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ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศวา โดยที่ทรงพระราชดําริวา พระสงฆ
ซึ่งดํารงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแกการพระศาสนา สมควรจะไดเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น
มีอยู บัดนี้ จวบกาลมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ควรจะสถาปนาอิสริยยศพระสงฆขึ้น ไว
เพื่อจักไดบริหารพระศาสนาใหเจริญรุงเรืองสถาพรสืบไป
จึ่งทรงพระราชดําริวา พระธรรมธีรราชมหามุนี เปนพระเถระผูเจริญในสมณคุณ อดุลปฏิภาณปรีชา
ไดศึกษาแตกฉานในมคธปริวรรตนและอรรถธรรมวินัย สอบไลไดสําเร็จภูมิเปรียญธรรม ๙ ประโยค
และไดรับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาบาลี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดใหเปนพระราชาคณะที่พระเมธีวราภรณ แลวโปรดใหเลือ่ นเปนชัน้ ราช
ที่พระราชปริยัติกวี ชั้นเทพที่พระเทพสุธี และชั้นธรรมที่พระธรรมธีรราชมหามุนี โดยลําดับ ไดสังวร
ในสมณคุณ อภิสมาจารวัตร ปฏิบัติสมควรแกตําแหนงเปนอยางดียิ่งตลอดมา อีกทั้งประกอบกรณียกิจ
เปน ประโยชนแ กพุทธจักรโดยอเนกประการ กลาวคือ ดานการบริหารและการปกครองคณะสงฆ
ไดรับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชแตงตั้งเป น ผูชวยเจาอาวาส วัดปากน้ํา พระอารามหลวง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ และเปน รองเจาอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เปน พระอุปช ฌายประเภทวิสามัญ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เปน รองเจาคณะภาค ๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ และเปน เจาคณะภาค ๗ ตั้งแต
พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปจจุบัน ดานการศึกษา ไดสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร
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โดยเปนกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง กรรมการ
นําขอสอบบาลีสนามหลวงไปเปดสอบ ณ สถานที่สอบสวนภูมิภาค ภาค ๗ เปนกรรมการออกขอสอบ
และยกราง-ตรวจรางเฉลยขอสอบประโยคบาลีสนามหลวง กรรมการฝายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม
รองแมกองบาลีสนามหลวง ผูทรงคุณวุฒิออกปญหาขอสอบนักธรรมของสนามหลวง แผนกธรรม
วิชาธรรมชั้นเอก เปนประธานอํานวยการอบรมบาลีกอนสอบ ภาค ๗ และเปนผูกอ ตัง้ โครงการสงเสริม
การศึกษาภาษาบาลีเพื่อดํารงพุทธศาสตรคณะสงฆ ภาค ๗ เปนครูสอนพระปริยัติธรรม สํานักเรียน
วัดปากน้ํา และตอมาเปนอาจารยใหญสํานักเรียนวัดปากน้ํา จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ ยังเปนครูสอน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ วัดสามพระยา ดานการสาธารณศึกษาและศึกษาสงเคราะห
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา โดยการจัดหาปจจัยเพื่อเปนทุนทรัพยตั้งเปนมูลนิธิหลวงพอ
วัดปากน้ํา และใชดอกผลของมูลนิธิ ฯ มอบเปนทุนการศึกษาและอุปกรณการศึกษาใหแ กนักเรียน
นักศึกษา และสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกคณะครูและนักเรียน อีกทั้งยังไดจัดหาทุนทรัพยจัดตั้งเปน
ทุน สงเคราะหนักเรียนทั่ว ไปทั้งในดา นการศึกษา เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณการเรียนการสอน
และทุนอาหารกลางวัน และจัดหาทุนทรัพยเพื่อเพิ่มทุนสงเคราะหดังกลาวเปนประจําทุกป นอกจากนี้
ยังไดจัดหาทุนทรัพยมอบเปนทุนการศึกษา และโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเปนบานเกิด อาทิ โรงเรียนวัดทาจัด โรงเรียนบางลี่วิทยา โรงเรียนบานบัวขาว โรงเรียนวัดเนินพระปรางค
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่ นอง ดานสาธารณูปการ ไดชวยจัดหาทุน ทรัพ ยใ นการบูรณะปฏิสังขรณ
วัดปากน้ํา พระอารามหลวง และกอสรางเสนาสนะ ถาวรวัตถุตาง ๆ และจัดหาทุนทรัพยในการบูรณะ
วัดทาจัด จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก จัดหาทุนทรัพยเพื่อถมที่ดินบริเวณวัดซึ่งเปนที่ลุม เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวม จัดวางผังและปรับปรุงเสนาสนะทั้งหมด เพื่อความเปนระเบียบสวยงาม โดยใหจัดสรางมณฑป
กุฏิสงฆเรือนไทยประยุกต ๑๒ หลัง บูรณะกุฏิสงฆเรือนไทย ๔ หลัง อีกทั้งใหจัดสรางเมรุ และ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม นอกจากนี้ ยังใหจัดสรางอาคารเรียนโรงเรียนวัดทาจัด อาคารหองสมุด
บานพักครูและโรงอาหาร ดานการสาธารณสงเคราะห ไดจัดหาทุนทรัพยในการกอสรางถนนเขาวัดทาจัด
หมูบานบางพลับ จังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งใหจัดสรางระบบประปาขนาดใหญในหมูบานบางพลับ
เพื่อชวยเหลือราษฎรใหมีทางสัญจรที่สะดวก และมีน้ําประปาใชอยางทั่วถึง และใหสรางที่พักสายตรวจ
(หนวยบริการประชาชน) ที่ตําบลบางพลับ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใหบริการแก
บุคคลทั่วไปที่ใชเสนทางดังกลาว นอกจากนี้ ไดจัดหาทุนเพื่อซื้อเตียงคนไข เครื่องสองตรวจหลอดอาหาร
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กระเพาะอาหาร และลําไสสวนตน ชนิดวีดิทัศนและสรางหองไอซียูใหแกโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องคที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งไดใหจัดเครื่องยังชีพแจกจายใหแกประชาชนที่ยากจนในอําเภอ
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภออมกอย อําเภอแมแ จม และอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนหัวหนาพระธรรมทูตสายที่ ๔ หัวหนาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต
และวิทยากร อบรมถวายความรู พระสังฆาธิการวัดในเขตปกครองภาค ๗ และสถานศึกษาตาง ๆ
เปนผูอํานวยการอบรมประชาชนประจําภาค ๗ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหจัดตั้งหนวยอบรมประชาชน
ประจําตําบลในเขตปกครองภาค ๗ ครบทุกตําบล เปนผูแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ อบรม
พระนวกะที่อุปสมบทตลอดพรรษา และบรรยายธรรมกอนเจริญวิปสสนากรรมฐานใหแกผูมาปฏิบัติธรรม
ที่วัดปากน้ํา พระอารามหลวง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๖ จนถึงปจจุบัน อีกทั้งไดแสดงพระธรรมเทศนา
และบรรยายธรรมใหแกพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ ยังไดรับ
มอบหมายจากสมัชชามหาคณิสสรใหเปน ผูควบคุม ดูแลการฝกซอมอบรมสอบความรูพระอุปชฌาย
สวนกลางคณะสงฆมหานิกาย แทนเจาคณะภาคทั้ง ๑๘ ภาค และเปนประธานคณะทํางาน กองงาน
พิจารณาตรวจตนฉบับพระสุตตัน ตปฎก เพื่อจัดพิมพเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป
สรรพกิจที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี ไดรับภาระปฏิบัติมาโดยตลอด ยอมเกิดผลดีทั้งแก
พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนโดยทั่วไป จึงนับไดวาเปน ผูเสียสละ อุทิศ ตนใหแ ก
พระพุทธศาสนาและสังคมอยางแทจริง บัดนี้ พระธรรมธีรราชมหามุนี ไดเจริญดวยพรรษายุกาล
รัตตัญูเถรกรณธรรม ไพบูลยดวยสมณวัตรทุกสถาน สมควรที่จะไดยกยองใหดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมธีรราชมหามุนี ขึ้นเปน พระราชาคณะ
เจาคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏวา พระวิสุทธิวงศาจารย ญาณทัศนวิกรม พรหมจริยาธิมุต
วิสุทธิธรรมานุจารี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดปากน้ํา พระอารามหลวง
มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได ๘ รูป คือ พระครูปลัด สุวัฒนวิสุทธิคุณ วิบุลธรรมาภิบาล คณกิจบริหาร
สังฆานุน ายก ตรีปฎ ก ธรรมรั กขิต ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครู ธรรมธร ๑ พระครูพิ มลสรกิ จ
พระครูคูสวด ๑ พระครูพิจิตรสรคุณ พระครูคูสวด ๑ พระครูสังฆกิจจานุรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒ ข

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

ขออาราธนาพระคุณผูไดรับพระราชทานเลื่อนสมณฐานันดร เพิ่มอิสริยยศในครั้งนี้ จงรับธุระ
พระพุทธศาสนา เปนภาระสั่งสอน ชวยระงับอธิกรณและอนุเคราะหพระภิกษุสามเณรในคณะและ
ในพระอาราม ตามสมควรแกกําลังและอิสริยยศซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล
ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย ในพระพุทธศาสนาเทอญ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

