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ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอ มใหประกาศวา โดยที่ทรงพระราชดําริวา
พระสงฆซึ่งดํารงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแกการพระศาสนาสมควรจะไดเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์
สูงขึ้น มีอยู บัดนี้ จวบกาลมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ควรจะสถาปนาอิสริยยศพระสงฆ
ขึ้นไว เพื่อจักไดบริหารพระศาสนาใหเจริญรุงเรืองสถาพรสืบไป
จึ่งทรงพระราชดําริวา พระธรรมธัชมุนี เปนพระเถระผูเจริญในสมณพรหมจรรย อนันตปรีชาญาณ
ไดศึกษาแตกฉานในอรรถธรรมวินัย สอบไลไดสําเร็จนักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม ๕ ประโยค
ไดรับรางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักรดานการศึกษาปริยัติธรรม และไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติม ศักดิ์ สาขาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทรงพระกรุณา
โปรดใหเปนพระราชาคณะที่ พระโชติธรรมวราภรณ ชั้นราชที่พระราชธรรมมุนี ชั้นเทพที่พระเทพสารสุธี
ชั้นธรรมที่พระธรรมธัชมุนี โดยลําดับ ไดรับภาระพระพุทธศาสนา และสังวรรักษาสมณวัตรไดเปนอยางดี
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่สมณศักดิ์ ประกอบกรณียกิจเปนหิตานุหิตประโยชนแกพุทธจักร และ
อาณาจักรโดยอเนกประการ กลาวคือ ดานการบริหารและการปกครองคณะสงฆ เปนผูชวยเจาอาวาส
วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ เปนผูชวยเจาคณะธรรมยุต
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ เปนเจาอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
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จังหวัดสุราษฎรธานี และเจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี (ธรรมยุต) ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๙ เปนเจาคณะ
จังหวัดสุราษฎรธานีกิตติมศักดิ์ (ธรรมยุต) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดานการศึกษาไดริเริ่มพัฒนาการศึกษา
พระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรม บาลี มีพระภิกษุ สามเณร ในวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัด
สุราษฎรธานี เขารับการศึกษาเปน จํานวนมาก มีผูสําเร็จการศึกษาสอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค
นอกจากนี้ ยังไดสงเสริมการศึกษาสายสามัญทั้งในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และในระดับ
อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ศูนยการศึกษาสุราษฎรธานี
ดานการสาธารณูปการไดสรางความเจริญใหแกวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎรธานี และ
คณะสงฆธรรมยุต ในจังหวัดสุราษฎรธานีเปนอันมาก โดยขยายวัดฝายธรรมยุตเพิ่ม ขึ้นกวา ๑๐ วัด
ไดจัดใหมีการกอสรางเสนาสนะ และสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่วัดธรรมบูช า พระอารามหลวง จังหวัด
สุราษฎรธานี ทั้งพระอุโบสถแทนหลังเดิมที่ถูกวาตภัย และชํารุดทรุดโทรมมากยากตอการซอมแซม
กุฏิที่พักสงฆ ศาลารูปเหมือนอดีตเจาอาวาส โรงครัว ศาลาบําเพ็ญกุศลศพ ฌาปนสถานหลังใหม และ
อยูระหวางการปรับปรุงศาลาการเปรียญ และกุฏิที่พักสงฆเพิ่มเติมอีก ไดดําเนินการกอสรางโรงเรียน
พระปริยัติธรรม และอาคาร ๑๐๐ ป วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใชเปน
หองเรียนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ศูนยการศึกษาสุราษฎรธานี
รวมทั้ งไดจั ดสรา งวั ด และสํ านั กสงฆ ใ นพื้ น ที่ ตา ง ๆ ในจั ง หวั ดสุ ราษฎรธ านี อี กหลายแหง ได แ ก
วัดสามัคคีผดุงพัน ธ วัดปาแสงธรรม วัดวิภาวดีกาญจนา สํานักสงฆนิโครธาราม และสํานักสงฆ
ในอําเภอเกาะสมุย ดานการเผยแผพระพุทธศาสนาไดอบรมสั่งสอนพระภิกษุ สามเณร ในชวงหลัง
ทําวัตรเชาเย็น เปน ประจําทุกวัน เพื่อ ใหมีความรูกวางขวางอยูใ นระเบียบของพระธรรมวินัย และ
เพื่อใหเปนที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของสาธุชนทั้งหลาย จนเปนที่เลื่องลือในหมูศิษยานุศิษย นอกจากนี้
ยังไดมอบหมายใหพระภิกษุที่มีความรู ความสามารถไปอบรมสั่งสอนนักเรียน นักศึกษา ตามสถานศึกษา
ตาง ๆ
สรรพกิจที่ พระธรรมธัชมุนี ไดปฏิบัติบําเพ็ญตลอดมาแลวนั้น ยอมเกิดผลดี ทั้งแกพระพุทธศาสนา
ประเทศชาติ และประชาชนโดยทั่วไป จึงนับไดวา เปนผูมีความอุตสาหวิริยะ อุทิศตนใหแกพระพุทธศาสนา
และสังคม บัดนี้ พระธรรมธัชมุนี ไดเจริญดวยพรรษายุกาล รัตตัญูเถรกรณธรรม ไพบูลยดวยสมณวัตร
ทุกสถาน สมควรที่จะไดยกยองใหดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมธัชมุนี ขึ้นเปนพระราชาคณะเจาคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏวา พระสุธรรมาธิบดี ปูชนียฐานประยุต มงคลวุฒคณาทร บวรศีลาจาร
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ศาสนภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
จัง หวั ด สุร าษฎรธ านี มี ฐ านานุ ศั กดิ์ ตั้ งฐานานุก รมได ๘ รู ป คือ พระครูป ลัด สุ วัฒ นธรรมคุ ณ
วิบุล ศาสนกิจ จานุ กิจจาทรบวรธรรมยุต ติกคณานุ น ายก ๑ พระครู วินัย ธร ๑ พระครู ธรรมธร ๑
พระครูประสาทสรคุณ พระครูคูสวด ๑ พระครูอดุลสรนิเทศ พระครูคูสวด ๑ พระครูสังฆพิเนต ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
อนึ่ง ทรงพระราชดําริวา พระธรรมวิมลโมลี เปนพระเถระผูเจริญในสมณคุณ อดุลปฏิภาณปรีชา
ไดศึกษาแตกฉานในอรรถธรรมวินัย สอบไลไดเปรียญธรรม ๕ ประโยค ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดแก ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาไทยคดีศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาไทยศึกษา จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารจัดการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ทรงพระกรุณาโปรดใหเปนพระราชาคณะที่พระโศภณธรรมมุนี ชั้นราชที่พระราชวิสุทธิโสภณ
ชั้น เทพที่พระเทพวิสุทธิเวที ชั้น ธรรมที่พระธรรมวิมลโมลี โดยลําดับ ไดสังวรในสมณคุณปฏิบัติ
สมควรแกตําแหนงเปนอยางดียิ่ง บําเพ็ญกรณียกิจเปนประโยชนแกพุทธจักร และอาณาจักรเปนอเนกประการ
กลาวคือ ดานการบริหารและการปกครองคณะสงฆ เปนเจาอาวาสวัดเมืองชุม และเจาคณะอําเภอเมืองพะเยา
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนพระอุปช ฌาย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนเจาอาวาสวัดศรีอุโมงคคํา (วัดสูง) เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนรองเจาคณะจังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ และเปนเจาอาวาสวัดศรีโคมคํา
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งตอมาไดรับการยกฐานะเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
เปน เจาคณะจังหวัดพะเยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เปน รองเจาคณะภาค ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
เปนที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดานการศึกษา เปนครูสอนพระปริยัติธรรม จัดตั้ง
โรงเรี ย นพิ นิ ต ประสาธน สํ า นั ก เรี ย นบาลี ศู น ย พ ระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย วั ด ศรี โ คมคํ า และ
เปนผูอํานวยการศูนย ฯ จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วัดศรีโคมคํา
เปนรองอธิการบดี ฯ และเปนประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
โดยลําดับ นอกจากนี้ ยังเปนกรรมการอื่น ๆ อีกไดแก กรรมการปริวรรตหนังสือลานนาไทยปจจุบัน
ตามโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม กรรมการที่ปรึกษาจัดทําพจนานุกรมลานนาฉบับไรแมฟาหลวง
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม และกรรมการที่ปรึกษาศูนยวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ดานการศึกษาสงเคราะห
เปนประธานมูลนิธิการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี วัดศรีโคมคํา ประธานกองทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ประธานมูลนิธิวิสุทธิโสภณเพื่อนําดอกผล
มาใชเปนทุน การศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ยากจนทั่วไป จัดมอบทุน การศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา
ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งนักเรียนที่สอบไดเปรียญธรรม
ทุกประโยคเปนประจําทุกป ดานสาธารณูปการ ไดจัดใหมีการซอมแซมพระอุโบสถหลังเดิม พระวิหาร
สวนบน และจัดสรางพระอุโบสถหลังใหม วัดศรีโคมคํา พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา โดยไดรับ
พระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุม ารี เสด็จพระราชดําเนิน และ
ทรงตัดหวายลูกนิมิต เมื่อวัน ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๖ ไดจัดการบูรณปฏิสังขรณพระเจาตนหลวง
ซึ่งเปนพระประธานในพระวิหาร เนื่องจากถูกน้ําทวมทําใหองคพระทรุด โดยใหเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อรองรับองคพระ รวมทั้งเทคอนกรีตพื้นพระวิหารและลานเขตพุทธาวาส ลงพื้นหินขัดพรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา นอกจากนี้ ไดจัดใหมีการสรางกุฏิ โรงเรียนพระปริยัติธรรม หอสมุดโรงเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย หอฉัน หอระฆัง หอวัฒนธรรมนิทัศน ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อาคาร “พระธรรมวิมลโมลี”
เพื่อใชเปนที่ปฏิบัติวิปสสนาของพระสงฆที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยา ดานสาธารณสงเคราะห เปน ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะหสงฆอาพาธจังหวัดพะเยา
กรรมการที่ปรึกษาราชประชานุเคราะหไดริเริ่มจัดทําโครงการวิจัยโรคที่เกิดจากฝุนหินที่บานงิ้ว ตําบลสาง
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อชวยเหลือประชาชนที่มีอาชีพทําครกหิน โดยรวมมือกับสภาสังคม
สงเคราะหแ หงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อีกทั้ง
ไดจัดการสงเคราะหครอบครัวที่มีผูปวยเปนโรคขาดสารไอโอดีนในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา เปนประธาน
ฝายสงฆ ในการทอดผาปาหาทุนสรางอาคารและครุภัณฑตลอดจนการจัดหาวัสดุของโรงพยาบาลพะเยา
และวิทยาลัยพยาบาลพะเยาเปนประจําทุกป ไดจัดตั้งศูนยเด็กเล็กในหมูบานงิ้ว และจัดมอบทุนการศึกษา
ใหแกนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นเปนประจําทุกป นอกจากนั้น ยังไดสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
โดยรวมกับสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และศูนยบริการอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จัดฝกอบรมชาวบานที่ทําจักสานกระติบขาวแบบลานนาใหสามารถสงไปจําหนายได จัดหา
ทุนสงเสริมกลุมแมบาน บานสางเหนือ ตําบลสาง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ใหมีอาชีพเสริม
เปนรายไดพิเศษโดยการเย็บกี่กระตุก และเปดศูนยตัดเย็บเสื้อผา จัดสรางฉางขาวเปลือกเพื่อเปนธนาคาร
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ขาวเปลือกใหชาวบานผูยากจนยืมไปบริโภคในยามขาดแคลนและยังจัดหาทุนสนับสนุนการจัดตั้งรานคา
ประจําหมูบาน โดยใหชาวบานรวมลงทุนแลวจัดแบงผลกําไรกันในชวงสิ้นป ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา
ไดแสดงพระธรรมเทศนาใหแกอุบาสกอุบาสิกาเปนประจําทุกวันธรรมสวนะ และใหโอวาทแกพุทธบริษัท
ที่รวมพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนประจํา แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติชาดก กัณฑกุมาร
เปนประจําทุกป จัดปริวรรตสารธรรมจากคัมภีรใบลานลานนา พิมพเปนธรรมทานแกสาธุชนไดศึกษา
และนําไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ไดจัดใหพระสงฆไปบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เปนประจําทุกวันพุธ และทางสถานีวิทยุ ก.ว.ส. ๔ ทุกวันอาทิตย รวมทั้งจัดใหพระสงฆไปเปนวิทยากร
คายอบรมจริยธรรมในจังหวัดพะเยาและจังหวัดอื่น ๆ
สรรพกิจที่ พระธรรมวิมลโมลี ไดปฏิบัติบําเพ็ญมาโดยตลอด ปรากฏผลดี และเจริญกาวหนา
แกพระพุทธศาสนา อาณาจักร และประชาชนโดยทั่วไป จึงนับไดวา เปนผูเสียสละและมุงมั่นในงาน
บัดนี้ พระธรรมวิมลโมลี เปนผูเจริญดวยพรรษายุกาลรัตตัญูเถรกรณธรรม มีจริยาวัตรเปนที่เคารพ
สักการะ เลื่อมใส สมควรที่จะไดยกยองใหดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมวิมลโมลี ขึ้นเปนพระราชาคณะเจาคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏวา พระอุบาลีคุณูปมาจารย ญาณวิสุทธิจริยาปริณายก ดิลกศีลาทิขันธสุนทร
บวรธรรมภาณี สาธุการีธรรมากร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดศรีโคมคํ า
พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา มีฐานานุศักดิ์ต้งั ฐานานุกรมได ๘ รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
ไพบุลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูพิศาลสรกิจ
พระครูคูสวด ๑ พระครูพิศิษฏสรการ พระครูคูสวด ๑ พระครูสังฆบริรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
อนึ่ง ทรงพระราชดําริวา พระธรรมปริยัติโมลี เปน พระเถระผูเจริญในสมณพรหมจรรย
อนันตปฏิภาณปรีชา ไดศึกษาแตกฉานในมคธปริวรรตนและอรรถธรรมวินัย สอบไลไดสําเร็จนักธรรม
ชั้นเอก และเปรียญธรรม ๙ ประโยค ทรงพระกรุณาโปรดใหเปนพระราชาคณะที่พระศรีวิสุทธิโมลี
ชั้นราชที่พระราชโมลี ชั้นเทพที่พระเทพโสภณ ชั้นธรรมที่พระธรรมปริยัติโมลี โดยลําดับ ไดรับภาระ
พระพุทธศาสนา และสังวรในสมณคุณปฏิบัติสมควรแกตําแหนงเปนอยางดียิ่งตลอดมา ประกอบกรณียกิจ
เปน หิตานุหิตประโยชนแกพุทธจักรและอาณาจักรโดยอเนกประการ กลาวคือ ดานการบริหารและ
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การปกครอง คณะสงฆ ไดเปนผูรักษาการเจาอาวาสวัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖
และเปนเจาอาวาสวัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนเจาคณะอําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนพระอุปชฌาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนรองเจาคณะภาค ๙ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๗ และเจาคณะภาค ๙ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ดานการศึกษา เปน ครูสอนพระปริยัติธรรม
ประจําสํานักศาสนศึกษา วัดมงคลทับคลอ จังหวัดพิจิตร เปน ครูสอนพระปริยัติธรรมสํานักเรียน
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลี เปนกรรมการ
นําประโยคบาลีสนามหลวงไปเปดสอบในจังหวัดตาง ๆ ในสวนภูมิภาค เปน กรรมการสังคายนา
พระธรรมวินัย ตรวจชําระพระไตรปฎกโครงการในพระบรมราชูปถัมภ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดจัดใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรม
ที่วัดทิน กรนิมิต จังหวัดนนทบุรี มาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๗ จนถึงปจจุบันมีพระภิกษุสามเณรสอบได
ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีเปนจํานวนมาก ดานการศึกษาสงเคราะห ไดจัดใหมีการมอบทุนการศึกษา
แกนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน โรงเรียนนครนนทวิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี ทั้งในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ป ล ะประมาณ ๙๐ ทุ น เป น ประจํ า ทุ ก ป
ดานการสาธารณูปการ ไดจัดการบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะถาวรวัตถุ วัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี
ใหเปนระเบียบเรียบรอยโดยแบงเปนเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส และไดใหมีการกอสรางอุโบสถ
หลังใหม เปนแบบทรงไทย ซึ่งไดรับพระราชทานวิสุงคามสีม า เมื่อวัน ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐
ดานสาธารณสงเคราะห ไดบริจาคทรัพยใหแกโรงพยาบาลสงฆ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี
รวมทั้งสรางหองผูปวยโรงพยาบาลมหาเจษฎาบดินทร และยังไดจัดใหนําขาวสารอาหารแหง สิ่งของ
เครื่องใช ไปมอบใหแกประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ และถวายจตุปจจัยไทยธรรมใหแกวัดที่ประสบอุทกภัย
ในเขตจังหวัดรอยเอ็ดและมหาสารคามเปน ประจํา นอกจากนี้ ไดใ หเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขา
วัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี ไปจนถึงดานหลังวัด รวมทั้งไดรวมกับเทศบาลนครนนทบุรี ในการวาง
ทอระบายน้ําพรอมเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโดยรอบอุโบสถวัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี และ
โรงเรียนนครนนทวิทยา ๒ ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนพระธรรมทูตหนวยจังหวัดนนทบุรี
ไดแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย และแสดงพระธรรมเทศนาถวาย
ในการพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศ ลพระบรมศพสมเด็จพระศรีน คริน ทราบรมราชชนนี เมื่อวัน ที่
๑๕ มกราคม ๒๕๓๙ และในการพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศ ลทักษิณานุปทานพระศพสมเด็จ
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พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ไดจัดการใหมีการประกอบพิธีในวันสําคัญ
ทางพระพุ ทธศาสนารว มกับ ทางราชการและคณะสงฆ จัด ใหมี ก ารอบรมพระนวกะที่ อุ ปสมบท
อยูประจําพรรษา และถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อีกทั้งใหความรวมมือ
กับสวนราชการในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดอุปสมบทนาคหมูเฉลิมพระเกียรติเปนประจํา
ทุกป รวมทั้งจัดอบรมศีลธรรมใหแกพุทธศาสนิกชนที่มารวมทําบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ อบรม
เยาวชนในโอกาสวันเด็กแหงชาติและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา อบรมผูตองขังที่เรือนจําจังหวัด
นนทบุรี นอกจากนี้ ยังไดจัดสงพระภิกษุที่จบปริญญาตรีไปสอนตามโรงเรียนตาง ๆ ในเขตจังหวัด
นนทบุรี
สรรพกิจที่ พระธรรมปริยัติโมลี ไดปฏิบัติบําเพ็ญมาโดยตลอดนั้น ปรากฏผลดีและความเจริญ
กาวหนาแกพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนโดยทั่วไป จึงนับไดวาเปนผูเสียสละ อุทิศตน
ใหแ กพระพุทธศาสนาและสังคมอยางแทจริง บัดนี้ พระธรรมปริยัติโมลีไดเจริญดวยพรรษายุกาล
รัตตัญูเถรกรณธรรม มั่นคงในพรหมจรรย เนกขัมมปฏิปทา ไพบูลยดวยสมณวัตรทุกสถาน สมควร
ที่จะไดยกยองใหดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมปริยัติโมลี ขึ้นเปนพระราชาคณะเจาคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏวา พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุล สุนทรวรนายก ดิลกกิจจานุกิจ
ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๘ รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ วิบุลคณิสสร ธุราทรมหาคณานุนายก ตรีปฎก
ธรรมรักขิต ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูศัพทวิมล พระครูคูสวด ๑ พระครูมงคล
วิลาส พระครูคูสวด ๑ พระครูสังฆรักขิต ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
ขออาราธนาพระคุณผูไดรับพระราชทานเลื่อนสมณฐานันดร เพิ่มอิสริยยศ ในครั้งนี้ จงรับธุระ
พระพุทธศาสนา เปนภาระสั่งสอน ชวยระงับอธิกรณ และอนุเคราะหพระภิกษุสามเณรในคณะและ
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ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๒

ในพระอาราม ตามสมควรแกกําลังและอิสริยยศซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล
ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย ในพระพุทธศาสนาเทอญ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี

