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ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ ทรงพระราชดําริว่า
พระสงฆ์ ซึ่ ง ดํ า รงในสมณคุ ณ มี อุ ป การะยิ่ ง แก่ ก ารพระศาสนา สมควรจะได้ เ ลื่ อ นอิ ส ริ ย ฐานั น ดรใน
สมณศักดิ์สูงขึ้น มีอยู่ บัดนี้ จวบกาลมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ควรจะสถาปนาอิสริยยศ
พระสงฆ์ขึ้นไว้ เพื่อจักได้บริหาร พระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไป
จึ่งทรงพระราชดําริว่า พระพรหมเวที เป็น พระเถระผู้เจริญในสมณคุณ ยินดีในเนกขัมมปฏิบัติ
สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร รัตตัญญูมหาเถรกรณธรรม มั่นคงตลอดมาช้านาน ได้ประกอบกรณียกิจเป็น
หิตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และราชอาณาจักร อย่างไพศาล ดังปรากฏในประกาศสถาปนาสมณศักดิ์
เป็นที่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ แล้ว นั้น
ครั้นต่อมา พระพรหมเวที ยิ่งเจริญด้วยอุตสาหวิริยาธิคุณ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ประกอบ
พุทธศาสนกิจให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยลําดับ กล่าวคือ ด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์
เป็นเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒
ได้ดูแลปกครองพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติสมณวัตร และบําเพ็ญตนตามพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด
และได้อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอารามด้วยเมตตาทิคุณ ให้สามารถดํารงตนตามสมควร
แก่สมณฐานะ อีกทั้งยังปฏิบัติกรณียกิจในตําแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ เป็นเจ้าคณะภาค ๘ เป็นหัวหน้า
พระธรรมทูตสายที่ ๕ เป็นประธานกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสําหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)
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เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และเป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ด้านการศึกษา เป็นเจ้าสํานักเรียน
วัดไตรมิตรวิทยาราม และตําแหน่งอื่น ๆ อาทิ ประธานสนามสอบนักธรรมและธรรมศึกษา และประธาน
สนามสอบบาลีประโยค ๑ - ๒ สนามสอบวัดไตรมิตรวิทยาราม ผู้อํานวยการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรม
และธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๘ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
และโรงเรียนมหาวีรานุวัตร ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริม การศึกษาโดยให้เปิดการเรียนการสอนนักธรรม
และบาลีไวยากรณ์ ถึงประโยค ป.ธ. ๕ ณ ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (เขาแม่ชี)
ตําบลขนงพระ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และให้เปิดสอนบาลีประโยค ป.ธ. ๖ ที่สํานักเรียน
วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้ให้ความอนุเคราะห์และสงเคราะห์
พระภิกษุสามเณรและนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ผู้ปกครอง มีรายได้น้อย โดยมอบรางวัล
และทุ นการศึก ษา นอกจากนี้ ยั งได้ช่ ว ยจั ดหาวั สดุ อุป กรณ์ เพื่ อการเรีย นการสอน ได้ ให้ เปิ ด สอน
การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสําหรับพระภิกษุสามเณร โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน
รวมทั้งได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดการเรียนระดับอุดมศึกษา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณรที่ มี วุ ฒิ ป.ธ. ๕ ขึ้ น ไป โดยพิ จ ารณามอบ
ทุนการศึกษาตามผลการเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งให้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ และเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา
โดยการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สอบได้เป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ยังได้ให้จัดตั้งกองทุนการศึกษาวัดไตรมิตรวิทยาราม
เพื่อนําดอกผลมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับ และกองทุนการศึกษาในนาม พระวิสุทธาธิบดี
(ไสว ฐิตวีรเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
ให้การสงเคราะห์เป็นทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ด้านการสาธารณูปการ
ได้ให้ดําเนินการก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์อาคาร เสนาสนะ และถาวรวัตถุ ภายในวัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ พระมหามณฑปประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
และห้องอเนกประสงค์สําหรับโครงการก่อสร้างพระมหามณฑป รวมทั้งให้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
พระมหามณฑป อาคารกุฏิ ๖ และกุฏิ ๗ ซึ่งเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์สองชั้น ด้านการสาธารณสงเคราะห์
ได้ให้จัดซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่าและ พืชสมุนไพร ที่นิคมสร้างตนเองลําตะคอง อีกทั้งได้ให้ดําเนินการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ศูนย์การศึกษา
พระปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (เขาแม่ชี) ตําบลขนงพระ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นกล้าไม้สัก ประดู่ มะค่า และกล้าไม้ผล ทําให้ศูนย์ ฯ มีสภาพเขียวชอุ่ม เป็นการคืนต้นไม้แก่ป่า
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้รับอาราธนาถวายพระธรรมเทศนาในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
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พระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และถวาย
พระธรรมเทศนา ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินมาทรงสดับ
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทรงสดับพระธรรมเทศนา เป็นการส่วนพระองค์ ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตร
วิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร และแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ
และเทศกาลสําคัญเป็นประจํา
สรรพกรณี ย กิ จ ที่ พระพรหมเวที ได้ ป ฏิ บั ติ บํ า เพ็ ญ ตลอดมาแล้ ว นั้ น ย่ อ มเกิ ด ผลดี ทั้ ง แก่
พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนทั่วไป นับได้ว่าเป็นผู้มีความอุตสาหวิริยะ ประกอบด้วย
เมตตาทิคุณเกื้อกูลต่อพหูชน อุทิศตนแก่พระพุทธศาสนาและสังคมอย่างแท้จริง บัดนี้ พระพรหมเวที
ได้เจริญด้วยพรรษายุกาล รัตตัญญูมหาเถรกรณธรรม ประพฤติตนมั่นคงในพรหมจรรย์สมบูรณ์บริสุทธิ์
และเนกขัมมปฏิปทา มีวัตรจริยาน่าเลื่อมใส ไพบูลย์ด้วยสมณวัตรทุกสถาน เป็นหลักที่สําคัญของคณะสงฆ์
สมควรที่จะได้ยกย่องให้ดํารงสมณฐานันดรที่สมเด็จพระราชาคณะสืบไป
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระพรหมเวที ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนาม
ตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสุวรรณมหาวิหารวรากร สุนทรอรัญญิกมหาปริณายก
ดิลกกิจจานุกิจโกศล วิมลศีลาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี
สถิต ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม
ได้ ๑๐ รูป คือ พระครูป ลัด สัม พิพัฒ นธุต าจารย์ ปรีช าญาณประยุต วิสุท ธิจ ริยาธิการนายก ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูศัพทสุนทร พระครูคู่สวด ๑ พระครูอมรโฆสิต พระครูคู่สวด ๑
พระครูวิจิตรสังฆการ พระครูรองคู่สวด ๑ พระครูวิจารณ์โกศล พระครูรองคู่สวด ๑ พระครูธรรมรักขิต ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
อนึ่ ง ทรงพระราชดํ า ริ ว่ า พระธรรมกิ ต ติ ว งศ์ เป็ น พระเถระผู้ เ จริ ญ ในสมณพรหมจรรย์
อนันตปฏิภาณปรีชา ได้ศึกษาแตกฉานในมคธปริวรรตน์ และอรรถธรรมวินัย สอบได้สําเร็จนักธรรมชั้นเอก
และเปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาบาลี
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาโปรดแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต
สาขาตันติภาษา สํานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะ
ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา รางวัล “พุทธคุณูปการ”
ระดับ “วัชรเกียรติคุณ” จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา ในนามคณะกรรมาธิการ
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และรางวัล “ผู้นําพุทธโลก” จัดโดยสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา
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เป็นพระราชาคณะที่พระศรีสุทธิวงศ์ ชั้นราชที่พระราชวิสุทธิโมลี ชั้นเทพที่พระเทพปริยัติโมลี ชั้นธรรม
ที่พระธรรมกิตติวงศ์ โดยลําดับ ได้รับภาระพระพุทธศาสนาและสังวรสมณวัตรสมควรแก่ตําแหน่งเป็นอย่างดี
บําเพ็ญกรณียกิจ เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พุทธจักรและราชอาณาจักรโดยอเนกประการ กล่าวคือ
ด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ และเป็นเจ้าอาวาส
ตั้ง แต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น ต้น มา เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม ในช่ว ง พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๔
และเป็นเจ้าคณะภาค ๑๖ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๕ ด้านการศึกษา เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
สํานักศาสนศึกษาวัดไตรภูมิ จังหวัดกําแพงเพชร สํานักเรียนวัดปากน้ํา สํานักเรียนวัดราชโอรสาราม
และสํ า นั ก เรี ย นส่ ว นกลางของคณะสงฆ์ กรุ ง เทพมหานคร เป็ น เจ้ า สํ า นั ก เรี ย นวั ด ราชโอรสาราม
เป็นอาจารย์สอนวิชาแต่งฉันท์ภาษามคธ ชั้นประโยค ป.ธ. ๘ และอาจารย์สอนวิชาแต่งไทยเป็นมคธ
ชั้นประโยค ป.ธ. ๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลางของคณะสงฆ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการในการ
อบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรม
และบาลีสนามหลวง และกรรมการตรวจร่างและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง ด้านการศึกษาสงเคราะห์
เป็นผู้อุปการะโรงเรียนวัดราชโอรส ได้ให้จัดตั้งทุนนิธิการศึกษา พระภิกษุสามเณร เพื่อนําดอกผลใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม จัดหาอุปกรณ์การศึกษา หนังสือเรียนทั้งบาลี
นักธรรมและธรรมศึกษาให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนและยังให้ จัดรถรับ - ส่งนักเรียนที่เรียนบาลี
ป.ธ. ๗ - ๙ ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลางของคณะสงฆ์ ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
ให้จัดตั้งทุนภัตตาหารสามเณร เพื่อช่วยเหลือสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งให้จัดงานมอบประกาศนียบัตร
พัดยศเปรียญวุฒิบัตร รางวัล และทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้สอบได้บาลีสนามหลวง นักธรรมสนามหลวง
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และสามเณรทุกรูป ด้านการสาธารณูปการ ได้ให้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ปรับปรุงและก่อสร้างถาวรวัตถุ
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร อาทิ พระอุโบสถ พระวิหารพระยืน
พระวิหารพระสิทธารถ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ พระระเบียงโดยรอบพระวิหารพระพุทธไสยาสน์
และจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ศาลารายบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์
ปรั บ ปรุ ง ถนนและสนามด้ า นหน้ า วั ด ยกระดั บ พื้ น ถนนรอบศาลาการเปรี ย ญ ปรั บ ปรุ ง กํ า แพงแก้ ว
ซุ้มประตู วิหารคด ศาลาอเนกประสงค์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังใหม่ รวมทั้ง ให้ก่อสร้างศาลา
อดีตเจ้าอาวาส ศาลาท่าน้ําแบบเก๋งจีน กุฏิทรงไทย และกุฏิจีนประยุกต์ ศาลาบําเพ็ญกุศล โรงครัว
นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งทุนบํารุงค่าน้ํา ค่าไฟฟ้าและทุนทําความสะอาดวัด ด้านการสาธารณสงเคราะห์
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ได้ให้จัดตั้งทุนพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่อาพาธและอยู่ระหว่าง
ศึกษาเล่าเรียน ได้ให้ดําเนินการจัดหาทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ (ตึกมงคลเทพมุนี) และอุปกรณ์การแพทย์
ประจํ า โรงพยาบาลพรานกระต่ า ย จั ด หาทุ น สร้ า งโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม อุ ป ถั ม ภ์ ก ารก่ อ สร้ า ง
และบูรณะถาวรวัตถุ และจัดซื้อที่ดินให้แก่วัดไตรภูมิ บริจาคปัจจัยเพื่อก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดพระบรมธาตุ และอาคารหอประชุมวัดคูยาง จังหวัดกําแพงเพชร รวมทั้งศาลาบูชาบนเนินเขาวัดคีรีวง
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๘ เป็นพระธรรม
กถึกแสดงธรรมงานพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง เป็นวิทยากรบรรยายความรู้แก่พระสังฆาธิการ
และนวกภิกษุ รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เป็นรองประธาน
กรรมการฝึกอบรมพระนักเทศน์ตามมติมหาเถรสมาคม เป็นผู้อํานวยการฝึกอบรมพระนักเทศน์หนใต้
และหนกลาง และเป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างวัดในต่างประเทศ และจัดส่งพระภิกษุไปอยู่ประจํา ได้แก่
วัดพุทธวิหาร วัดธรรมวิหาร วัดสังฆวิหาร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และวัดไทย สาธารณรัฐเช็ก
นอกจากนี้ยังได้ประพันธ์หนังสืออีกจํานวนมาก เช่น พระในบ้าน ธรรมสารทัศน์ หลักการแต่งฉันท์
ภาษามคธ ป.ธ. ๘ คู่มือแต่งไทยเป็นมคธ ป.ธ. ๙ การเรียนรู้พระพุทธพจน์หลักและวิธีการเทศน์
การตีความพุทธศาสนสุภาษิต ธรรมบทชีวิต หัวใจอมตะ (วิธุรชาดก) เป็นต้น
สรรพกรณียกิจที่ พระธรรมกิตติวงศ์ ได้ปฏิบัติบําเพ็ญมาโดยตลอด ปรากฏผลดีและเจริญก้าวหน้า
แก่พุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนทั่วไป นับได้ว่าเป็นผู้เสียสละมุ่งมั่นในงาน บัดนี้ พระธรรมกิตติวงศ์
เป็นผู้เจริญด้วยพรรษายุกาล รัตตัญญูเถรกรณธรรม มีจริยาวัตรเป็นที่เคารพเลื่อมใส สมควรที่จะได้รับ
ยกย่องให้ดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมกิตติวงศ์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระมหาโพธิวงศาจารย์ ปริยัติกิจวิธานปรีชา ศีลาจารวิมล
โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป คือ พระครู
ปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ไพบูลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑
พระครูวิจิตรสรคุณ พระครูคู่สวด ๑ พระครูวิบูลสรภัญ พระครูคู่สวด ๑ พระครูสังฆกิจวิมล ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
อนึ่ ง ทรงพระราชดํ า ริ ว่ า พระธรรมเจดี ย์ เป็ น พระเถระผู้ เ จริ ญ ในสมณพรหมจรรย์
อนันตปฏิภาณปรีชา ได้ศึกษาแตกฉานในมคธปริวรรตน์และอรรถธรรมวินัย สอบได้สําเร็จนักธรรมชั้นเอก
และเปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้รับปริญญาเอก (สาขาประวัติศาสตร์ - เอเชียโบราณ) จากมหาวิทยาลัยมคธ
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สาธารณรัฐอินเดีย ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดให้เป็นพระราชาคณะที่พระเมธีวราลังการ
ชั้นราชที่พระราชปริยัติเมธี ชั้นเทพที่พระเทพเวที ชั้นธรรมที่พระธรรมเจดีย์ โดยลําดับ ได้รับภาระ
พระพุ ทธศาสนาและสั งวรรั กษาสมณวั ตร สมควรแก่ ตํ าแหน่ งเป็ นอย่ างดี บํ าเพ็ ญกรณี ยกิ จเป็ นหิ ตานุ หิ ต
ประโยชน์แก่พุทธจักรและราชอาณาจักรโดยอเนกประการ กล่าวคือ ด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙
เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
และเป็นเจ้าคณะภาค ๑๓ ในเวลาต่อมา เป็นเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจํา (พศป.)
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้านการศึกษา เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําสํานักเรียนวัดชนะสงคราม
เป็นเจ้าสํานักเรียนวัดกัลยาณมิตร ได้จัดให้มีการศึกษาทั้งแผนกบาลีและนักธรรมเป็นกรรมการตรวจ
ประโยคนักธรรมและบาลีสนามหลวง และกรรมการยกร่างเฉลยประโยคบาลีสนามหลวง เป็นครูสอนประโยค
ป.ธ. ๘ ประจําโรงเรียนพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่วนกลาง ได้ให้จัดตั้งโครงการ ๑ อําเภอ ๑ เปรียญ
โดยรับนักเรียนจากเจ้าคณะอําเภอทุกอําเภอในเขตปกครองภาค ๑๓ (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด) มาเรี ย นที่ สํ า นั ก เรี ย นวั ด กั ล ยาณมิ ต ร จนกว่ า จะสอบได้ เ ปรี ย ญธรรม ๓ ประโยค
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้ให้จัดตั้งทุนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งจัดตั้งทุนนิธิศึกษาสงเคราะห์
ของวัดกัลยาณมิตร โดยได้มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร เป็นประจําทุกปี
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ด้านการสาธารณูปการ ได้ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ซุ้มเสมา
และจิตรกรรมภายนอกพระอุโบสถทั้งหมด พระวิหารหลวงและปิดทององค์พระพุทธไตรรัตนนายก (ซําปอกง)
พระอัครสาวก ๒ องค์ พระวิหารน้อยและจิตรกรรมทั้งหมด ศาลาการเปรียญหลังเก่า หอพระธรรม
มณเฑียรเถลิงพระเกียรติพร้อมตู้ใส่พระคัมภีร์ และให้ก่อสร้างกุฏิทรงปั้นหยา ศาลากลางสระ ศาลาหอฉัน
ศาลารายในเขตพุทธาวาส อาคารพิพิธภัณฑ์ “ภัทรายุวดี” อาคารอเนกประสงค์ “เจ้าพระยานิกรบดินทร”
อาคาร “เจริญศรีชนมายุ” อาคารโรงอาหารทรงปั้นหยา รวมทั้งให้สร้างโรงสูบน้ําพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
และให้ปรับพื้นลานหน้าวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร และปลูกต้นไม้
ตกแต่ ง ริ ม เขื่ อ นให้ ส วยงาม ด้ า นการสาธารณสงเคราะห์ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการประสานงาน
ศูน ย์ ส งเคราะห์แ ละฟื้น ฟู ผู้ติ ด ยาเสพติด และกรรมการช่ว ยเหลื อ ผู้ป ระสบภั ย ธรรมชาติแ ละอุบั ติ ภั ย
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โดยมติมหาเถรสมาคม ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ในการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง บริจาคปัจจัย
เพื่อร่วมสร้างพุทธมณฑลที่จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี บริจาคเข้ากองทุนและมูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งทุน
สาธารณกุศลสงเคราะห์แก่หน่วยงานมูลนิธิ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและชุมชนต่าง ๆ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเป็นผู้ริเริ่มการจัดสร้าง
พุทธมณฑลประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ได้ให้จัดประชุมเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ
เลขานุ ก ารในเขตปกครองภาค ๑๓ จั ด ประชุ ม พระสั ง ฆาธิ ก ารระดั บ วั ด ตามมติ ม หาเภรสมาคม
เป็ น ประจํ า ทุ ก ปี รวมทั้ ง ยั ง ให้ จั ด สั ม มนาพระอุ ปั ช ฌาย์ แ ละเจ้ า คณะตํ า บลในเขตปกครองภาค ๑๓
นอกจากนี้ยังได้ประพันธ์หนังสืออีกจํานวนมาก เช่น งานชิ้นอมตะของพระพุทธเจ้า พุทธวิธีแก้ปัญหาชีวิต
ความรู้เรื่องศาสนพิธีและการบวช ศีล ๕ มาตรฐานสังคม คุณธรรมผู้นํา ปิดช่องว่างของสังคม อธิบาย
วิชาธรรมและวินัย นักธรรมตรี โท เอก เป็นต้น
สรรพกรณียกิจที่ พระธรรมเจดีย์ ได้ปฏิบัติบําเพ็ญมาโดยตลอดปรากฏผลดี และเจริญก้าวหน้า
แก่ พระพุ ท ธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนทั่ว ไป นับได้ ว่าเป็ นผู้ เสี ย สละมุ่ง มั่น ในงาน บั ด นี้
พระธรรมเจดีย์ เป็นผู้เจริญด้วยพรรษายุกาล รัตตัญญูเถรกรณธรรม มีจริยาวัตรเป็นที่เคารพเลื่อมใส
สมควรที่จะได้รับยกย่องให้ดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมเจดีย์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมกวี ศีลาจารโสภณ วิมลศาสนกิจวิธาน ไพศาลปริยัตินายก
ตรี ปิ ฎ กบั ณ ฑิ ต มหาคณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม คามวาสี สถิ ต ณ วั ด กั ล ยาณมิ ต ร วรมหาวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ
วิบุลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูประสิทธิสรการ
พระครูคู่สวด ๑ พระครูสรภาณประสิทธิ์ พระครูคู่สวด ๑ พระครูสังฆกิจพิมล ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
อนึ่ ง ทรงพระราชดํ า ริ ว่ า พระธรรมปริ ยั ติ เ วที เป็ น พระเถระผู้ เ จริ ญ ในสมณพรหมจรรย์
อนันตปฏิภาณปรีชา ได้ศึกษาแตกฉานในมคธปริวรรตน์และอรรถธรรมวินัย สอบได้สําเร็จนักธรรมชั้นเอก
และเปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา และพุทธศาสตร
ดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน จากสถาบันราชภัฏนครปฐม และปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎี
บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต และการพั ฒ นามนุ ษ ย์ จากมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ได้รับพระราชทานโล่และเข็มเครื่องหมายในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓ ข

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร และเกียรติบัตรรางวัล
ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และได้รับพระราชทาน โล่มหิดลวรานุสรณ์ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงพระกรุณาโปรดให้เป็นพระราชาคณะที่พระศรีสุธรรมเมธี ชั้นราชที่พระราชสุธรรมเมธี ชั้นเทพที่
พระเทพปริยัติมุนี ชั้นธรรมที่พระธรรมปริยัติเวที โดยลําดับ ได้รับภาระพระพุทธศาสนา และสังวรรักษาสมณวัตร
สมควรแก่ตําแหน่งเป็นอย่างดี บําเพ็ญกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พุทธจักรและราชอาณาจักรโดย
อเนกประการ กล่าวคือ ด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ และเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ และเป็นเจ้าคณะภาค ๑๕ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔
ด้ า นการศึ ก ษา เป็ น ครู ส อนพระปริ ยั ติ ธ รรมและครู ส อนบาลี ป ระจํ า สํ า นั ก เรี ย นวั ด พระปฐมเจดี ย์
และโรงเรียนสหศึกษาบาลี เป็นเจ้าสํานักเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ปัจจุบันเป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบบาลี
สนามหลวง ณ วัด ไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวั ดนครปฐม และเป็ นกรรมการตรวจข้อสอบบาลี
สนามหลวง เป็นประธานพระปริยัตินิเทศ ภาคกลาง และผู้ดําเนินการศึกษาในเขตภาค ๑๕ ด้าน
การศึ ก ษาสงเคราะห์ ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ ด้ า นการศึ ก ษาของเยาวชนที่ จ ะเป็ น กํ า ลั ง ของประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนาสืบไป โดยให้ก่อตั้งทุนการศึกษาเป็นกองทุนประถมศึกษา และได้มอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ตลอดจนพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา ได้ให้
จัดหาทุนเป็นมูลนิธิโรงเรียนสหศึกษาบาลี และจัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นทางการศึกษา อาทิ โต๊ะ เก้าอี้
กระดานดํา ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ให้จัดสร้างอาคารเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ได้แก่
อาคารศรีสุธรรม อาคารพระธรรมสิริชัย อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนการปรับปรุงห้องประชุม
และห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน วัดพระปฐมเจดีย์ และยังได้บริจาคทรัพย์
ให้แก่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลบางเลน ปรับปรุงตกแต่งห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม
ด้านการสาธารณูปการ ได้ให้ดําเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ ก่อสร้างถาวรวัตถุ และพัฒนาปรับปรุงพื้นที่
บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม มาโดยตลอดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖
เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ปิดทองพระร่วงโรจนฤทธิ์ และพระพุทธสิหิงค์จําลอง ปฏิสังขรณ์วิหารคด
ระเบียง ภาพจิตรกรรมฝาผนังและให้เขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องตํานานการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์
ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ และกําแพงรอบเขตพุทธาวาสทั้งชั้นในและชั้นนอก กุฏิพระสงฆ์ และยังให้
ดําเนินการก่อสร้างศาลาบําเพ็ญกุศล ซ่อมแซมอาคารเมรุ และปรับปรุงบริเวณฌาปนสถาน มีการจัดวาง
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ผังวัดให้เหมาะสมสวยงาม เป็นระเบียบ และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น ด้านการสาธารณสงเคราะห์
ได้ให้ก่อตั้งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยสงเคราะห์ วัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
เป็นการแผ่บารมีขององค์ พระร่วงโรจนฤทธิ์ และเห็นคุณค่าของวัดและพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมความช่วยเหลือ
ในส่วนที่รัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือได้ถึง เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ยังได้ให้จัดทํา
โครงการช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรอาพาธและแม่ชี โดยจัดตั้งกองทุน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้านการเผยแผ่
พระพุท ธศาสนา เป็ นพระธรรมทูต ประจํา อําเภอเมือ งนครปฐม จัง หวัด นครปฐม อบรมนั กเรีย น
และประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม เป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตทั่วประเทศ และวิทยากรอบรมความรู้
ถวายพระสังฆาธิการที่จะรับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์และเจ้าอาวาสใหม่ ได้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของคณะสงฆ์ ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน เชิญชวนให้ร่วมกันแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ และรณรงค์ให้ร่วมใจกันรักษาศีลห้า รวมทั้งได้รับอาราธนาให้เป็นผู้บรรยายธรรม
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๙ และสถานีโทรทัศน์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประจําทุกเดือน
สรรพกรณียกิจที่ พระธรรมปริยัติเวที ได้ปฏิบัติบําเพ็ญตลอดมา ย่อมเกิดผลดีทั้งแก่พระพุทธศาสนา
ประเทศชาติ และประชาชนทั่วไป นับได้ว่าเป็นผู้เสียสละและมุ่งมั่นในงาน บัดนี้ พระธรรมปริยัติเวที
เป็นผู้เจริญด้วยพรรษายุกาล รัตตัญญูเถรกรณธรรม มีจริยาวัตรเป็นที่เคารพสักการะเลื่อมใส สมควร
ที่จะได้รับยกย่องให้ดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมปริยัติเวที ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมเวที ศีลาจารโสภณ วิมลปริยัติกิจประยุต พุทธมหาเจติยปูชิต
ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ
อดุลคณิสสร บวรสังฆานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูวิมลสรกิจ พระครูคู่สวด ๑
พระครูวิจิตรสรคุณ พระครูคู่สวด ๑ พระครูสังฆกิจจารักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
อนึ่ง ทรงพระราชดําริว่า พระธรรมคุณาภรณ์ เป็นพระเถระผู้เจริญ ในสมณพรหมจรรย์
อนั นตปฏิ ภาณปรีชา ได้ศึ กษาแตกฉานในอรรถธรรมวิ นัย สอบได้สํ าเร็จนักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม
๗ ประโยค ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาบาลี อ าจาริ ย ะ จากมหาวิ ท ยาลั ย นาลั น ทา และปริ ญ ญาโท
สาขาประวัติศาสตร์เอเชียใต้ จากมหาวิทยาลัยมคธ สาธารณรัฐอินเดีย ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัล
เสาเสมาธรรมจักร ด้านเผยแผ่หลักธรรม และรางวัลพุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ ทรงพระกรุณา
โปรดให้เป็น พระราชาคณะที่พระสุธีปริยัตยาภรณ์ ชั้นราชที่พระราชรัตนดิลก ชั้นเทพที่พระเทพรัตนสุธี
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ชั้นธรรมที่พระธรรมคุณาภรณ์ โดยลําดับ ได้รับภาระพระพุทธศาสนาและสังวรรักษาสมณวัตรสมควรแก่
ตําแหน่งเป็นอย่างดี บําเพ็ญกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พุทธจักร และราชอาณาจักรโดยอเนกประการ
กล่าวคือ ด้านการบริหารและปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าอาวาส วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ และรองเจ้าคณะภาค ๗ ด้านการศึกษา เป็นเจ้าสํานักเรียน
วัดปทุมคงคา ได้จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี
ชั้นโท และชั้นเอก เป็นกรรมการการศึกษาโรงเรียนวัดปทุมคงคา ได้จัดให้มี การเรียนการสอนธรรม
ศึกษาที่โรงเรียนวัดปทุมคงคา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และโรงเรียนศึกษานารีวิทยา บางบอน กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังได้จัดนิตยภัตถวาย ครูสอนบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา และครูสอนวิชาศีลธรรมประจํา
สํานักเรียนวัดปทุมคงคา รวมทั้งให้จัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอน ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนผู้สอบบาลี - นักธรรมได้เป็นประจําทุกปี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้ให้จัดตั้ง
ทุนศึกษาสงเคราะห์ ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม
และมอบทุ น ศึ ก ษาสงเคราะห์ ชั้ น ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา และอุ ด มศึ ก ษา เป็ น ประจํา ทุ ก ปี
ปีละ ๑๙๐ ทุน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา ด้านการสาธารณูปการ ได้ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดปทุมคงคา
ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยซ่อมแซมพระอุโบสถและจิตรกรรมฝาผนัง ยกฐานพระวิหารคด
และปิดทองพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในวิหารคด ซ่อมแซมศาลาการเปรียญ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
และให้ ก่ อ สร้ า งอาคารปฏิ บั ติ ธ รรมทรงไทยประยุ ก ต์ ๓ ชั้ น ด้ า นการสาธารณสงเคราะห์ ได้ ม อบ
เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือวัด และประชาชนที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยเป็นประจําทุกปี
ให้จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สาขาวัดปทุมคงคา อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
นอกจากนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกฐินสามัคคี
วัดอภัยเขตตาราม วัดท่าพลา อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักสงฆ์หนองลิ้นช้าง อําเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี และวัดม่วงสร้อย อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นรองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๔ ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย
สาธารณรัฐอินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรสวีเดน ไต้หวัน เป็นต้น เป็นผู้อํานวยการ
โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคา ได้ส่งเสริมให้จัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําวัดปทุมคงคา
ได้ถวายพระธรรมเทศนาในงานพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เรื่อง “ปูชากถา” และแสดงพระธรรมเทศนาก่อนที่จะนําเวียนเทียนในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
แก่ผู้ที่มารักษาอุโบสถศีล รวมทั้งจัดให้มีการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทุกวันธรรมสวนะ และวันอาทิตย์
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ที่วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร และแสดงธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย
สรรพกรณียกิจที่ พระธรรมคุณาภรณ์ ได้ปฏิบัติบําเพ็ญมาโดยตลอด ปรากฏผลดี และเจริญก้าวหน้า
แก่พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนทั่วไป นับได้ว่า เป็นผู้เสียสละและมุ่งมั่นในงาน บัดนี้
พระธรรมคุณาภรณ์ เป็นผู้เจริญด้วยพรรษายุกาล รัตตัญญูเถรกรณธรรม มีจริยาวัตรเป็นที่เคารพสักการะเลื่อมใส
สมควรที่จะได้ยกย่อง ให้ดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมคุณาภรณ์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมเสนาบดี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร
ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ วิบูลมหาคณานุนายก
ตรีปิฎกธรรมรักขิต ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูพิศิษฎ์สรคุณ พระครูคู่สวด ๑
พระครูพิบูลสรกิจ พระครูคู่สวด ๑ พระครูสังฆภารวิมล ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
ขออาราธนาพระคุณผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณฐานันดร เพิ่มอิสริยยศ ในครั้งนี้ จงรับธุระ
พระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม
ตามสมควรแก่ กํ า ลั ง และอิ ส ริ ย ยศซึ่ ง พระราชทานนี้ และจงเจริ ญ อายุ วรรณ สุ ข พล ปฏิ ภ าณ
คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

