พรรษา ๑๔ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ปริญญาโท
ที่อยู  วัดวาปสุทธาวาส หมู ๕ ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง 
 จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
  - รองเจาอาวาสวัดวาปสุทธาวาส
 - เลขานุการเจาคณะอําเภอจอมบึง
 - พระกรรมวาจาจารย

  พระปลัดณรงคศักดิ์ ปภากโร ไดจัดตั้ง “ตลาดอมยิ้ม” ตลาดยอนยุควิถีไทยจอมบึง 
สงเสริมใหชุมชนพัฒนาตอยอดผาขาวมาเปนพวงกุญแจตุกตาผาขาวมา รวมทั้งรับผิดชอบตลาดอมยิ้ม 
ทุกวันเสาร-อาทิตย ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตไรสายภายในตลาดอมยิ้ม จัดสรางโรงทอผาพื้นเมือง 
จดัโครงการถนนสายวฒันธรรม “ตลาดอมยิม้” และสรางสะพานชมบวัเพือ่พฒันาใหเปนแหลงทองเทีย่ว
ของอําเภอจอมบึงชุมชนมีรายไดมากข้ึน และไดเผยแพรความรูของศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใหแกประชาชนที่สนใจ และ
จัดกิจกรรมสุขภาพดีวิถีพุทธการขับเคลื่อนลานธรรม ลานวิถีไทย
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ทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ เพื่อชาติศาสนกษัตริย

พันเอก ณรงค ครองแถว 

อายุ  ๗๔ ป 
วุฒิการศึกษา  เปรียญธรรม ๘ ประโยค พธ.บ. พธ.ม. พธ.ด. 
ที่อยู  บานเลขที่ ๑๙๙/๓๔ หมูที่ ๔ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี 
 ตําบลบางเดื่อ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - กรรมการมูลนิธิภูมิพโล ภิกขุ
 - สมาชิกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 - ประธานชมรมศิษยวัดอรุณราชวรารามฯ สมัยที่ ๒

  พันเอก ณรงค ครองแถว ไดดําเนินการรวมกับคณะกรรมการจัดงานสัปดาหวิสาขบูชา 
ถวายภัตตาหารเพลพระภกิษสุงฆเนือ่งในวนัวสิาขบชูาวนัสาํคญัสากลโลก ณ มลฑลพธิทีองสนามหลวง 
ไดรวมกับคณะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขารวมการประชุม UN สหประชาชาติ 
ในงานวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลโลก และนําหลักธรรมซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาสังคม
และวฒันธรรมไทยมาปรบัใชในการพฒันาชมุชนและสงเสริมชมุชนโดยการจัดอบรมคณุธรรมจริยธรรม
ใหแกเยาวชนและนกัเรยีนโรงเรยีนวดัลาดหญาวทิยา จังหวดักาญจบรีุ และจัดอบรมพระภกิษสุามเณร
วัดวังขนาย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
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 “ซือ่สตัย สจุรติ เทิดทูนสถาบนั ยดึประชาชนเปนศนูยกลาง และทกุภาคสวนมสีวนรวม

ในการทํางาน”

นายพงศรัตน ภิรมยรัตน

อายุ  ๕๕ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร 
ที่อยู  บานเลขที่ ๔ ถนนคุมเดิม ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร 
 จังหวัดแพร ๕๔๐๐๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 ผูวาราชการจังหวัดแพร

  นายพงศรัตน ภิรมยรัตน ไำดใหการสนับสนุนชวยเหลือผุประสบภัย สงเคราะหืผุขาดแคลน 
คนพิการ ผูยากไร เพื่อใหดํารงอยูในสังคมไดอยางปกติสุข เชน จัดต้ังหนวยบริการศูนยชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติในจังหวัดแพร เชน ศูนยชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม ศูนยชวยเหลือผูสูญหายกรณี
ถํ้าหลวงขุนนํ้านางนอนจังหสวัดเชียงราย จัดตั้งมูลนิธิชวยพระสงฆอาพาธ สงเสรมอาสาสมัครประจํา
จังหวัด ศูนยศึกษาพระพุทธสาสนาวันอาทิตยในจังหวัด สรางบานเรือนแกผูยากไรและผูพิการ กองทุน
สวสัดกิารผูยากไรและผูพกิารตัง้แต พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ รวมท้ังสงเสนมิสนบัสนนุประเพณท่ีีเกีย่วของ
กับพระพุทธศาสนา เชน พิธีทําบุญตักบาตรบนเมก โครงการผูวาปาปนองหมูเฮาเขาวัดในจังหวัดแพร 
พิธีเจริญพระพทุธมนตและสักการะพระธาตุ ๑,๐๐๐ ป ในจังหวัดแพร
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 การไดโอกาสทํางานควรจะทําใหเต็มที่จนสุดความสามารถ หากเราทําจนเต็มกําลัง

ดวยความตัง้ใจเอาใจใสแลวยอมจะสาํเรจ็ไดอยางตัง้ใจ เมือ่มโีอกาสและมงีานใหทาํ ควรเตม็ใจ

ทาํโดยไมจาํเปนตองต้ังขอแมหรอืเง่ือนไขอนัใดไวใหเปนเครือ่งกดีขวาง คนทีท่าํงานไดจรงิๆ นัน้ 

ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถาย่ิงมีความเอาใจใสมีความขยันและซ่ือสัตยสุจริต 

ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น 

นางสาวฉัตรสุดา รัตนชินกร

อายุ  ๕๙ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี   
ที่อยู  บานเลขที่ ๙๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ประธานกรรมการ บริษัท รอดโคโค กรุป จํากัด
 - กรรมการผูจัดการ บริษัท สกินเมติก ๙ จํากัด

  นางสาวฉัตรสุดา รัตนชินกร เปนผูมีบทบาทในการสงเคราะหประชาชนและชุมชน เชน 
เปนเจาภาพบาํเพญ็กศุล บรูณปฏสิงัขรณวดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฏ เนือ่งจากกฏุทิรุดโทรม เล้ียงอาหาร
กลางวันเด็กและเยาวชน ในกิจกรรมวันแมแหงชาติ โดยมอบพัดลมใหกับชาวบาน จํานวน ๕๐ เครื่อง 
ณ หมูบานหนองตาเยา จังหวัดบุรีรัมย เปนเจาภาพบําเพ็ญกุศล สรางฐานพระและซุมประตูโรงเรียน
บานหนองตาเยา จังหวัดบุรีรัมย มอบทุนการศึกษาสงเคราะห และมอบทุนถวายพระภิกษุสามเณร
โรงเรียนบานหนองตาเยา อําเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย เปนตน
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 มุ งมั่นอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและชวยเผยแผพระพุทธศาสนา โดยรวมกับ

คณะสงฆและวัดตางๆ นําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาดําเนินในชีวิตประจําวัน

และนาํพาคณะ ชวยกนัอนรุกัษศลิปวัฒนธรรม สบืสานประเพณไีทยใหคงอยูสบืไปถงึลกูหลาน

และมีจิตตั้งมั่น อยากใหสังคมสวนรวมเกิดสิ่งที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ ศาสนา สถาบัน

พระมหากษัตริย และเพื่อนมนุษยดวยกัน

นายเอกกฤต นารายณรักษา

อายุ  ๔๖ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
ที่อยู  บานเลขที่ ๑๘/๒๗๙ หมู ๕ ถนนรามอินทรา กม.๘ แขวงทาแรง 
 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ประธานผูบริหารธรรมะสถานโพธิสัตวโต
 - ประธานผูบริหารสถาบันสงเสริมภูมิปญญาไทยสูสากล
 - ประธานผูบริหารบุญนิธิโลงศพแจกจายเพื่อคนยากไร

  นายเอกกฤต นารายณรกัษา ไดสนับสนุนการสงเคราะหประชาชนและชมุชน โดยจดัตัง้สถาบนั
สงเสริมภูมิปญญาไทยสูสากล สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย อาหารไทย โขนไทย บายศรีไทย 
กีฬาไทย สมุนไพรไทย นวดไทย ภาษาไทย ขนมไทย ผาไทย จัดต้ังกองทุนการศึกษาชวยเหลือเด็ก
ตามชนบททุกๆ ปละ ๑๐๐ ทุน จัดตั้งกองทุนสรางโรงพยาบาล รวมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ 
ในหลาย ๆ โรงพยาบาล เชน โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร กอตั้งบุญนิธิโลงศพแจกจายเพื่อคนยากไร
รามอินทรา ไปยัง ๓๐ วัดทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสถานสงเคราะหคนชราและ
สถานที่ตาง ๆ



๖.๒
สาขาส�งเสริมอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม
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 เชือ่วามนษุยทุกคน สามารถพัฒนาได แมวนันีเ้ราจะเปลีย่นคนอืน่ไมได แตเราสามารถ

เปลี่ยนตัวเองได เม่ือเราเปล่ียน คนอื่นและโลกจะเปลี่ยน จึงคิดคนนวัตกรรมใหประชาชน

พึ่งตนเองดวยศาสตรพระราชา เรียกวา “หลุมพอเพียง”

พระครูปริยัติวิริยาภรณ (สุภาพ พุทฺธวิริโย)

อายุ ๔๕ ป พรรษา ๒๕
วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม ๓ ประโยค ประถมศึกษาปที่ ๖
ที่อยู วัดปานาคํา หมูที่ ๑๒ ตําบลจุงจัง อําเภอกุจฉินารายณ 
 จังหวัดกาฬสินธุ ๔๖๑๑๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดปานาคํา
 - คณะกรรมการพัฒนาแกมลิงหนองเปลือย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 - ประธานคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 พระครูปริยัติวิริยาภรณเปนผูท่ีมีความวิริยะ อุตสาหะในการมุงมั่นที่จะปลดหนี้ใหเกษตรกร 
ชาวบานในชุมชนบานโคกกลาง จังหวัดกาฬสินธุ ใหชาวบานมีรายได และลดรายจาย โดยนําศาสตร
พระราชาในหลวง รัชกาลท่ี ๙ ไดพระราชทานไว นําวิถีวัฒนธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนามาสอนพุทธศาสนิกชน ใหชาวบานประพฤติปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม จึงเกิดโครงการตาง ๆ 
เชน โครงการหลุมพอเพียง วิถีเกษตรแบบพอเพียง การอนุรักษสิ่งแวดลอมแบบธรรมชาติ 
การผลิตอาหารอยางปลอดภัยและยั่งยืน โครงการบริหารจัดการนํ้า โครงการฝายมีชีวิต ดิน นํ้า ปา 
คือ การสรางฝายเพื่อกักเก็บนํ้าไวใชในหนาแลง ในการทําการเกษตร

 - คณะกรรมการพัฒนาแกมลิงหนองเปลือย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

182

ปลูกศรัทธา ปลูกจิตสํานึก อนุรักษสิ่งแวดลอม

พระครูอุดมปญญาสาร (พุทธ ฐานุตฺตโร)

อายุ  ๔๕ ป พรรษา ๒๓
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ที่อยู  วัดบานหนองเรือ ตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ 
 จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๑๒๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เจาอาวาสวัดบานหนองเรือ
 - เจาคณะตําบลหนองหลวง
 - ที่ปรึกษาโครงการฝายบรรพชิต ในโครงการปลูกปาพะยูง 

แทนคุณแผนดิน เฉลิมพระเกียรติฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  พระครอูดุมปญญาสาร เปนผูสงเสรมิอนรุกัษส่ิงแวดลอม โดยจัดกจิกรรมโครงการปลูกปาพะยงู 
แทนคณุแผนดนิ เฉลมิพระเกยีรตฯิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ วทิยาลยัสงฆ
ร อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ านหนองบัว และอําเภอปราสาท 
จงัหวดัสรุนิทร ตัง้แตป ๒๕๕๗ - ปจจบัุน อยางตอเนือ่ง และรวมกจิกรรมศนูยการเรยีนรูและเสรมิสราง
สขุภาวะตามแนวพระพทุธศาสนา สวนปาชมุชนไทรทอง-หนองฮาง รวมทัง้จัดอบรมใหความรูประชาชน
เรือ่งวดั ประชารฐั สรางสขุ ทีว่ดับานหนองเรอื ตาํบลหนองหลวง อาํเภอเสลภมู ิจังหวดัรอยเอด็ไดมอบ
ทุนการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนบานลาดจํานวน ๑๕ ทุน ตั้งแตป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
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 ยึดทางสายกลางตามหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนแนวทาง

แหงการปฏิบัติทั้งในงานเผยแผ อบรมสั่งสอนพุทธบริษัท ใหตั้งอยูในศีลธรรมอันดีมีจิตสํานึก

ในการอนรุกัษสิง่แวดลอม มีการประชมุวางแผนงานรวมกับเจาหนาทีผู่ปฏบัิตงิานในสวนตางๆ 

เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว

พระครูพิพัฒนวุฒิกร (สุธีร ธีรปฺโญ)

อายุ  ๕๓ ป พรรษา ๓๓
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค
    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ที่อยู  วัดปาเลไลยกวรวิหาร เลขที่ ๒๔๙ ถนนมาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ 
 อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจําสํานักศาสนศึกษาวัดปาเลไลยกวรวิหาร
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดปาเลไลยกวรวิหาร
 - อาจารยสอนวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ นิสิตชั้นปที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   คณะสังคมศาสตร วัดปาเลไลยกวรวิหาร

  พระครูพิพัฒนวุฒิกร ไดบริจาคที่ดินสวนตัวที่โยมพอไดมอบไวใหครั้งยังมิไดอุปสมบท 
เนื้อที่ ๖ ไร ตั้งเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมสวนไผ สําหรับเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวบานในชุมชน
และจัดคายอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนในสถานศึกษา ใหไดรับทราบถึงความสําคัญ
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยการนําขวดนํ้าสีตางๆ นํามารีไซเคิลทําเปนโบสถ วิหาร ร้ัว อาคาร
เสนาสนะและสถานท่ีสาํคญัทางพระพทุธศาสนา ณ บานไผลอม ตําบลสนามคล ีอาํเภอเมอืงสพุรรณบรุี 
จังหวดัสุพรรณบรุ ีรวมทัง้จดันทิรรศการสงเสรมิอนรุกัษสิง่แวดลอม ตัง้แต พ.ศ. ๒๕๕๙ - จนถงึปจจบุนั 
ดําเนินการสรางเสนาสนะภายในวัดและัวัดใกลเคียง เชน อาคารพระปริยัติธรรมชั้น ๒ อาคารที่พีกเสา
นาสนะ หองพกัรบัรอง สรางทีพ่กัเพือ่ใหพทุธศาสนกิชนทีป่ฏบิตัธิรรมในวนัธรรมสวนะประกอบกจิกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา





ประเภทส�งเสริมและ
อนุรักษ�วัฒนธรรมมรดกไทย

ทางพระพุทธศาสนา

๗
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 ตองตรวจตราดแูล ไมทอดทิง้ใหคัง่คาง มคีวามสนใจ ยดึหลกัคณุธรรมเครือ่งใหสาํเรจ็

ความประสงค ๔ อยาง คือ รักงาน ขยันทํา จํามั่น หมั่นพินิจ คนสําราญ งานสําเร็จ 

พระเทพวิมลโมลี (ประเวช ธนปฺโญ)

อายุ  ๗๘ ป พรรษา ๕๘
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค 
ที่อยู  วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน  
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร 
 - เจาคณะเขตตลิ่งชัน 

 พระเทพวิมลโมลี ได ดําเนินการสนับสนุนส งเสริมและอนุ รักษ วัฒนธรรมมรดกไทย
ทางพระพทุธศาสนา โดยไดผลกัดนัใหมกีารกอสรางและบรูณปฏสัิงขรณศาสนสมบติัภายในพระอาราม
ตามวัฒนธรรมไทยทางพระพุทธศาสนา ดําเนินการจัดสรางพระอุโบสถ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ราชวรเวท ีวหิารพระเทพวมิลโมล ีพระวหิารหอพระ สรางกาํแพงวดั ๓๙ หอง และวหิารพระเทพวมิลโมลี
ตามแบบวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา และบูรณปฏิสังขรณ พระวิหาร หอไตรกลางนํ้า 
ศาลาการเปรียญ (พระตําหนักแดง) ปรับปรุงภูมิทัศนรอบวัดใหเหมาะสมกับพุทธสถาน ใหคงสถาพร
ตามแบบวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนาที่มีสืบมาแตโบราณกาล
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 ตัง้ปณธิานมุงม่ันทาํงานเพ่ือประโยชนของสวนรวมและจรรโลงพระพทุธศาสนาใหเกิด

ความเจริญ โดยยึดหลักวา “เมื่อทําสิ่งใด จะไมทอ ไมถอย เดินหนาตอไปใหถึงความสําเร็จ” 

พระครูสุนทรวุฒิสาร (อารี กลฺยาณธมฺโม)

อายุ  ๕๙ ป พรรษา ๓๑ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรบัณฑิต
ที่อยู  วัดแสนเมืองมา หมูที่ ๔ บานมาง ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา 
 จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดแสนเมืองมา 
 - เจาคณะตําบลหยวน เขต ๑, ประธานศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช

พิพิธภัณฑพื้นบาน และประธานชุมชนคุณธรรมฯ 
 - ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดแสนเมืองมา 

  พระครูสุนทรวุฒิสาร ไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดแสนเมืองมา 
ใหเปนแหลงเรยีนรูและแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ดาํเนนิกจิกรรมศนูยวฒันธรรมเฉลมิราช เผยแพร
และสาธิตองคความรูมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู การถายทอดองคความรู
จากปราชญทองถิน่ และขับเคลือ่นกจิกรรมในชุมชน ดวยพลงั “บวร” สงเสรมิใหคนในชมุชนมคีณุธรรม 
พึ่งพาตนเองได ใชชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย และพัฒนาวัดเปนชุมชนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่มีอัตลักษณไทลื้อโดดเดน สรางชุมชนใหมีรายไดจากการทองเที่ยว 
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 มุ งมั่นในการสงเสริมงานพระศาสนา สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทย

ทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหมีการสงวนรักษามรดกไทยทางพระพุทธศาสนา ทั้งในแงศิลปะ

และวรรณคดี โดยยึดหลักคติธรรม ในการทํางาน “นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตฺูกตเวทิตา” 

กตัญูกตเวทีเปนเครื่องหมายแหงคนดี

พระครูนิปุณพัฒนวงศ (สมพงษ ทนฺตจิตโต)

อายุ  ๔๘ ป พรรษา ๒๕ 
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก ปริญญาโท 
ที่อยู วัดหนองโพ หมูที่ ๑ ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี 
 จังหวัดนครสวรรค ๖๐๑๔๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - เจาอาวาสวัดหนองโพ
 - เจาคณะตําบลหนองโพ เขต ๑
 - ประธานคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑหลวงพอเดิม 

  พระครูนิปุณพัฒนวงศ เปนผูสงเสริม สนับสนุนและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย
ทีด่งีาม โดยเปนผูรเิริม่ในการพฒันาพพิธิภัณฑหลวงพอเดิม ต้ังแตปพทุธศกัราช ๒๕๕๘ โดยเปนผูจดัหา
งบประมาณจากภาครฐัและเอกชนในการสรางพิพิธภณัฑหลวงพอเดิมจนแลวเสร็จซ่ึงภายในพิพิธภณัฑ 
ประกอบดวย โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตั้งแตสมัยทวารวดีกวา ๒,๑๐๐ ชิ้น และพัฒนาวัดหนองโพ 
ใหเปนแหลงเรียนรูดานมรดกภูมิปญญาทองถ่ิน โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ไดคัดเลือกใหวัดหนองโพ เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน และจัดโครงการชําระคัมภีรและ
หนังสือโบราณวัดหนองโพ จนทําใหคัมภีรและหนังสือโบราณ ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรี-กรุงรัตนโกสินทร 
ไดรับการชําระแยกประเภท จํานวน ๒,๔๕๕ เลม ทําใหเกิดองคความรูในการซอมแซม ดูแลและรักษา
คัมภีรโบราณ เกิดประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น ประเทศชาติและผูที่สนใจในเรื่องการอนุรักษวัฒนธรรม
มรดกไทยทางพระพุทธศาสนา



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

190

 ๑. ครองตน ประพฤตตินใหอยูในพระธรรมวินัยอยางเหมาะสม ๒. ครองคน ดูแลทกุคน

เสมือนคนในครอบครัว ๓. ครองใจ ทําใจของตนเองใหแนวแนอยูในศรัทธา มีความรัก 

ความเมตตาใหกับเพื่อนมนุษย เอาใจเขามาใสใจเรา

พระครูพัชรวีราภรณ (ชวลิต จนฺทธมฺโม)

อายุ  ๔๔ ป พรรษา ๑๘ 
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก ปริญญาโท
ที่อยู  วัดทรงธรรมวรวิหาร ถนนเพชรหึงส ตําบลตลาด 
 อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูชวยเจาอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร
 - พระกรรมวาจาจารย
 - คณะกรรมการผูแทนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการขับเคลื่อน

หมูบานรักษาศีล ๕

  พระครูพัชรวีราภรณ ไดดําเนินการอนุรักษและสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
การทําโลงมอญ ซึ่งใกลจะสูญหาย โดยเปดโอกาสใหชุมชนและผูที่สนใจเขามาศึกษาและเรียนรู
การทําโลงมอญสกุลชางปากลัด เพื่อเปนการสงวนรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาวมอญ
ใหคงอยูสืบไป ดําเนินการบริหารจัดการพิพิธภัณฑวัดทรงธรรมวรวิหารอยางเปนระบบจนกลายเปน
แหลงเรยีนรูทางศิลปวฒันธรรมของชมุชนมอญพระประแดง และดาํเนนิการถายทอดภมูปิญญาการทาํ
ธงตะขาบ เพือ่เปนการรกัษามรดกภมูปิญญาทางวฒันธรรม ใหกบัชมุชนโรงเรียนวดัทรงธรรม โรงเรียน
เทศบาลวัดทรงธรรม โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โรงเรียนอํานวยวิทย และผูสนใจทั่วไป



สื่อมวลชนที่ส�งเสริม
ทางพระพุทธศาสนา

๘
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 ดําเนินงานเปนไปเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา รักษาไวซึ่งความเปนชาติไทย 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

ชาวไทยตลอดมา โดยมีคติดังพุทธพจนที่วา “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การใหธรรมะ 

ชนะการใหทั้งปวง”

สถานีวิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา 

เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 
   กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
ชื่อผูนําหนวยงาน พระพรหมวชิรญาณ 
ตําแหนง ประธานกรรมการอํานวยการ  

  สถานีวิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา ดําเนินการ
ผลิตรายการขาวพระพุทธศาสนา นําเสนอขาวศาสนกิจของคณะสงฆ นําเสนอประเด็นขาวที่เกิดขึ้น
ในสังคมและสรุปดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ถายทอดสดกิจกรรมที่วัด สํานักปฏิบัติธรรม 
มูลนิธิ องคกรตาง ๆ ที่จัดขึ้นอยางตอเนื่อง ผลิตรายการ ขาวเดน WBTV นําเสนอขาวกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาท่ีคณะสงฆรัฐบาล หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดจัดขึ้น ผลิตรายการ 
ขาวเดน WBTV สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม นําเสนอสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ทุกวันที่ ๑๐, 
๒๐, ๓๐ ของแตละเดือน



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

194

 ไดยึดมั่น นําหลักธรรมทางศาสนา ซึ่งไดแก อิทธิบาท ๔ และสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต

ใชในการทํางานและดําเนินชีวิตอยางพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อประโยชนสุข

ของประชาชนและอยูรวมกันในสังคมดวยความปกติสุขบนพื้นฐานของความเปนไทย เชน 

มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกัน โดยไมหวังผลตอบแทน

นางการะเกด พลจัตุรัส

อายุ ๕๘ ป 
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่อยู บานเลขที่ ๒๓๗/๑๖ หมู ๑๐ ตําบลทาเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถ 
จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - ผูประกาศขาว/นักจัดรายการวิทยุอิสระ
 - คณะกรรมการชมรมสื่อสารมวลชนจังหวัดอุตรดิตถ
 - คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ

  นางการะเกด พลจัตุรัส เปนสื่อมวลชนจัดรายการวิทยุ ในการประชาสัมพันธเชิญชวน
พุทธศาสนิกชนรวมกิจกรรมตางๆ ที่สําคัญดานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม วันสําคัญทางศาสนา 
และวันสําคัญของชาติ เผยแพรขาวสาร ภารกิจของงานศาสนาและวัฒนธรรม มากกวา ๓๐ ป ไดแก 
กิจกรรมสวดมนตขามป เทศนมหาชาติ กฐินพระราชทาน บรรยายธรรม สวดมนตหมู ปฏิบัติธรรม 
วนัธรรมสวนะ นอกจากนี ้ไดมสีวนรวมในการดแูลโดยใชพลังบวรในการขบัเคล่ือนพลังชมุชนคณุธรรม 
สังคมคุณธรรม โดยการเปนนักจัดรายการวิทยุและวิทยากร ไดสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยมุง
หวังใหเกิดสังคมแหงสันติสุข



ประเภทสมาคม องค�กร 
มูลนิธิ สถาบัน และหน�วยงาน 

ที่มีกิจกรรมส�งเสริมพระพุทธศาสนา

๙
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คุณธรรมนําการปกครอง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ตั้ง ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต 
   กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
ผูนําหนวยงาน นายสุทธิพงษ จุลเจริญ  
ตําแหนง  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

  กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดาํเนนิการจดักจิกรรมสงเสรมิพระพทุธศาสนา เชน โครงการ
สงเสรมิการศึกษาธรรมและปฏบัิตธิรรมตามหลกัสตูรวทินัตสาสมาธ ิโครงการสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม
ดวยกิจกรรมสมาธิปฏิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร โครงการปฏิบัติธรรมนําสุขเพ่ือชีวิตที่สมดุล 
โครงการ “เปดอาคารสุวัทนา ฟงธรรมเทศนา” และไดเขารวมโครงการเขาวัดฟงธรรม วันธรรมสวนะ 
รวมกบักรมการศาสนา โดยนาํขาราชการ พนกังานราชการ และลูกจาง เขารวมกจิกรรม มกีารสวดมนต
ไหวพระ ทําวัตรเชา ฟงพระธรรมเทศนา และถวายสังฆทาน เปนประจํา ทุกวันธรรมสวนะ (วันพระ) 
และไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนากับกรมการศาสนามาโดยตลอด
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 เราจะสามารถกาวไปถึงโลกที่มีความเปนครอบครัวเดียวกัน เปนครอบครัวที่มี

ความอบอุน มั่นคงและรมเย็นเปนสุข ผูเปนสมาชิกที่ไดรับความรัก ความเมตตา มีโอกาสได

เลาเรียนศึกษา มีสติปญญาและคุณธรรม ท่ีมีสุขภาพสมบูรณ สามารถที่จะยังประโยชนและ

ความสุขใหเกิดขึ้นแกโลกตลอดไปรวมมือกันหมุนวงลอแหงทาน

มูลนิธิมายา โคตมี 

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๓ ซอยกรุงเทพกรีฑา ๒๐ แยก ๗ แขวงทับชาง 
   เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 
ผูนําหนวยงาน นางสาวสุจิตรา หิรัญพฤกษ  
ตําแหนง  ประธานกรรมการ   

 มูลนิธิมายา โคตมี เปนหนวยงานที่สงเสริมพระพุทธศาสนา โดยจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม
พิเศษ (ปดวาจา) เปนโครงการที่จัดขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหแกผูที่สนใจ ในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
มลูนธิฯิ ไดนมินตพระวปิสสนาจารย มาใหการอบรมทีม่ลูนธิฯิ เพ่ืออาํนวยความสะดวกแกผูปฏบิติัธรรม 
ทางดานอาคาร สถานท่ี อาหาร และครูบาอาจารย จัดโครงการเผยแผธรรมะสูประชาชน โครงการ
สงเสรมิศลีธรรมจรรยา กจิกรรมเพือ่รกัษาประเพณีวัฒนธรรม โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การเลีย้งลกู
วิถีพุทธ” โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสําหรับบุคคลทั่วไป โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงวัย 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสําหรับเด็ก
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โรงเรียนวัดประยุรวงศ 

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๔ ถนน ประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี  
   กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐  
ผูนําหนวยงาน นายสมพงษ ธรรมวิริยารักษ   
ตําแหนง  ผูอํานวยการ    

  โรงเรียนวัดประยุรวงศ เปนสถานศึกษาที่สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียน
เขารวมกจิกรรมทางพระพทุธศาสนา โดยไดดาํเนนิการจัดโครงการบรรพชาสามเณร/โครงการเขาคาย
พุทธบุตร โดยรวมกับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จัดโครงการสอบธรรม
ศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก สนามสอบสํานักเรียนวัดประยุร
วงศาวาสวรวหิาร กรงุเทพมหานคร จดัโครงการสงเสรมิกจิกรรมเนือ่งในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 
(วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา)
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มุงมั่นสงเสริมจัดการศึกษาเพื่อความรูคูคุณธรรม

นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

โรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา 

สถานที่ตั้ง  เลขที่ ๒๑ ซอยออนนุช ๖๗ ถนนออนนุช - ลาดกระบัง 
   แขวงประเวศ เขตประเวศกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 
ผูนําหนวยงาน นางสาวสมพร เสวีวัลลภ  
ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษา 

    

  โรงเรียนวัดกระทุ มเสือปลา เปนสถานศึกษาท่ีไดดําเนินโครงการสงเสริมพุทธศาสนา
ที่สําคัญอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เชน โครงการเรียนรูพุทธศาสนา โครงการนอมนําพาคุณธรรม
นําวิถี โครงการรวมใจภักดีรูรักสามัคคี โครงการรวมสรางสรรคคนดีสูสังคม โครงการยุวพุทธนอย
ตามรอยพระศาสนา โครงการจิตอาสาพัฒนาอยางเหมาะสม โครงการรูรักษาวัฒนธรรมไทยไดชื่นชม 
โครงการคานิยมตองรูคูวิถีพอเพียง สงผลใหทั้งผูเรียน คณะครูและบุคลากรมีจิตใจที่ออนโยน เอื้อเฟอ
เผื่อแผ มีความประพฤติตามหลักของคุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติตนที่เปนพุทธศาสนิกชนที่ดี
อยางถูกตองเหมาะสมตามวัยไดอยางนาชื่นชม และสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอื่นได
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 การบรหิารงานตามหลกัธรรม สงัคหวัตถุ ๔ เปนหลักการยึดเหน่ียวจติใจของกันและกัน 

เปนการผูกมิตรไมตรีตอกัน ประกอบดวย ทาน เปนการเสียสละ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปยวาจา 

การใชวาจาประสานไมตรี อัตถจริยา การรวมสรางสรรคอุดมการณ ทําประโยชนสวนรวม 

และสมานัตตตา การวางตนเหมาะสม

โรงเรียนดงนอยโนนสวรรค

สถานที่ตั้ง หมูที่ ๕ ตําบลหนองอิเฒา อําเภอยางตลาด 
   จังหวัดกาฬสินธุ ๔๖๑๒๐   
ผูนําหนวยงาน นายดุสิต มั่นคง  
ตําแหนง  ผูอํานวยการ โรงเรียนดงนอยโนนสวรรค

  โรงเรยีนดงนอยโนนสวรรค ไดจดักจิกรรมตางๆ ทีส่งเสรมิพระพทุธศาสนา โดยการนาํนกัเรยีน
ไปรวมปฏิบัติปริวาสกรรม จัดโครงการเขาพรรษา พาลูกไปวัดทุกวันพระ ๑๕ คํ่า ถวายเทียนพรรษา 
รวมงานผาปา งานบุญกฐิน งานบรรพชาเพือ่พอสานตอความด ีงานบญุเดอืนสี ่ประเพณดีงนอยโนนสวรรค 
สนับสนุนการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกเด็ก ปลูกจิตสํานึกของเด็กในการรวมรักษารากวัฒนธรรม
เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณี



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

202

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๙๗ ถนน ประชาอุทิศ ตําบลทาตะเภา 
   อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
ผูนําหนวยงาน นางมยุรีย ทิพยญาณ  
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนฝวาหมินกงลิ

  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาโดยจัดการเรียนการสอนภายใตโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธโดย ไดดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมกิจกรรมจูงมือนองเขาวัด ไดนํานักเรียน
ใสชุดขาวเขาวัด ใสบาตร สวดมนตไหวพระ ฟงธรรมเทศนา นั่งสมาธิ ทําใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียน 
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนนําหลักธรรมไปใชไดในชีวิตประจําวัน
และจัดใหโรงเรียนเปนสนามสอบธรรมศึกษา ดําเนินโครงการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมสราง
สังคมไทยเปนสุข จังหวัดชุมพร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดกิจกรรม “สรางผูนําอาสาพัฒนา
คานิยม และเฝาระวังทางวัฒนธรรม”
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 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน เปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ซ่ึงมีการนําเอาหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการศึกษาอยางบูรณาการ เพื่อใหผูบริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี “ความรู

ควบคูคุณธรรม”

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน

สถานที่ตั้ง บานเลขที่ ๓/๑ หมู ๕ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก 
   จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๒๒๐
ผูนําหนวยงาน นางหทัยกาญจน อหันตะ 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน   

  ไดดําเนินงานภายใตโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนทั้งครูและนักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ “ดี เกง และมีความสุข” 
กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต เชน กิจกรรมสวดมนตไหวพระกอนเขาเรียน (หนาเสาธง) และกอนเลิก
เรียนเพื่อใหนักเรียนใกลชิดพระพุทธศาสนา กิจกรรมรับศีลและทบทวนศีลทุกวัน จัดการเรียนรู
ตามหลักที่วา “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” โดยนักเรียนมีกระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย 
ดานความประพฤติ ดานจิตใจ และดานปญญา ไดรับการประเมินคัดเลือกเปนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๕ 
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และไดรับรางวัลพระราชทานตนแบบสถานศึกษารักษาศีล ๕ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี





ประเภทผู�ประกอบอาชีพ
ที่มีคุณธรรมและ

ส�งเสริมพระพุทธศาสนา

๑๐
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อุทิศตนเพื่อชวยเหลือผูอื่นอยางไมยอทอ

นางสาววารีย วงศศรีรุงเรือง 

อายุ  ๖๓ ป 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
ที่อยู  บานเลขที่ ๑ ซอยออนนุช ๒๐ แขวงสวนหลวง 
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐    
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - กรรมการผูจัดการ บจก.เอ็ม ดอท วัน 
 - กรรมการบริหารชมรมนักธุรกิจอุตสาหกรรม 
 - อนุกรรมการหาทุน ในคณะกรรมการจัดหาและสงเสริมผูใหโลหิตแหงสภากาชาดไทย 

  นางสาววารีย วงศศรีรุงเรือง เปนผูประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต เปยมดวยคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนเงินให
มลูนิธโิรตาร ีสาํหรบักจิกรรมบําเพญ็ประโยชน ไดรบัประกาศยกยองเปนผูอทุศิตนดวยกาํลงักาย กาํลงั
ปญญา ชวยเหลือกิจการตางๆ ของสภากาชาดไทย โดยประชาสัมพันธเชิญชวนใหคนรวมบริจาคโลหิต 
เปนผูถวายปจจัยบูรณะองคพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงหหนึ่ง วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย 
บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องฟอกเลือดลางไตใหกับมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร ในพระอุปถัมภสมเด็จ
พระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
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 สรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิผลไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค

รวมกับผูนําที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เปนผูนําที่มุงทั้งงานและคนโดยใชแนวความคิดผูนําเชิง

พฤติกรรม แนวคิดผูนําเชิงสถานการณ แนวคิดภาวะผูนําสมัยใหมและการนําหลักธรรม

มาประยุกตใชในการบริหารงาน

นางสาววราภรณ สุวรรณปาน 

อายุ  ๔๘ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก 
ที่อยู  บานเลขที่ ๙/๒๒ หมูที่ ๒ ถนนสุขาภิบาล ๕ ซอย ๗๒ 
 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - กรรมการ บริษัท ฮิลลารี่กรุป จํากัด 
 - กรรมการ บริษัท ฮิลลารี่ (สยาม) จํากัด 
 - กรรมการ บริษัท ฮิลลารี่ (บางกอก) จํากัด
 - เจาของกิจการ “วราภรณ อพารทเมนท”
 - กรรมการ บริษัท ฮิลลารี่ ๑๙๙๙ จํากัด 

  นางสาววราภรณ สุวรรณปาน ไดปลูกฝงแนวคิดหลักพระธรรมคําสอนขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาใหกับผูปฏิบัติงานในองคกรไดนอมนํามาเปนมงคลชีวิตและเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิต รวมทั้งไดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาดวยการบริจาคทรัพย เชน รวมเปนเจาภาพบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน วัดไตรมิตรวิทยาราม บริจาคทรัพยซื้อยาและอุปกรณเครื่องมือชวยเหลือ
ผูปวยติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน้ําพุ จังหวัดลพบุรี จัดซื้อเครื่องมือแพทยใชในกิจการโรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บริจาคทรัพยเพื่อซื้อที่ดินและ
สรางโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม บริจาคทรัพยเพื่อการกอสรางกุฏิที่พักสงฆวัดศรีอาชา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และบริจาคทรัพยเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดลาดปลาเคา กรุงเทพมหานคร
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ยึดหลักสัมมาอาชีพ

นางสาวศรีวรรณ ชอยหิรัญ 

อายุ  ๖๔ ป 
วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
ที่อยู  บานเลขที่ ๑ ซอยพระราม ๒ ซอยที่ ๑๔ ถนนพระราม ๒ 
 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - กรรมการบริหารบริษัทเดอะชอยสเรสซิเดนซ 
 - ที่ปรึกษาสมาคมครูผูปกครองโรงเรียนวัดราชโอรส  

  นางสาวศรีวรรณ ชอยหิรัญ เปนผูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป มีวิริยะ 
อุตสาหะ ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ จริงจังในการทํางาน เปนผูใหการสนับสนุนการศึกษาของ
พระภิกษุสามเณร ทั้งทางโลกและทางธรรม เปนเจาภาพบวชสามเณรที่ไมมีเจาภาพบวช อุปถัมภ
ทุนการศึกษาพระภิกษุจนจบหลักสูตร ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน อยางตอเนื่อง บริจาคทรัพย
บรูณะและปฏสิงัขรณวดัตางๆ ในกรงุเทพมหานคร ตางจงัหวดั และตางประเทศ เชน วดัราชโอรสาราม 
วัดบางขุนเทียนนอก วัดนางนอง วัดหนัง
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ยึดมั่นหลักคุณธรรมความดี บาป บุญ คุณ โทษ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว

นายณัฐวุฒิ เกษแกว

อายุ  ๖๐ ป 
วุฒิการศึกษา  ประถมศึกษาปที่ ๔  
ที่อยู  บานเลขที่ ๗๑ หมูที่ ๓ ตําบลบางกระเจา อําเภอพระประแดง 
 จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 กรรมการผูจัดการบริษัท ซีเอ็มพี ออนชอร

  นายณัฐวุฒิ เกษแกว เปนผูเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยเปนเจาภาพถวายภัตตาหารเพล
พระภิกษุสามเณร และถวายทุนการศึกษาสงเคราะหสํานักเรียนคณะเขตคลองเตย ณ วัดคลองเตยใน
กรุงเทพมหานคร เปนเจาภาพบูรณะและซอมแซมพระอุโบสถ วัดคู อําพัน จังหวัดปราจีนบุรี 
เปนเจาภาพจัดตั้งทุนการบูรณปฏิสังขรณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะสลัก ๑ เปนเจาภาพ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วัดหัวลําโพง พระอารามหลวง เปนประจําทุกป
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การสั่งสมบุญ นําความสุขมาให

นางบุญนาค แจมนุช

อายุ  ๘๘ ป 
วุฒิการศึกษา  ประถมศึกษาปที่ ๔
ที่อยู  บานเลขที่ ๗๒ ซอยอินทามระ ๒๑ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

  นางบุญนาค แจมนุช เปนผูที่มีสวนรวมในการสงเสริมกิจการคณะสงฆและสวนราชการ 
ประชาชน โดยการบริจาคทรัพยและท่ีดิน เพื่อเปนสาธารณะ จัดสรางเสนาสนะ และถวายที่ดิน 
ใหวัดโพธิธรรมโชติยาราม อางทองและบริจาคที่ดินเพื่อสรางวัดพุทธชินวงศวนาราม จังหวัดปทุมธานี 
นอกจากน้ี ไดบริจาคทรัพยเพื่อสนับสนุนวัดไผตัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไดแก สรางศาลา
เอนกประสงค (ฉตัร พุม แจมนชุ) สรางศาลา ๕ นางบญุนาค (เอกพจน) แจมนชุ บรูณปฏสิงัขรณอโุบสถ
วัดไผตัน และเปนเจาภาพถวายภัตตาหาร พรอมถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ 
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มีเมตตา เอื้ออารี

นางทิพยวรรณ จิรชนานนท 

อายุ  ๘๑ ป 
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาปที่ ๓
ที่อยู  บานเลขที่ ๔๕๘ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ 
 เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไพรวรรณธนทรัพย 
 - ประธานกรรมการ บริษัท กาญจนธาร จํากัด 

  นางทิพยวรรณ จิรชนานนท เปนผูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป มีวิริยะ 
อุตสาหะ ขยนัอดทน มคีณุธรรมประจาํใจ ถอืสวนรวมมากอน ไดบริจาคเงินใหมลูนธิพุิทธจักษวุชิชาลัย 
เพื่อการเผยแพรพระธรรม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, ถวายปจจัยบํารุงวัดฉิมพลีวุฒาราม 
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม, บริจาคเงินใหมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, 
ในพระบรมราชูปถัมภ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร, บริจาคเงินใหโรงพยาบาลเทียนฟามูลนิธิ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร, เปนเจาภาพทอดกฐินพระราชทาน วัดจักรวรรดิราชาวาส 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร  
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 ประกอบสมัมาอาชพีสจุรติ มีเมตตา กรณุา คนงานลกูจาง ประพฤตตินอยูในหลกัศลีธรรม

คุณงามความด ีเปนประโยชนตอสงัคม และพระพทุธศาสนา มศีรทัธาเขารวมกจิกรรมสงเสรมิ

พระพุทธศาสนา สืบทอดประเพณี 

นายอภิชา ประศิตานนท 

อายุ  ๔๕ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี Australian Industry Trade College 
ที่อยู  บานเลขที่ ๘๒๒/๑๐๕ ถนนสุขุมวิท (ทองหลอ) 
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 ประธานกรรมการบริษัท โรงสีธัญญรุงเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด

  นายอภิชา ประศิตานนท เป นผู มีคุณธรรมประจําใจ ยึดมั่นในทานศีลและภาวนา 
มีศรัทธาในบวรพระทุทธศาสนาอยางยิ่งโดยเปนประธานทอดกฐินสามัคคีประจําป วัดหนองจาน 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา, เปนผูบริจาคคาไฟฟารายป วัดปาหวยสุข ตําบลสะลวง 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม, เปนประธานทอดกฐินพระราชทานจําป วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
จังหวดันครพนม, เปนเจาภาพถวายโตะหมูบูชา และไดบรจิาคเงนิสมทบทนุกอสรางอาคารเรยีนวทิยาลยั
สงฆนครพนม แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตนครพนม   
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 ประกอบสัมมาอาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือใหผูรวมงานสามารถอยูรวมกัน

ไดอยางสงบสุข และตั้งอยูในความถูกตองความเปนธรรม มีความตรงตอเวลา เขมแข็ง ขยัน 

มัธยัสถ ซื่อสัตย อดทน มีคุณธรรมและความเมตตา เปนหลักในการดํารงชีพ ประกอบอาชีพ

ดวยความซื่อสัตยสุจริต จึงไดมีฐานะมั่นคง นําพาความสุขมาสูครอบครัวและสังคม

นางนภัสสรณ ปอประสิทธิรัตน 

อายุ  ๕๔ ป 
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาปที่ ๕ 
ที่อยู  บานเลขที่ ๖๑/๑๗ หมูที่ ๘ ตําบลบึงบอน อําเภอหนองเสือ  
 จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๗๐ 

  นางนภสัสรณ ปอประสทิธริตัน เปนผูประกอบสัมมาอาชพี โดยยดึหลักธรรมาภบิาล ใหทกุคน
อยูรวมกันไดอยางสงบสุข บริจาคปจจัยสรางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงเลน บริจาค
ปจจัยซื้อที่ดินถวายวัดเชิงเลน บริจาคปจจัยสมทบโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน มอบทุนใหแก
พระภิกษุ-สามเณรและนักเรียนผูที่สอบได แผนกธรรม-บาลีและธรรมศึกษา เปนเจาภาพบริจาคปจจัย
ในการกอสรางและบรูณปฏสิงัขรณศาสนวตัถ ุบรจิาคปจจัยซ้ือภาชนะเคร่ืองใชในครัวเรือนเปนเจาภาพ
บรรพชาอุปสมบทนาคหมูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙
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 ขยันหม่ันเพียรวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตยดํารงตนอยูในศีล อดออมใชจายพอเพียง 

เลี้ยงดูพอแมสงเคราะหญาติพี่นอง จิตสาธารณะพัฒนาประเทศ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

เกิดบุญบารมี

นายกฤษฎา จางใจมนต 

อายุ  ๗๒ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
ที่อยู  บานเลขที่ ๓๕/๗ หมูที่ ๑๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ 
 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐  
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - ประธานกรรมการ บริษัท เนเจอรกิฟ จํากัด 
 - รองประธานกรรมการคนที่ ๒ มูลนิธิ ครูดีของแผนดิน 
 - รองประธานกรรมการคนที่ ๒ มูลนิธิพุทธมณฑล พระนครศรีอยุธยา   

  นายกฤษฎา จางใจมนต เปนผูประกอบดวยความขยนัหมัน่เพยีร วริยิะอตุสาหะ ซือ่สตัยดาํรงตน
อยูในศีล จิตสาธารณะ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เชน สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร
ผูศึกษานักธรรม บาลี และปฏิบัติธรรม ณ วัดปากนํ้า วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดยานนาวา บริจาค
กลองบันทึกภาพโทรทัศนใหสถานีวิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนาฯ วัดยานนาวา จํานวน ๒ ชุด 
ตลอดจนเปนเจาภาพบรรพชาอปุสมบทพระภกิษสุามเณร รวมทัง้ไดบรจิาคทรพัยใหวดัและสถานทีต่างๆ 
เพื่อสรางอุโบสถ วิหาร เจดีย พระพุทธรูป อาคารปฏิบัติธรรม อาคารเสนาสนสงฆ ไดถวายกัปปยภัณฑ 
เพื่อสรางอาคารเสนาสนสงฆ ๖ ชั้น ใหวัดยานนาวา เขตสาธร ไดบริจาคที่ดินในหลายจังหวัด 
เพื่อสรางวัด และศูนยอบรมเยาวชน 
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คิดดี ทําดี กตัญู เอื้อเฟอสังคม

นางพัชรา วีรบวรพงศ 

อายุ  ๖๙ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี 
ที่อยู  บานเลขที่ ๔๘๘ ถนนดํารงรักษ คลองมหานาค 
 เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 - รองประธานกรรมการ กลุมบริษัท สยามแกส และบริษัทในเครือ 
 - รองประธานคณะสตรีหอการคาไทย - จีน
 - กรรมการบริหาร สมาคมวิเทศพาณิชยไทย-จีน

  นางพัชรา วีรบวรพงศ เปนผูมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต และสงเคราะหผู อื่น โดยได
บรจิาคทรพัย เพือ่ทาํนบุาํรงุพระพทุธศาสนาและสงเสริมกจิกรรมทางการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โดยเปนเจาภาพกฐินสามัคคี รวมสรางอาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดเทวราชกุญชรฯ จัดตั้งกองทุน 
คุณแมมุยเตียง แซแต มอบเงินสนับสนุน ซื้อเครื่องมือแพทยใหแกโรงพยาบาลศิริราช เพื่อชวยเหลือ
ผูยากไร อีกทั้งยังสนับสนุนจัดซื้อที่ดินและกอสรางโรงเรียนเด็กกําพรา ที่วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม 
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินชวยเหลือผูสูงอายุ รวมกับคณะสตรีหอการคาไทย-จีน รวมทั้ง
ใหการสนับสนุนโครงการสภาสังคมสงเคราะห
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 ยึดหลักการทํางาน ๒๓ ขอ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

โดยเนนการทํางานแบบองครวม ใชวิธีคิดเพื่อการทํางาน โดยวิธีคิดอยางองครวม คือ 

การมองสิ่งตางๆ ท่ีเกิดอยางเปนระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอยางมีมิติเชื่อมตอกัน มองสิ่ง

ที่เกิดขึ้นและแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยง

นางอิงบุญ ศรีพรหมมา

อายุ  ๖๘ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ)
ที่อยู  บานเลขที่ ๓๐๔/๕ หมูที่ ๓ ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม 
 จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - เปนกรรมการผูจัดการบริษัท วรศิลระนัยกร กําจัด
 - รองนายกกาชาดอําเภอทาใหม
 - เหรัญญิกวัดเขาสุกิม

  นางองิบญุ ศรพีรหมมา ไดบาํเพญ็ประโยชนตอชมุชน สงัคม และทาํนบุาํรงุพระพทุธศาสนามา
อยางตอเนือ่ง ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๑๖ จนถึงปจจบุนั อาท ิสมทบทนุทอดกฐนิ ผาปา สรางศาลาการเปรยีญ 
ถวายนํ้าดื่ม ใหแกวัดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และวัดในพื้นที่ใกลเคียง นอกจากนี้ยังชวยเหลือกิจกรรม
ของหนวยงานตางๆ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ งานการกุศล เพื่อชวยเหลือผูยากไร และ
ขาดแคลนทุนทรัพย อยูเปนประจําเสมอมา
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ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในฐานะพุทธศาสนิกชน ทะนุบํารุงพุทธศาสนา

นายพัฒนา กันอําพล

อายุ  ๕๐ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
ที่อยู  บานเลขที่ ๘๑/๙ หมูที่ ๒ ถนน ปทุม - สามโคก 
 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - กรรมการผูจัดการ บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
 - ประธาน กต.ตร.สภ สามโคก
 - กต.ตร.จังหวัดปทุมธานี (ผูทรงคุณวุฒิดานการศาสนา

และวัฒนธรรม)

  นายพัฒนา กันอําพล ไดนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติตนสรางครอบครัว
และสงเสริมพระพุทธศาสนาโดยไดบริจาคทรัพยเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนา และรวมทําบุญเนื่องใน
โอกาสตางๆ เชน เจาภาพทอดกฐนิ ณ วดัเกาะสพุรรณบรุ ีเจาภาพทอดกฐนิ ณ วดัพรหมสวุรรณสามคัคี 
กรงุเทพมหานคร เจาภาพทอดกฐิน ณ วัดพฒุปิรางคปราโมทย จงัหวดันนทบรุ ีเจาภาพทอดกฐนิสามคัคี 
วดัโบสถ วดัสะแก และวดัสงิห จงัหวดัปทมุธาน ีบรจิาคเงนิตดัหวายลกูนมิติ ณ วดักราง อาํเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังไดอนุเคราะหตอชุมชนและสังคมทองถ่ิน โดยใหความรวมมือและ
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมอันเปนประโยชนอยางเต็มกําลังตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปจจุบัน
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 ยึดหลักการปฏิบัติตนในการทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมคดโกงใดๆ ตออาชีพ

และมคีวามเปนธรรมแกลกูคา มคีวามออนนอมตอผูสงูอาย ุและมมีนษุยสมัพนัธกบับคุคลทัว่ไป

นายสมพร เกตุงาม

อายุ  ๖๖ ป 
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน
ที่อยู  บานเลขที่ ๑๖๘ ถนนเชิงเนิน ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง  
 จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 ผูจัดการรานสําเพ็ง ๒

  นายสมพร เกตุงาม ไดชวยเหลือกิจการวัดปาประดู (พระอารามหลวง) ในการบูรณะ
ศาลาการเปรียญพระเทพคุณาธาร จนมีผลสําเร็จเปนที่ประกอบศาสนกิจของวัดในการบําเพ็ญบุญ
ของสาธุชนในวันธรรมสวนะและเทศกาลตางๆ เปนอยางดียิ่ง นอกจากนี้ ไดสรางพระโพธิสัตว
กวนอิมหยกขาว มอบถวายวัดปาประดู (พระอารามหลวง) และไดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
โดยการบริจาคทรัพยบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานตามวัดตาง ๆ ทั้งในอําเภอเมืองระยอง และนอกเขต
เมืองระยอง
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ยึดมั่นในคุณธรรม มุงมั่น แบงปนเพื่อนมนุษย

นายพศวีร อนันตฐานิต

อายุ  ๕๔ ป 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
ที่อยู  บานเลขที่ ๘๔/๒ หมูที่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตําบลตุยง 
 อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ๙๔๑๗๐
ปจจุบันดํารงตําแหนง
 - หุนสวนผูจัดการ วัชระโฮมมารท 
 - เปนที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปตตานี 
 - เปนกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑล จังหวัดปตตานี

  นายพศวีร อนันตฐานิต เปนผูมีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาไดประกอบสัมมาชีพ ดํารงตน
อยูในหลักธรรมคือศีล ๕ ไดสละทุนทรัพยในการสรางอาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดหัวควนธรรมนิคม 
และจัดชื้อกระเบื้องมุงหลังคาหอประชุมใหญ ณ วัดมุจลินทวาปวิหาร ทั้งรวมบุญสรางกําแพง
ดานขางองคหลวงปูทวดองคใหญ ณ วัดตานีนรสโมสร รวมบุญถวายเสาเข็มสรางฐานพระองคใหญ
ฐานองคพระหลวงปูทวดองคใหญ และยงัจดัทาํแผนบรจิาคโลหติ รวมกบัเหลากาชาดและโรคพยาบาล
ปตตานีทุก ๆ ปละ ๒ ครั้ง ระหวางเดือนมิถุนายนกับเดือนตุลาคม ณ หจก.วัชรคอนกรีต 
 



ภาคผนวก
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คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ ๑๙๗/๒๕๖๑

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  
............................................

 ดวยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา รวมกับสวนราชการและองคกรทางพระพุทธศาสนา 
กาํหนดจดังานสปัดาหสงเสรมิพระพทุธศาสนา เนือ่งในเทศกาลวสิาขบชูา ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๒ และไดกาํหนด
ใหมีการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเขารับรางวัลพระราชทาน 
“เสาเสมาธรรมจกัร” ในงานสปัดาหสงเสรมิพระพทุธศาสนา เนือ่งในเทศกาลวสิาขบชูา ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๒
 เพื่อใหการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนไปดวย
ความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
 องคประกอบ
  ๑. สมเด็จพระพุฒาจารย วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานที่ปรึกษา
  ๒. พระมหาโพธิวงศาจารย วัดราชโอรสาราม ที่ปรึกษา
  ๓. พระธรรมสุธี วัดหัวลําโพง ที่ปรึกษา
  ๔. พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาสวิหาร ที่ปรึกษา
  ๕. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ประธานกรรมการ
  ๖. อธิบดีกรมการศาสนา  รองประธานกรรมการ
  ๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการ
  ๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรรมการ
  ๙. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรรมการ
  ๑๐. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ  กรรมการ
  ๑๑. ประธานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก กรรมการ
  ๑๒. ประธานยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการ
  ๑๓. ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแหงชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการ
  ๑๔. นางสาวพิไล  จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนา กรรมการ
  ๑๕. นายชวลิต  ศิริภิรมย ที่ปรึกษากรมการศาสนา กรรมการ              
  ๑๖. นายสุเทพ  เกษมพรมณี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๗. นายปกรณ  ตันสกุล ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๘. นายพิสิฐ  เจริญสุข ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
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  ๑๙. รองอธิบดีกรมการศาสนา   กรรมการและเลขานุการ
  ๒๐. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๒๑. นายประภาส  แกวสวรรค  ผูชวยเลขานุการ
  ๒๒. นางสาวหัทยา  คุณโณ  ผูชวยเลขานุการ
  ๒๓. นายวรยศ  เทวสิทธิ์  ผูชวยเลขานุการ
  ๒๔. นางสาวนันทิยา  อายุวัฒนะ  ผูชวยเลขานุการ
 อํานาจหนาที่
 ใหคณะกรรมการมอีาํนาจหนาทีใ่นการพจิารณาคดัเลือกผูทาํคุณประโยชนตอพระพทุธศาสนา ประจาํ
ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเสนอ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและพิจารณาแตงตั้งคณะ
อนุกรรมการฝายตางๆ ตามความจําเปน

  ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
                              สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๑

          (นายกฤษศญพงษ  ศิริ)
           ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ ๑๙๘/๒๕๖๑

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

............................................
 
 เพือ่ใหการคดัเลอืกผูทาํคณุประโยชนตอพระพทุธศาสนา เนือ่งในเทศกาลวสิาขบชูา ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา มีมติใหแตงตั้ง 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา เพื่อทําหนาที่กล่ันกรองประวัติ
และผลงานของผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา เสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาตดัสนิ และอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
 องคประกอบ
  ๑. พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา ประธานที่ปรึกษา
  ๒. พระเทพสุวรรณเมธี วัดสุวรรณาราม ที่ปรึกษา
  ๓. เลขานุการเจาคณะใหญธรรมยุต  ที่ปรึกษา
  ๔. พระโสภณวชิราภรณ วัดอรุณราชวราราม ที่ปรึกษา
  ๕. อธิบดีกรมการศาสนา   ประธานอนุกรรมการ
  ๖. รองอธิบดีกรมการศาสนา  รองประธานอนุกรรมการ
  ๗. ผูอํานวยการกองศาสนูปถัมภ  อนุกรรมการ
  ๘. เลขานุการกรมการศาสนา  อนุกรรมการ
  ๙. ผูแทนกองอนุศาสนาจารย กรมเสมียนตรา  อนุกรรมการ
  ๑๐. ผูแทนกองอนุศาสนาจารย กรมยุทธศึกษาทหารบก อนุกรรมการ
  ๑๑. ผูแทนกองอนุศาสนาจารย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อนุกรรมการ
  ๑๒. ผูแทนกองอนุศาสนาจารย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อนุกรรมการ
  ๑๓. นายกเปรียญธรรมสมาคมแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ อนุกรรมการ
   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  ๑๔. นายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ อนุกรรมการ
  ๑๕. นายกสมาคมผูทําคุณประโยชนเพื่อพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย  อนุกรรมการ 
  ๑๖. นายปกรณ  ตันสกุล ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
  ๑๗. นายพิสิฐ  เจริญสุข ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
  ๑๘. นายเอนก  ขําทอง ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
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  ๑๙. นายปญญา  สละทองตรง ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
  ๒๐. นายสมชัย  เกื้อกูล ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
  ๒๑. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๒๒. นายประภาส  แกวสวรรค  ผูชวยเลขานุการ
  ๒๓. นางสาวหัทยา  คุณโณ  ผูชวยเลขานุการ
  ๒๔. นายวรยศ  เทวสิทธิ์  ผูชวยเลขานุการ
  ๒๕. นางสาวนันทิยา  อายุวัฒนะ  ผูชวยเลขานุการ
 อํานาจหนาที่
 ๑. ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองผลงานของบุคคลและหนวยงานที่สงผลงาน
ขอรับการคัดเลือกเบื้องตน ในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และตางประเทศ และพิจารณากล่ันกรอง
ผลงานของบุคคลและหนวยงานที่ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากคณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชน
ตอพระพุทธศาสนา ในสวนภูมิภาค
 ๒. ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ในรายที่มีประวัติและผลงานไมชัดเจน
 ๓. รวบรวมรายชือ่ ประวตัแิละผลงานของผูทาํคณุประโยชนตอพระพทุธศาสนา ทีผ่านการกล่ันกรองแลว 
เสนอคณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา เพื่อพิจารณาตัดสิน

   ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
                                
            สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๑

            (นายกฤษศญพงษ  ศิริ)
             ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําหนังสือผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

............................................
 ในการคดัเลอืกผูทาํคณุประโยชนตอพระพทุธศาสนา เนือ่งในเทศกาลวสิาขบชูา ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา มีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําหนังสือ
ผูทาํคณุประโยชนตอพระพทุธศาสนา ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่เผยแพรประวติัและผลงานของผูทาํคุณประโยชน
ตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําหนังสือ
ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
 องคประกอบ
  ๑. อธิบดีกรมการศาสนา  ประธานอนุกรรมการ
  ๒. รองอธิบดีกรมการศาสนา รองประธานอนุกรรมการ
  ๓. ผูอํานวยการกองศาสนูปถัมภ อนุกรรมการ
  ๔. เลขานุการกรมการศาสนา อนุกรรมการ
  ๕. นางสาวพิไล  จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนา  อนุกรรมการ              
  ๖. นายชวลิต  ศิริภิรมย ที่ปรึกษากรมการศาสนา อนุกรรมการ
  ๗. นายปกรณ  ตันสกุล ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
  ๘. นายสุเทพ  เกษมพรมณี ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
  ๙. นายพิสิฐ  เจริญสุข ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
  ๑๐. นายเอนก  ขําทอง ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
  ๑๑. นายปญญา  สละทองตรง ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
  ๑๒. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๓. นายประภาส  แกวสวรรค  ผูชวยเลขานุการ
  ๑๔. นางสาวหัทยา  คุณโณ  ผูชวยเลขานุการ
  ๑๕. นายวรยศ  เทวสิทธิ์  ผูชวยเลขานุการ
  ๑๖. นางสาวนันทิยา  อายุวัฒนะ  ผูชวยเลขานุการ
  ๑๗. นายนรภัทร  วริศรานนท  ผูชวยเลขานุการ
 อํานาจหนาที่
 ๑. วางแผน จัดทํารูปเลมหนังสือ พรอมทั้งเนื้อหาสาระและภาพใหเปนที่นาสนใจ
 ๒. เรียบเรียงประวัติและผลงานของผูไดรับการคัดเลือกฯ เพื่อจัดพิมพเปนหนังสือ

   ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป                                
            สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑
 

            (นายกฤษศญพงษ  ศิริ)
             ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา
............................................

 ในงานสปัดาหสงเสรมิพระพทุธศาสนา เนือ่งในเทศกาลวสิาขบชูา ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
จัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา ไดพิจารณาเห็นวามีผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาที่สมควร
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณใหทราบโดยแพรหลายและเปนแบบอยางใหผูอื่น ไดยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติสืบไป โดยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาขึ้น
 คณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาไดดําเนินการคัดเลือกเรียบรอยแลว            
จึงประกาศเกียรติคุณใหทราบโดยทั่วกัน แยกเปน ๑๐ ประเภท  คือ

 ประเภท ๑ สงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา มี ๔ สาขา
  ๑.๑ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี
   ๑. พระศรีสุทธิเวที วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 
   ๒. พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
   ๓. พระครูสิริพัฒนวิกรม วัดกก   กรุงเทพมหานคร
   ๔. พระมหาสกาย  อินฺทปฺโญ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
   ๕. พระมหาสมบัติ  ภทฺทปฺโญ วัดอัมพวัน   จังหวัดตาก
   ๖. พระมหาฉัตรชัย  ชยญาณเมธี วัดประสานศรัทธา จังหวัดหนองบัวลําภู
   ๗. นายสงคราม  เรืองเจริญวุฒิ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
  ๑.๒ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
   ๑. พระครูกาญจนสุตาภรณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
  ๑.๓ สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา
   - ไมมีผูผานการคัดเลือก -
  ๑.๔ สาขาการแตงหนังสือทางพระพุทธศาสนา
   - ไมมีผูผานการคัดเลือก -

 ประเภท ๒ การศึกษาสงเคราะห  มี  ๒  สาขา  
  ๒.๑ สาขาการศึกษาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
   ๑. พระครูวิทิตอรัญเขต วัดประตูชัยอรัญเขต จังหวัดสระแกว
   ๒. พระครูอุดมกิจจานุกูล วัดคีรีวัน จังหวัดนครนายก
   ๓. พระพรประจักษ ปฺุญธนสิริวโร วัดอัมพวัน กรุงเทพมหานคร
  ๒.๒ สาขาการศึกษาศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
   ๑. พระมหาอภิลักษณ  อนาลโย วัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
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 ประเภท ๓  สงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา  มี  ๒  สาขา  
  ๓.๑ สาขาการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
   ๑. พระสมุทรวชิรโสภณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม
   ๒. พระครูโอภาสจริยานุวัตร วัดทุงครุ กรุงเทพมหานคร
   ๓. พระครูหิรัญศุภธาดา วัดแมฮอยเงิน  จังหวัดเชียงใหม
   ๔. พระครูวชิรสารธรรม วัดสระพังทอง จังหวัดมุกดาหาร
   ๕. พระครูภาวนาวีรวัตร วิ. วัดโพนทอง จังหวัดเลย
   ๖. พระครูโสภิตสารธรรม วัดบานดูน จังหวัดศรีสะเกษ
   ๗. พระครูวิสุทธิสุตวัฒน วัดปาสวางบุญ จังหวัดสระบุรี
   ๘. พระครูชัยรัตนบรรพต วัดเขาแกวชัยมงคล จังหวัดสุโขทัย
   ๙. พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ วัดทากระทอน   จังหวัดตราด
   ๑๐. พระครูพินิตธรรมาวุธ วัดบางเหียน จังหวัดกระบี่
   ๑๑. พระครูมหาเขตตารักษ วัดทุงหลวง จังหวัดตรัง
   ๑๒. พระครูโฆสิตสุตาภรณ วัดบูรพาราม จังหวัดปตตานี
   ๑๓. พระครูสันติจิตตาภรณ วัดประชุมศึกษา จังหวัดพังงา
   ๑๔. พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน วัดอโยธยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
   ๑๕. พระมหาบุญเลิศ มหาวีโร วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร
   ๑๖. พระมหาปยพงษ ภิกฺขุปาโล วัดโพธิ์ทอง จังหวัดขอนแกน
   ๑๗. พระมหาณัฐพันธ สุทสฺสนวิภาณี วัดสะอาดเรืองศรี จังหวัดอุดรธานี
   ๑๘. พระมหาภูวนาถ  อาภากโร  วัดคลองมือไทร จังหวัดชลบุรี
   ๑๙. พระมหาสงกรานต  เทวนนฺโท วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร
   ๒๐. พระมหาสยาม  ปภสฺสโร วัดทาโขลงกิตติยาราม จังหวัดอางทอง 
   ๒๑. พระมหาเดี่ยวสิงห  สุทฺธิจิตฺโต วัดคลองกลาง จังหวัดปราจีนบุรี
   ๒๒. พระครูปลัดทนง ชยาภรโณ วัดโบสถนํ้าดิบ จังหวัดลําพูน
   ๒๓. พระครูปลัด เอนก  ปุณฺณวุฑฺโฒ วัดโคนอน จังหวัดสิงหบุรี
   ๒๔. พระปลัดศิจะพรรณ  สุธมฺโม วัดนิโรธสังฆาราม จังหวัดยะลา
   ๒๕. พระปลัดเมธี ปยธมฺโม วัดโคกพยอมสุการาม จังหวัดสงขลา
   ๒๖. พระปลัดอาคม อคฺคธมฺโม  วัดนิคมพัฒนาราม  จังหวัดสตูล
   ๒๗. พระสมุหสุชยา  มุนิเสฏโฐ วัดโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส  
   ๒๘. เจาอธิการจรัส  อินฺทสโร วัดศรีสุวรรณราช จังหวัดสุรินทร   
   ๒๙. พระสาโรจน  ธมฺมสโร วัดสระเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ๓๐. พระไมตรี  ทนฺตกาโย วัดโพธิ์พุฒตาล กรุงเทพมหานคร
   ๓๑. แมชีอรรณอัมไพ  ภาสศักดิ์ชัย  กรุงเทพมหานคร
   ๓๒. นายสวรรค  กวดขุนทด  กรุงเทพมหานคร
   ๓๓. พันตรี สงัด  ศิริมา  จังหวัดอุตรดิตถ
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   ๓๔. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา  จังหวัดสกลนคร
   ๓๕. นางฉัฐภรณ  ปานเอี่ยม  จังหวัดนนทบุรี
   ๓๖. นายไพศาล  อาจธะขันธ  จังหวัดอํานาจเจริญ
  ๓.๒ สาขาการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ
   ๑. พระศรีสิทธิวิเทศ  วัดเหมอัศวาราม สาธารณรฐัประชาชนจนี
   ๒. พระครูวิเทศขันตยาภรณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ประเทศเยอรมนี
   ๓. พระมหาพัด อริยเมธี วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด
   ๔. นางแองเจลิกา มาเรีย ฮินเตอรไมเออร  ประเทศเยอรมนี  
   ๕. พันจาอากาศเอกหญิง ดัชนี  นรินทรวงษ ประเทศอังกฤษ
   ๖. นายสุเทพ เตียวตระกูลวัฒน  ประเทศสหรัฐอเมริกา
   ๗. นายแพทยอรุณ  สวนศิลปพงศ  ประเทศสหรัฐอเมริกา
   ๘. นายบุญสง อนันตสุคนธ  ประเทศสหรัฐอเมริกา
   ๙. นางสาวนวยนารถ ปริญโญทาร  ประเทศสหรัฐอเมริกา
   ๑๐. นายวัชรินทร  จิตณาธรรม  ประเทศสหรัฐอเมริกา
   ๑๑. นางสาวอรุโณชา  ภาณุพันธุ  ประเทศอินเดีย
   ๑๒. นางฤาภาวดี  เอี่ยมภักดี  ประเทศอินเดีย
   ๑๓. นายจอ  วิน  ประเทศเมียนมา
   ๑๔. นางตาน  เสียน  ประเทศเมียนมา

 ประเภท ๔ สงเสริมการปฏิบัติธรรม
   ๑. พระภาวนาเขมคุณ วิ. วัดมเหยงคณ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
   ๒. พระครูศรีปริยัติศาสก วัดเทพนิมิตต กรุงเทพมหานคร 
   ๓. พระครูสุจิตตสังวรคุณ วัดปาสัก จังหวัดชัยนาท
   ๔. พระครูสุเมธธรรมโสภณ วัดพิกุลวราราม จังหวัดพิษณุโลก
   ๕. พระครูสาครบัณฑูรธรรม วัดบัณฑูรสิงห จังหวัดสมุทรสาคร
   ๖. พระครูสถิตธรรมาลังการ วัดประดับ จังหวัดสิงหบุรี
   ๗. พระมหาทวีศักดิ์  นนฺทธมฺโม วัดสิริสีลสุภาราม จังหวัดภูเก็ต   
   ๘. พระครูปลัดสาธุวัฒน วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม
   ๙. นายกฤช  บัณฑิตยานนท  กรุงเทพมหานคร 
   ๑๐. นางสาวณัชพร  สังขทอง  จังหวัดสุรินทร
   ๑๑. นางสุภาวดี  ชัยชื่นชอบ  จังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท ๕ สงเสริมกิจการคณะสงฆ
   ๑. พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
   ๒. พระราชโสภณ วัดราษฎรบํารุง กรุงเทพมหานคร
   ๓. พระราชธรรมเมธี วัดโคงสนามเปา จังหวัดจันทบุรี
   ๔. พระราชภาวนาพิธาน วิ. วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
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   ๕. พระปราจีนมุนี วิ. วัดหนองจรเข จังหวัดปราจีนบุรี
   ๖. พระเมธีธรรมากร วัดเขาตอ จังหวัดกระบี่
   ๗. พระครูปริยัตยานุกูล วัดเรืองยศสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
   ๘. พระครูวิจิตรธรรมโชติ วัดราษฎรบํารุง จังหวัดนาน
   ๙. พระครูกิตติสุตานุยุต วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม
   ๑๐. พระครูวิริยธรรมานุศาสก วัดพระนารายณมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
   ๑๑. พระครูวิชัยธรรมานันท วัดวารีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
   ๑๒. พระครูปยวัชรคุณ วัดชอมวง จังหวัดเพชรบุรี
   ๑๓. พระครูภัทรปญญาวุธ วัดสิงหคูยาง จังหวัดลพบุรี
   ๑๔. พระครูอุทัยสุทธิคุณ วัดทัพคลาย จังหวัดอุทัยธานี
   ๑๕. พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
   ๑๖. พระมหาอรรถพงษ  สิริโสภโณ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม
   ๑๗. พระครูปลัดสิทธิศักดิ์  ฐิตสกฺโข วัดตะกลํ่า กรุงเทพมหานคร
   ๑๘. คุณหญิงเทวี  เจียรวนนท  กรุงเทพมหานคร
   ๑๙. พลตรีหญิง อังคณา  สุเมธสิทธิกุล  กรุงเทพมหานคร
   ๒๐. นางมยุรี  วงษสามี  กรุงเทพมหานคร
   ๒๑. นายทวีชัย  จริยะเอี่ยมอุดม  กรุงเทพมหานคร  
   ๒๒. นายพีระ  แกวพามา  กรุงเทพมหานคร
   ๒๓. นายเสนาะ  ผดุงฉัตร   กรุงเทพมหานคร
   ๒๔. นายวิญูภาส  ชนปทาธิป  กรุงเทพมหานคร
   ๒๕. นายอนุรักษ  กาญจะโนสถ  กรุงเทพมหานคร
   ๒๖. นางสาวรุจินันทร  สงวนดีมอส   กรุงเทพมหานคร
   ๒๗. นางอุดมพร  หลอกิติยะกุล  กรุงเทพมหานคร
   ๒๘. นางสาวเกศกาญจน  จันปอภาร  จังหวัดกําแพงเพชร
   ๒๙. นางพราวนภา  ทับทอง  จังหวัดชัยภูมิ
   ๓๐. นางทัศณีย  แสณจันทร  จังหวัดบึงกาฬ
   ๓๑. นายวิญู  ยุพฤทธิ์  จังหวัดยโสธร
   ๓๒. นางกุลภัสสรณ  อัครบาล  จังหวัดรอยเอ็ด
   ๓๓. นายประยูร  อรัญรุท  จังหวัดเลย
   ๓๔. นายจําลอง  เรียงศรีเจริญพร  จังหวัดนครนายก
   ๓๕. นางปฏิมา  สังฆะมณี  จังหวัดสระบุรี
   ๓๖. นายปริญญา  ชนะวาที  จังหวัดเพชรบูรณ
   ๓๗. นางบุญเยี่ยม  วินิจ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
   ๓๘. นายชัยรัตน  สุขสมคิด    จังหวัดนราธิวาส
   ๓๙. นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  จังหวัดพัทลุง
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 ประเภท ๖ สงเคราะหประชาชนและสงเสริมการพัฒนาชุมชน โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา มี ๒ สาขา   
  ๖.๑ สาขาสงเคราะหประชาชนและชุมชน
   ๑. พระพิศาลประชานาถ วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
   ๒. พระครูสุวัฒนสิกขการ วัดศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย
   ๓. พระครูอนุศาสนโกศล วัดโพธาราม จังหวัดแมฮองสอน
   ๔. พระครูสถิตธรรมวิภัช วัดบานไร จังหวัดลําปาง  
   ๕. พระครูปริยัติธรรมวิบูล วัดบานโคกเหล็ก จังหวัดบุรีรัมย
   ๖. พระครูสุนทรวิหารธรรม วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) จังหวัดบึงกาฬ
   ๗. พระครูสุทธิญาณโสภณ วัดปานาขาม จังหวัดหนองคาย
   ๘. พระครูกาญจนปญญาภรณ วัดเขาสามชั้น จังหวัดกาญจนบุรี
   ๙. พระครูกาญจนกิจธํารง วัดพุพง   จังหวัดกาญจนบุรี
   ๑๐. พระครูสุนทรโรจนคุณ วัดโพธิญาณ  จังหวัดพิษณุโลก
   ๑๑. พระครูวิมลกิจจาภรณ วัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง  
   ๑๒. พระครูพิมลจริยาภิรัต วัดเนินเขาดิน จังหวัดระยอง
   ๑๓. พระมหาสุรินทร สุรินฺทโร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
   ๑๔. พระปลัดณรงคศักดิ์  ปภากโร วัดวาปสุทธาวาส จังหวัดราชบุรี
   ๑๕. พันเอก ณรงค  ครองแถว  กรุงเทพมหานคร
   ๑๖. นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน  จังหวัดแพร  
   ๑๗. นางสาวฉัตรสุดา รัตนชินกร  กรุงเทพมหานคร
   ๑๘. นายเอกกฤต  นารายณรักษา  กรุงเทพมหานคร
  ๖.๒ สาขาสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม
   ๑. พระครูปริยัติวิริยาภรณ วัดปานาคํา จังหวัดกาฬสินธุ 
   ๒. พระครูอุดมปญญาสาร วัดบานหนองเรือ จังหวัดรอยเอ็ด
   ๓. พระครูพิพัฒนวุฒิกร วัดปาเลไลยกวรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

 ประเภท ๗  สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
   ๑. พระเทพวิมลโมลี วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร
   ๒. พระครูสุนทรวุฒิสาร วัดแสนเมืองมา จังหวัดพะเยา
   ๓. พระครูนิปุณพัฒนวงศ วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค
   ๔. พระครูพัชรวีราภรณ วัดทรงธรรมวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ

 ประเภท ๘ สื่อมวลชนที่สงเสริมทางพระพุทธศาสนา
   ๑. สถานีวิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร
        WBTV วัดยานนาวา 
   ๒. นางการะเกด  พลจัตุรัส  จังหวัดอุตรดิตถ



รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
๒๕๖๒

233

 ประเภท ๙  สมาคม องคกร มูลนิธิ และหนวยงานที่มีกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา  
   ๑. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
   ๒. มูลนิธิมายา โคตมี  กรุงเทพมหานคร
   ๓. โรงเรียนวัดประยุรวงศ  กรุงเทพมหานคร
   ๔. โรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา  กรุงเทพมหานคร
   ๕. โรงเรียนดงนอยโนนสวรรค  จังหวัดกาฬสินธุ
   ๖. โรงเรียนฝวาหมินกงลิ  จังหวัดชุมพร
   ๗. โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน  จังหวัดสุราษฎรธานี

 ประเภท ๑๐ ผูประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและสงเสริมพระพุทธศาสนา   
   ๑. นางสาววารีย วงศศรีรุงเรือง  กรุงเทพมหานคร
   ๒. นางสาววราภรณ สุวรรณปาน  กรุงเทพมหานคร
   ๓. นางสาวศรีวรรณ ชอยหิรัญ  กรุงเทพมหานคร
   ๔. นายณัฐวุฒิ  เกษแกว  กรุงเทพมหานคร
   ๕. นางบุญนาค  แจมนุช  กรุงเทพมหานคร
   ๖. นางทิพยวรรณ  จิรชนานนท  กรุงเทพมหานคร
   ๗. นายอภิชา  ประศิตานนท  กรุงเทพมหานคร
   ๘. นางนภัสสรณ  ปอประสิทธิรัตน  กรุงเทพมหานคร
   ๙. นายกฤษฎา จางใจมนต  กรุงเทพมหานคร
   ๑๐. นางพัชรา วีรบวรพงศ  กรุงเทพมหานคร
   ๑๑. นางอิงบุญ  ศรีพรหมมา  จังหวัดจันทบุรี
   ๑๒. นายพัฒนา  กันอําพล  จังหวัดปทุมธานี  
   ๑๓. นายสมพร  เกตุงาม  จังหวัดระยอง
   ๑๔. นายพศวีร  อนันตฐานิต  จังหวัดปตตานี

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒

                   
      (นายกฤษศญพงษ  ศิริ)
      ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม       
      ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา                                        
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