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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 พระธรรมรัตนากร เปนพระเถระผูเจริญในสมณคุณอดุลปฏิภาณปรีชา
ไดศึกษาแตกฉานในมคธปริวรรตนและอรรถธรรมวินัย สอบไลไดสําเร็จนักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม
๗ ประโยค ทรงพระกรุณาโปรดใหเปนพระราชาคณะที่พระปฎกคุณาภรณ ชั้นราชที่พระราชปริยัตยาภรณ
ชั้นเทพที่พระเทพวิมลเมธี ชั้นธรรมที่พระธรรมรัตนากร โดยลําดับ ไดรับภาระพระพุทธศาสนา และ
สังวรรักษาสมณวัตรไดเรียบรอยเปนอยางดี เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่สมณศักดิ์ ประกอบกรณียกิจ
เปนประโยชนแกพุทธจักรและอาณาจักรโดยอเนกประการ กลาวคือ ดานการบริหารและการปกครอง
คณะสงฆ เปนเจาอาวาสวัดกะพังสุรินทร พระอารามหลวง จังหวัดตรัง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๕ จนถึงปจจุบนั
เปน เจาคณะตํา บลบ านโพธิ์ อําเภอเมื องตรั ง จังหวั ดตรั ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เปน พระอุป ช ฌาย
เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป น ประธานคณะกรรมการที่ ปรึกษาเจ าคณะจั งหวั ด ตรั ง เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๑๗
เปนผูรักษาการแทนเจาคณะจังหวัดตรัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนเจาคณะจังหวัดตรัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
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เปนรองเจาคณะภาค ๑๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนเจาคณะภาค ๑๘ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๑ และเปน
ผูรักษาการแทนเจาคณะใหญหนใต ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ ไดรับแตงตั้งเปน
ประธานคณะกรรมการสงฆควบคุมและสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนาระหวางไทย-มาเลเซีย คณะทีป่ รึกษา
ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราช ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นากิ จ การ
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต และที่ปรึกษาคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่มหาเถรสมาคม
มอบหมายในดานการศึกษา ไดจัดใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี และศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนกรรมการฝายการศึกษาของมหาเถรสมาคมเปนเจาสํานักศาสนศึกษา
และเปนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สํานักศาสนศึกษา วัดกะพังสุรินทร พระอารามหลวง
เปนครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สํานักศาสนศึกษา วัดคูหาสวรรค จังหวัดพัทลุง และเปนครูพิเศษ
สอนภาษาบาลีใหแกนักเรียนเตรียมอักษรศาสตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง อีกทั้งไดมีการสงเสริม
ด า นการศึ ก ษา โดยจั ด ส ง พระภิ ก ษุ ส ามเณรไปศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกบาลี ที่ สํ า นั ก เรี ย น
ในกรุงเทพมหานคร และจัดใหมีการมอบรางวัลแกพระภิกษุสามเณรผูสอบไลไดทั้งแผนกธรรมและ
แผนกบาลี นอกจากนี้ ไดจัดตั้งมูลนิธิสงเสริมการศึกษา เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรใหเปนครูสอน
พระปริยัตธิ รรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีเปนประจําทุกเดือน ดานการศึกษาสงเคราะห ไดจัดตั้งทุน
สงเคราะหนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกะพังสุรินทร และใหมีการเพิ่มทุนสงเคราะหและมอบทุนการศึกษา
ในทุกระดับเปนประจําทุกป ดานการสาธารณูปการ ไดกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมสหประชาสรรค
อาคารเรียน โรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลวัดกะพังสุรินทร ศาลาพักรอน หอสมุด หอระฆัง กุฏิพระ
ศาลาบําเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน โรงครัว หองสุขา ถังน้ําประปา และถนนทางเขาวัดกะพังสุรินทร
พระอารามหลวง ดานการสาธารณสงเคราะห เปน ประธานจัดหาทุนดําเนิน การกอสรางรูปเหมือน
พระอุดมปฎ ก (สอน พุทฺธ สโร) ขนาดเทาองคจริง และมณฑปหลั งคาจตุรมุขเป น ที่ประดิษฐาน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ และเพื่อเปนอนุสรณที่เปนพระสงฆรูปแรกของจังหวัดพัทลุงและของภาคใต
ที่สอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค ที่วัดสุน ทราวาส จังหวัดพัทลุง รวมทั้งสนับสนุน และอํานวย
ความสะดวกในการออกหนวยพยาบาลเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลตรัง ที่วัดกะพังสุรินทร พระอารามหลวง
เพื่อรักษาพยาบาลแกผูสูงอายุและประชาชนทั่วไปเปนประจําทุกเดือน ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา
เปนพระคณาธิการองคการเผยแผจังหวัดตรัง เปนพระธรรมทูตจังหวัดตรัง และเปนผูตรวจการงาน
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พระธรรมทูตภาคใต จัดใหมีการอบรมพระภิกษุสามเณรในฐานะเจาอาวาสและแสดงพระธรรมเทศนา
อบรมศีลธรรมใหแกประชาชนเปนประจําทุกวันธรรมสวนะ รวมทั้งรวมมือกับคณะสงฆในการเผยแพร
ศีลธรรมและจริยธรรมตามโรงเรียน สถานีวิทยุตาง ๆ ในจังหวัดตรัง และสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย
ชอง ๑๑ จังหวัดตรัง นอกจากนี้ ไดใหความรวมมือกับทางราชการในการจัดประกวดสวดมนตหมู
ทํานองสรภัญญะเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดกะพังสุรินทร พระอารามหลวง เปนประจําทุกป
สรรพกิจที่ พระธรรมรัตนากร ไดปฏิบัติบําเพ็ญตลอดมาแลวนั้น ยอมเกิดผลดีทั้งแกพระพุทธศาสนา
ประเทศชาติ และประชาชนโดยทั่วไป จึงนับไดวา เปนผูมีความอุตสาหวิริยะ อุทิศตนใหแกพระพุทธศาสนา
และสังคมอยางแทจริง บัดนี้ พระธรรมรัตนากรเปนผูเจริญดวยพรรษายุกาล รัตตัญูเถรกรณธรรม มั่นคง
ในพรหมจรรยเนกขัมมปฏิปทา มีจริยาวัตรนาเลื่อมใส มีวัตรจริยาเปนที่เคารพสักการะ แหงพุทธบริษทั
โดยทั่วไป สมควรที่จะไดยกยองใหดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมรัตนากร ขึ้นเปนพระราชาคณะเจาคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏวา พระพรหมจริยาจารย สุวิธานวรกิจจานุกิจ นิวิฐศีลาจารวิมล
โสภณทักษิณคณาทร ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดกะพังสุรินทร
พระอารามหลวง จังหวัดตรัง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๘ รูป คือ พระครูปลัดสุวฒ
ั นพรหมวิหารคุณ
วิบุลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูวิจิตรสรนาท
พระครูคูสวด ๑ พระครูพิลาศสรกิจ พระครูคูสวด ๑ พระครูสังฆกิจวิมล ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
อนึ่ง ทรงพระราชดําริวา พระธรรมกิตติเวที เปนพระเถระผูเจริญในสมณพรหมจรรย อนันต
ปรีชาญาณ ไดศึกษาแตกฉานในอรรถธรรมวินัย สอบไลไดเปรียญธรรม ๖ ประโยค และสําเร็จนักธรรม
ชั้นเอก ทรงพระกรุณาโปรดใหเปน พระราชาคณะที่พระกิตติสารโศภณ เปน พระทักษิณคณาธิกร
พระราชาคณะปลัดขวา ในสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ ชั้นราชที่พระราชกิตติเมธี ชั้นเทพที่
พระเทพกิตติมุนี ชั้นธรรมที่พระธรรมกิตติเวที โดยลําดับ ไดสังวรในสมณคุณปฏิบัติสมควรแกตําแหนง
เปนอยางดียิ่งตลอดมา บําเพ็ญกรณียกิจเปนหิตานุหิตประโยชนแกพุทธจักร และอาณาจักรโดยอเนกประการ
กลาวคือ ดานการบริหารและการปกครองคณะสงฆ เปน เจาคณะเขตบางเขน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙
เปนพระอุปชฌาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนผูชวยเจาอาวาส ประธานกรรมการฝายปกครอง วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง และหัวหนาคณะผูพิจารณาวินิจฉัย ชั้นตนในเขตบางเขน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เปน เจาคณะเขตบางเขนจตุจักร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เปน เจาคณะเขตดุสิต เมื่อ
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พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนที่ปรึกษาเจาคณะเขตดุสิต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และเปนเจาอาวาสวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๐ ดานการศึกษา ไดสงเสริม สนับสนุน
การศึกษาพระปริยัติธรรม เปนกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม และแผนกบาลี เปนเจาสํานักเรียน
คณะเขตบางเขน และสํานักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง และเปน
ผูอํานวยการอบรมพระนวกะในเขตปกครอง ดานการศึกษาสงเคราะห ไดสมทบทุนเพื่ออุปถัมภโครงการ
สมโภชพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมทบทุนมูลนิธิ ส.ป.ช.
สงเคราะหการศึกษา สงเคราะหปริยัติธรรม วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระอารามหลวง จัดตั้งทุนเพื่อ
การศึกษาพระภิกษุสามเณร วัดพระธรรมกาย จัดตั้งทุนพระเทพกิตติมุนี ในทุน มูลนิธิวัดอัมพวัน
เพื่อเปนทุนการศึกษา อุดหนุนดานการศึกษาแกเด็กขาดแคลน ในมูลนิธสิ มเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ฟน
ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา และสนับสนุนกิจการ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ดานการสาธารณูปการ ไดใหจัดการบูรณปฏิสังขรณกุฏิ
สรรพสาตร อาคาร ๒ ชั้น วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง และใหกอสราง
บูรณปฏิสังขรณวัดตาง ๆ อาทิ สรางอุโบสถ กุฏิเจาอาวาส ศาลาการเปรียญ ศาลาทาน้ํา เขื่อนดิน
กั้นริมคลอง และถนนเขาวัดกลางราษฎรบํารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา บูรณปฏิสังขรณอโุ บสถ สรางกุฏหิ ลังใหม
และหองสุขาเพิ่มเติมที่วัดบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา บูรณปฏิสังขรณอุโบสถ ฌาปนสถาน กุฏิแถว และ
กําแพงดานทางเขา วัดพรพระรวงประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร อีกทั้งจัดหาทุนเพื่อสมทบทุนในการกอสราง
อุโบสถ และศาลาวัดพุทธรังษี สหรัฐอเมริกา และอุโบสถวัดศรีนครินทรวราราม สมาพันธรัฐสวิส
ดานการสาธารณสงเคราะห เปนประธานพระกรรมการกํากับมูลนิธิเบญจมบพิตร จัดตั้งทุนสุวัณณสารนิธิ
ในทุนมูลนิธิเบญจมบพิตร โดยนําดอกผลมาบํารุงวัดและเปนคาใชจายดานสาธารณูปโภค จัดตั้งทุน
พระเทพกิตติมุนี ๔๐ ป ในทุนมูลนิธิเบญจมบพิตร โดยนําดอกผลมาบํารุงสํานักศึกษาในเขตปกครอง
จัดตั้งทุนพระเทพกิตติมุนีในมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ และทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจ เพื่อนําดอกผล
ไปใชเปนคายาสําหรับผูยากจน ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ไดแสดงพระธรรมเทศนาเนือ่ งในพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศ ลในโอกาสตาง ๆ รวมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาแกอุบาสกอุบาสิกาทั้งที่วัด
สถานีโทรทัศ นแ ละสถานีวิทยุก ระจายเสียงแหงประเทศไทย จัดใหมีการอบรมพระภิกษุ สามเณร
ตลอดพรรษา และอบรมศีลธรรมใหแกประชาชนทุกวันธรรมสวนะ นอกจากนี้ ไดจดั ตัง้ ทุนพระราชกิตติเมธี
ในมูลนิธิเผยแพรพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑

สรรพกิจที่ พระธรรมกิตติเวที ไดปฏิบัติบําเพ็ญมาโดยตลอด ปรากฏผลดีและเจริญกาวหนา
แกพระพุทธศาสนาและราชอาณาจักร นับไดวาเปนผูเสียสละ มีความรับผิดชอบ มุงมั่นในงาน บัดนี้
พระธรรมกิตติเวที ไดเจริญดวยพรรษายุกาล รัตตัญูเถรกรณธรรม ไพบูลยดวยสมณวัตรทุกสถาน
สมควรที่จะไดยกยองใหดํารง สมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมกิตติเวที ขึ้นเปนพระราชาคณะเจาคณะรอง
มีราชทิน นามตามที่จารึกในหิรัญบัฏวา พระพุทธวรญาณ ศาสนภารธุราทร ปสาทกรธรรมโสภณ
วิมลศีลาจารนิวิฐ วิสิฐธรรมาลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๘ รูป
คือ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ ไพบูลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครู
ธรรมธร ๑ พระครูวิลาศสรคุณ พระครูคูสวด ๑ พระครูไพบูลสรกิจ พระครูคูสวด ๑ พระครูสังฆกิจ
โสภณ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
ขออาราธนาพระคุณผูไดรับพระราชทานเลื่อนสมณฐานันดร เพิ่มอิสริยยศในครั้งนี้ จงรับธุระ
พระพุทธศาสนา เปนภาระสั่งสอน ชวยระงับอธิกรณและอนุเคราะหพระภิกษุสามเณรในคณะและใน
พระอาราม ตามสมควรแกกําลังและอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ
คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย ในพระพุทธศาสนาเทอญ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

