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ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช มหิต ลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ป ระกาศว่า โดยที่ ท รงพระราชดํา ริว่ า
พระสงฆ์ซึ่งดํารงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น
มีอยู่ บัด นี้ จวบกาลมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ควรจะสถาปนาอิสริย ยศพระสงฆ์ ขึ้น ไว้
เพื่อจักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไป
จึ่งทรงพระราชดําริว่า พระธรรมวราภรณ์ เป็น พระเถระผู้เจริญในสมณพรหมจรรย์ อนันตปฏิภาณปรีชา
ได้ศึกษาแตกฉานในมคธปริวรรตน์ และอรรถธรรมวินัย สอบได้สําเร็จนักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม
๕ ประโยค ได้รับปริญญาศาสนศาสตรบัณ ฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จาก Banaras Hindu University สาธารณรัฐอินเดีย ทรงพระกรุณาโปรดให้เป็น
พระราชาคณะที่พระสิริรัตนสุธี ชั้นราชที่พระราชกวี ชั้นเทพที่พระเทพกวี ชั้นธรรมที่พระธรรมวราภรณ์
โดยลําดับ ได้รับภาระพระพุทธศาสนาและสังวรรักษาสมณวัตรสมควรแก่ตําแหน่งเป็นอย่างดี บําเพ็ญกรณียกิจ
เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พุทธจักรและราชอาณาจักรโดยอเนกประการ กล่าวคือ ด้านการบริหารและ
ปกครองคณะสงฆ์ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นกรรมการคณะธรรมยุต และกรรมการบริหารคณะธรรมยุต
โดยลําดับ เป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี สระบุรี (ธรรมยุต) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ได้แก่ วัดวาสนวราราม วัดคีรีธรรมมาราม
วัดป่าเทพเนรมิต จังหวัดลพบุรี วัดโสรกโขมง จังหวัดสระบุรี และวัดเครือวัลย์ วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
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เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต ) และเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต ) โดยลําดับ เป็น กรรมการ
มหาเถรสมาคม กรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจําปี กรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง
การตั้งชื่อวัด และกรรมการสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ด้านการศึกษา
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นกรรมการตรวจธรรมและบาลีสนามหลวง เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
และรองแม่กองธรรมสนามหลวง โดยลําดับ นอกจากนี้ยังเป็นผู้อํานวยการศูนย์ธรรมศึกษา (พิเศษ) โรงเรียน
วิสุทธิกษัตรี - อาษาวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการสาธารณูปการ ได้สนองงานในพระราชกิจของ
เจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณ ายก
โดยจัด ให้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช และสถานสงเคราะห์ค นชรา “วาสนเวศม์”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดให้มีการก่อสร้างวัดวาสนวราราม จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ พระวิหาร รวมทั้งปิดทองพระประธาน
และพระอัครสาวก ภาพจิตรกรรมฝาผนังนิทานชาดก (พระพุทธเจ้า ๕๐๐ ชาติ) และเปลี่ยนโคมไฟ
ทั้งภายในพระอุโบสถ พระวิหาร และบริเวณโดยรอบ ตลอดจนให้ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารกุฏิสงฆ์
วัดเครือวัลย์ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ได้ให้การอุปถัมภ์
โรงเรีย นเจริญราษฎร์วิท ยา จังหวัดสุริน ทร์ รวมทั้งให้การสงเคราะห์นักเรีย นที่ขาดแคลน มีปัญ หา
ด้านสุขภาพ และคนชรา ให้ได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ด้านการเผยแผ่พ ระพุทธศาสนา
เป็นกรรมการสังคีติการกสงฆ์ ในการสังคายนาพระธรรมวินัย ตรวจชําระพระไตรปิฎก เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิ มพระชนมพรรษา ๕ รอบ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว ให้ก ารอบรมพระนวกะ ได้แ สดง
พระธรรมเทศนาเป็นประจําทุกวันธรรมสวนะ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง
และวัดเครือวัลย์ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งบรรยายธรรม และแสดงพระธรรมเทศนา
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สรรพกิ จที่ พระธรรมวราภรณ์ ได้ปฏิ บัติบําเพ็ญมาโดยตลอดปรากฏผลดีและความเจริญก้ าวหน้ า
แก่พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนทั่วไป นับได้ว่าเป็นผู้เสียสละและมุ่งมั่นในงาน บัดนี้
พระธรรมวราภรณ์ เป็นผู้เจริญด้วยพรรษายุกาล รัตตัญญูเถรกรณธรรม มีจริยาวัตรเป็นที่เคารพสักการะเลื่อมใส
สมควรที่จะได้ยกย่องให้ดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมวราภรณ์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวิสุทธาจารย์ วาสนภิธานวรางกูร วิบูลสีลาจารวัตรวิมล
โสภณปริยัติดิลก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดเครือวัลย์
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วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป คือ พระครูปลัด
สุวัฒนวิสุทธิสารคุณ อดุลธรรมานุนายก ตรีปิฎกธรรมรักขิต ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑
พระครูวิสุทธิสรคุณ พระครูคู่สวด ๑ พระครูวิบูลสรกิจ พระครูคู่สวด ๑ พระครูสังฆวิสุทธิ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
อนึ่ง ทรงพระราชดําริว่า พระธรรมภาวนาวิกรม เป็น พระเถระผู้เจริญในสมณพรหมจรรย์
อนันตปฏิภาณปรีชา ได้ศึกษาแตกฉานในมคธปริวรรตน์ และอรรถธรรมวินัย สอบได้สําเร็จนักธรรมชั้นเอก
และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ปริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตรบัณ ฑิต และศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต จากมหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าช
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาจีน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปริญ ญาครุศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต กิต ติมศักดิ์ สาขานวัต กรรมการบริหารจัด การศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลผู้บริหารและสนับสนุนสถานศึกษาภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาดีเด่นของโลก ประจําปี ๒๕๕๔ รางวัลผู้นําที่มีผลงานด้านการศึกษาโดดเด่นเป็นพิเศษ
(The Best of the Best) จากสํานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และได้รับการถวายเข็มเสมาคุณูปการและเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์จากกระทรวงศึกษาธิการ ทรงพระกรุณา
โปรดให้เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระภาวนาวิสุท ธาจารย์ ชั้น ราชที่พ ระราชภาวนาวิกรม
ชั้น เทพฝ่ายวิปัสสนาธุร ะที่พ ระเทพภาวนาวิกรม ชั้น ธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุร ะที่พระธรรมภาวนาวิกรม
โดยลําดับ ได้รับภาระพระพุทธศาสนาและสังวรรักษาสมณวัตรสมควรแก่ตําแหน่งเป็นอย่างดี บําเพ็ญกรณียกิจ
เป็น หิต านุหิต ประโยชน์แ ก่พุท ธจักรและราชอาณาจักรโดยอเนกประการ กล่าวคือ ด้านการบริหาร
และปกครองคณะสงฆ์ เป็ น เลขานุก ารรองเจ้ าคณะภาค ๘ เมื่อ ปี ๒๕๒๘ เป็ น ผู้ ช่ ว ยเจ้ าอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นเลขานุการ
เจ้าคณะภาค ๘ เมื่อปี ๒๕๓๗ และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘
ด้านการศึกษา เป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยและโรงเรียนมหาวีรานุวัตร
และเป็น รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานของทั้ง ๒ โรงเรียนดังกล่าว เป็นครูสอน
พระปริยัติธรรมประจําสํานักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม เปิดสอนบาลีประโยค ป.ธ. ๖ นอกจากนี้ยังได้ให้
เปิดการเรียนการสอนนักธรรมและบาลีไวยากรณ์ถึงประโยค ป.ธ. ๕ ณ ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธ รรม
วัดไตรมิตรวิทยาราม (เขาแม่ชี) ตําบลขนงพระ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นครูสอนพิเศษ
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โรงเรียนวัดกุศลสมาคร (อนัมนิกาย) กรุงเทพมหานคร เป็นประธานมูลนิธิร่มฉัตร ผู้อุปถัมภ์โครงการ
เพชรยอดมงกุ ฎ ซึ่ งสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานถ้ว ยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ด้านวิชาการและภาษาต่าง ๆ เป็น ประธานสถาบันขงจื้อ
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เป็นกรรมการตรวจธรรมและบาลีสนามหลวง เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
(ฝ่ายต่างประเทศ) และเป็นผู้นําข้อสอบธรรมสนามหลวงไปเปิดสอบในต่างประเทศ ปัจจุบันเป็น รอง
แม่กองธรรมสนามหลวง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณร
สํา นัก เรี ย นวั ด ไตรมิ ต รวิท ยาราม ที่ มีค วามวิ ริ ย ะอุต สาหะ เป็ น ขวัญ กํา ลั งใจและสนับ สนุ น ส่ง เสริ ม
ด้านการศึกษา โดยมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สอบได้เป็นประจําทุกปี ช่วยอนุเคราะห์และสงเคราะห์พระภิกษุ
สามเณร และนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย โดยการมอบรางวัล
และแจกทุ น การศึกษา รวมทั้ งให้ ค วามอุปถั มภ์นั กเรีย นโรงเรี ย นวัด แหลมแค อําเภอพานทอง และ
โรงเรียนบ้านโสม อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนชนบท
ในพื้นที่อําเภอเมืองสระแก้ว และในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว รวม ๒๕ โรงเรียน
ด้านการสาธารณูปการ เป็นกรรมการดําเนินการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ กรรมการจัด สร้างห้องรับบริจาคสําหรับโครงการก่อสร้าง
พระมหามณฑป กรรมการควบคุมและดูแลการก่อสร้าง งานตกแต่งภายในตัวอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณโดยรอบพระมหามณฑป รวมทั้งเป็นกรรมการจัดงานสมโภชพระมหามณฑป นอกจากนี้ยังเป็น
ผู้ ดํ า เนิ น การควบคุ ม และดู แ ลการก่ อ สร้ า งศาลาอเนกประสงค์ และเป็ น กรรมการควบคุ ม ดู แ ล
การบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิทรงไทยประยุกต์ และควบคุมดูแลการทาสีกุฏิให้กลมกลืนสอดรับกับทัศนียภาพ
ของพระมหามณฑป ด้ านการสาธารณสงเคราะห์ ได้ ให้ ดํ าเนิ น การก่ อสร้ างอาคารเฉลิ มพระเกี ย รติ
โรงพยาบาลพานทอง และอาคารเรียนโรงเรียนวัดแหลมแค จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสถานพยาบาลประจํา
เรือนจําพิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังได้นําข้าวสาร อาหารแห้ง น้ําดื่ม และผ้าห่ม
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงนําไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุท กภัย ด้านการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนา เป็น พระธรรมกถึกแสดงพระธรรมเทศนาภายใน
พระอุ โบสถ วั ดไตรมิ ต รวิ ทยาราม วรวิ หาร พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร เป็ น พระธรรมทู ต
ประจําสํานักผู้ตรวจการพระธรรมทูต และได้รับอาราธนาให้ถ วายพระธรรมเทศนาในการทรงบําเพ็ญ
พระราชกุ ศลถวายสมเด็ จพระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ในพระบรมมหาราชวั ง และแสดงธรรม
สนทนาธรรมทางสถานีวิท ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็น วิท ยากรบรรยายธรรม
ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒ ข

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

สรรพกิจ ที่ พระธรรมภาวนาวิก รม ได้ ป ฏิบั ติ บํ าเพ็ ญ มาโดยตลอดปรากฏผลดี แ ละความ
เจริญก้าวหน้าแก่พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนทั่วไป นับได้ว่าเป็นผู้เสียสละและมุ่งมั่นในงาน
บัดนี้ พระธรรมภาวนาวิกรม เป็นผู้เจริญด้วยพรรษายุกาล รัตตัญญูเถรกรณธรรม มีจริยาวัต รเป็น ที่
เคารพสักการะเลื่อมใส สมควรที่จะได้ยกย่องให้ดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมภาวนาวิกรม ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมังคลาจารย์ ภาวนากิจวิธานโกศล วิมลศีลาจารนิวิฐ
พิพิธธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศสิกขาวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดไตรมิตร
วิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป คือ
พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ วิบุลธรรมาภิบาล ศาสนภารสังฆานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑
พระครูพิมลสรกิจ พระครูคู่สวด ๑ พระครูพิจิตรสรคุณ พระครูคู่สวด ๑ พระครูสังฆกิจพิมล ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
ขออาราธนาพระคุณผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณฐานันดร เพิ่มอิสริยยศ ในครั้งนี้ จงรับธุระ
พระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม
ตามสมควรแก่กํ าลัง และอิส ริย ยศซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญ อายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ
คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

