
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง รายนามคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก 

ประจําป ๒๕๕๑ 
  

  เพื่อใหจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๑ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนยประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร 
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงออกประกาศรายนามคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสําคัญ
สากลของโลก ประจําป ๒๕๕๑ ไวดังตอไปนี้ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
สมเด็จพระมหาธีราจารย ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
สมเด็จพระญาณวโรดม รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 

กรรมการท่ีปรึกษา 
พระวิสุทธาธิบดี พระสาสนโสภณ 
พระพรหมเมธี พระพรหมเวที  
พระพรหมคุณาภรณ พระพรหมสุธี 
พระพรหมโมลี พระวิสุทธิวงศาจารย  
พระธรรมปญญาบดี พระธรรมกิตติเมธี  
พระธรรมกิตติวงศ พระธรรมปรยิัติเวที  
พระธรรมกิตติมุนี พระธรรมวรเมธี 
พระธรรมปฎก พระธรรมคุณาภรณ 
พระธรรมเจดีย พระธรรมปญญาภรณ 
พระธรรมสุธี พระเทพปริยติัวิมล 
พระเทพปริยติัเมธี พระเทพวิริยาภรณ 
พระราชรตันโมลี พระราชพิพฒันโกศล 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล) 
 



   

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รศ.ดร.ประสาท  สืบคา 
รศ.ดร.วันชัย  ศิริชนะ รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล 
รศ.ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกุล ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ 
ศ.คลีนิกปยะสกล  สกลสัตยาทร ผศ.ปรีชา  อองอารี 
รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู ศ.ดร.พงษศักดิ์  อังกสิทธ์ิ 
นายแพทยรัศมี  วรรณิสสร คุณหญิงสมปอง  วรรณิสสร 
นายวัลลภ  เจียรวนนท นายกอศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ 
อาจารยตรีธา  เนียมขํา  

   
คณะกรรมการอุปถัมภ 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ประธานกรรมการ 
พระวิสุทธาธิบดี  รองประธานกรรมการ 
พระมหาโพธวิงศาจารย รองประธานกรรมการ 
พระพุทธิวงศมุนี รองประธานกรรมการ 
พระวิสุทธิวงศาจารย รองประธานกรรมการ 
พระธรรมปญญาบดี รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการอุปถัมภ 
พระธรรมกิตติวงศ พระธรรมวิมลโมลี 
พระธรรมสิทธาจารย พระธรรมปรยิัติโมลี 
พระธรรมกิตติโสภณ พระธรรมมหาวีรานุวัตร 
พระธรรมกิตติมุนี พระธรรมปรยิัติโสภณ 
พระธรรมกิตติเวที พระธรรมวรนายก 
พระธรรมปรยิัติเวที พระธรรมเสนานี  
พระธรรมปฎก พระธรรมสุธี 
พระเทพสิทธิเมธี พระเทพวิสุทธิเวที 
พระเทพสมุทรโมลี พระราชพิพฒันโกศล 
พระราชรัตนวราภรณ นายประเสริฐ  พงษสุวรรณศิริ  
นายแพทยรัศมี  วรรณิสสร คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร 
คุณหญิงกระจางศรี  รักตะกนิษฐ นายวัลลภ  เจียรวนนท 
นายกอศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ อาจารยตรีธา  เนียมขํา 
ดร.ยุวรี  เอื้อกาญจนวิไล นางสาวฐิติพร  นํ้าเงิน   



   

พลเอกเสรี  พุกกะมาน ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ  พุกกะมาน 
นางกาญจนา  สุวรรณนภาศรี ประธานบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ 
กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  

  
คณะกรรมการอํานวยการ 

อธิการบดี ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ  
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 
นายศุภชัย เจียรวนนท รองประธานกรรมการ  

กรรมการอํานวยการ 
รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 
รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 
รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาฯ 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
คณบดีคณะพุทธศาสตร คณบดีคณะครุศาสตร 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร คณบดีคณะสังคมศาสตร 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการวิทยาเขต ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ ผูอํานวยการกองทะเบียนและวัดผล 
ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ผูอํานวยการเสถียรธรรมสถาน 
ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาฯ ผูแทนปลัดกระทรวงการตางประเทศ  
ผูแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผูแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ผูแทนผูบัญชาตํารวจแหงชาติ 
ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผูแทนองคการยุวพุทธิกสมาคม 
ผูแทนเลขาธิการองคการพุทธศาสนิกสัมพนัธแหงโลก ผูแทนประธานสภาองคกรพระพุทธศาสนา 
ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก ผูแทนกองทัพบก 
ผูแทนกองทัพเรือ ผูแทนกองทัพอากาศ 
ผูแทนองคการสหประชาชาติ ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี 
ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ศ.พิเศษจํานงค  ทองประเสริฐ 
ศ.พิเศษอดิศักดิ์  ทองบุญ รศ.ชูศักดิ์  ทิพยเกษร 
นายสนิท  ไชยวงศคต นายสุรพัศ แกนทาว 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



   

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ผูอํานวยการกองกลาง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ผูอํานวยการกองวิชาการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการฝายเลขานุการ 
พระมหาสมจินต   สมฺมาปฺโญ ประธานกรรมการ 
พระศรีธวัชเมธี รองประธานกรรมการ 
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
พระสุทิน  เขมวํโส พระมหาสวงค าณวโร 
พระธวัชชัย ถาวรธมฺโม พระมหาสมพงษ  สนฺตจิตฺโต 
พระชัยเดช  เอกคฺคจิตฺโต Ven.W.Piyaratana 
พระมหาณรงคฤทธิ์  ญาณวิสิฏโฐ พระมหาธิติ  อนุภทฺโท 
พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม พระมหาปญญา ปฺาสิริ 
พระมหาสุระศักดิ์  ธีรวํโส พระครูสิริจันทนิวิฐ 
พระมหาธนู ชุตินฺธโร พระวิชัย อคฺคธมฺโม 
พระมหาทองแดง สิริปฺโ พระมหาบุญลอม ธีรปฺโ 
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม พระพงศรัชต กตปฺุโ 
พระวิเชียร เถ่ียนอี้ ผศ.ดร.สิริวัฒน  ศรีเครือดง 
ผศ.ดร.โกนิฏฐ  ศรีทอง นายฉัตรชัย  บัวเกิด 
นางสาวสุพิศ  ศรีวิชัย นายสนธิญาณ  รักษาภักดี 
นายสุชญา  ศิริธัญภร นายอักษราวิชญ  โฉมศรี 
นายจิระศักดิ์  ธารสุขกระจาง นายวิโรจน  คุมครอง 
นายธานี  สุวรรณประทปี นางสาวอรปรียา วสุมหันต 
นางสาวอรทัย  มีแสง นางพูนสุข   มาศรังสรรค 
นางเอื้อมอร  ชลวร นางอาทิตยา มามณีแดง  
นายจเด็ด โพธิ์ศรีทอง นายมาณพ วิฤทธิ์ชัย 
นายชัยโชค คณนาวุฒิ นายคเชนทร สุขชื่น 
นายเสนาะ เฑียรทอง นางบุญเรือน เฑียรทอง 
นายปฐมพงศ เฑียรทอง นางสาวกรุณา เฑียรทอง 
นางสาวกนกพร เฑียรทอง นางสาวอัมพร จันทรตน 
นายธนาชัย บูรณวัฒนากูล นางสาวสุวลี ศรีแจม  
นางมณีรัตน ล้ีสุทธิพรชัย นางสาวรัศนันท อาภาวรทัต 



   

นางสาวอารีรัตน คลายเอี่ยม นางสาวสุจิตตาภรณ จั่นทอง 
นางสาวพรภินันท  บุนนาค นายธรรมะ  สุขธรรม 
สิบเอกภูมิรัตน  อภิชาตสกุล นายจักรชัย  อุนใจ 
นางสาวจิตรสินี  ตระการประเสริฐ นางสาวสุเบีย แกแกว 
นางจารวี พิมพสมฤดี นางสาวอรรจนียา ธรรต  
นางสาวลัดดา ศรีราช นางสาวสมอุรา สินทวีวงศ 
นางสาวมณีรัตน เมียส แมชแีมรี่ ล้ิม  
นายชิมโบ อิโซงิมิ สามเณรีเต๋ียนหยง 
นางสาวสุดใจ สุวรรณชีวะ นางภัทรี วัยอุดมวุฒิ 
นางสาวศุภรัศมี อาธิเสนะ นางสาวอโณทัย กลิ่นสุคนธ 
พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส กรรมการและเลขานุการ 
พระมหาสุทัศน  ติสฺสรวาที กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระสมุทร ถาวรธมฺโม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระมหาวรเดชา  อคฺคเตโช  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการฝายพิธีการประชุม 
พระวิสุทธิภัทรธาดา  ประธานกรรมการ 
พระศรีธวัชเมธี รองประธานกรรมการ 
พระศรีสิทธิมุนี รองประธานกรรมการ 
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 
พระครูปลัดเชี่ยว ชิตินฺทฺริโย พระครูสังฆพินัย 
พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต 
พระมหาสุทัศน  ติสฺสรวาที พระมหาราชัน จิตฺตปาโล 
พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ พระทิพย สิรธิมฺโม    

 พระฐิตะวงษ  อนุตฺตโร พระปลัดวีระชนม เขมวีโร 
  พระมหาบุญชู  เขมจารี พระมหาทองคํา ฐิตเปโม 
 พระปลัดจักราวุธ ญาณวีโร พระมหาสาธิต สาธิโต  
 พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิโต พระปลัดปรีชา  โชติปฺโญ  
 พระสมคิด  ชุตินฺธโร พระสุนัย  อภิปฺโญ 
  พระศิริ  ธีรวโํส แมชีกฤษณา รักษาโฉม 



   

 แมชีอําไพ  ตัณฑสมบุญ รศ.ดร.สมาน งามสนิท 
 รศ.ดร.ภาณุวัตร  สุริยฉัตร นายสนิท  ไชยวงศคต 
  นายสาโรจน  กาลศิริศิลป นายธวัชชัย  สมอเน้ือ 

นายสุธีทัศน สุโท นายบุญฤทธิ์  มีฤกษ 
พระมหาสุกรี  สุจิตฺโต  กรรมการและเลขานุการ 
นายวสิษฐ เกษมทรัพย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายอุดร เขียวออน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝายสถานที่ 

พระมหาโกวิทย  สิริวณฺโณ ประธานกรรมการ 
พระมหาขวัญชัย  กิตฺติปาโล รองประธานกรรมการ 
พระครูปุริมานุรักษ รองประธานกรรมการ 
นายสัจจา วงศาโรจน รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
พระครูสิริวีราภรณ พระมหาประยูร ธีรวํโส 
พระปรยิัติกิตติธํารง พระมหาธวัช เขมธโช  
พระมหาอํานวย วิสุทฺโธ พระครูธรรมธรบุญชู สิทฺธิปฺุโญ 
พระฐิตะวงษ  อนุตฺตโร พระปลัดวีระชนม เขมวีโร  
พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ  พระปรีชา กลฺยาโณ   
พระมหาทองคํา ฐิตเปโม พระปลัดจักราวุธ ญาณวีโร  
พระมหาสาธิต สาธิโต พระมหาสันติ ธีรภทฺโท  
นายสรายุทธ  อุดม นายอุดร เขียวออน 
นายพีรวัฒน ชัยสุข ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ผศ.ดร.สิรวิัฒน ศรีเครือดง ผศ.ปฐมพงศ ทินบรรเจิดฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.โกนิฏฐ ศรีทอง ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง 
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร 
นายถวิล คําโสภา นายธวัช ดารารัตน 
นายทนงค ลําประไพ นายสัมพันธ ครองโพธิ์ 
นายสุชน ประวัติดี ผศ.โกวิท พานแกว 
ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผศ.ชวัชชัย ไชยสา 
ผศ.อนุภูมิ โซวเกษม ผศ.สําราญ อิ่มจิตต 
นายเทียนชัย บุญทา นายสิงหคํา เกงกลา 
นายสานนท วิบูลยศิลป นายณัฐพงศ สังวรวรรณ 



   

นายวรเดช  กัณณีย นายอํานวย วัฒนคณิต 
นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ  นายวิษณุ สุวรรณทัต 
พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป กรรมการและเลขานุการ 
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระมหาบุญชู เขมจารี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายธวัชชัย  สมอเน้ือ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายสมชาย บุญสุน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  
คณะกรรมการฝายปฏิคม 

พระเทพปริยติัสุธี   ที่ปรึกษา 
พระครูสังฆพินัย    ประธานกรรมการ 
พระมหาวิลัย  สมาจาโร     รองประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ชาติชาย  พิทักษธนาคม    รองประธานกรรมการ 
ดร.พรรษา  พฤฒยางกูร   รองประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม   รองประธานกรรมการ 
ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง   รองประธานกรรมการ 
วาที่ รอยตรีจรีพงษ  แกวเหล่ียม  รองประธานกรรมการ 
นายอิทธิพล  แกวพิลา    รองประธานกรรมการ 
นายธนาคม   บรรเทากุล    รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 
พระมหานพดล ปุญญสุวฑฺฒโก    พระมหาวรชัย  ติสฺสเทโว  
พระมหาชะเอม   สุวีโร พระมหาสมเกียรติ  กิตฺติญาโณ 
พระปลัดทิพย  สิริธมฺโม พระปลัดวีระชนม  เขมวีโร 
พระมหาสมหวัง  ปุญญเมธี  พระมหาภาสกรณ   ปโยภาโส 
พระมหาณัฐวุฒิ  พุทฺธสาโร พระมหาศรีไพร  ปฏิภาโณ 
พระมหาสาธิต  เมธวาที พระครูปลัดไพวรรณ  ภูรญิาโณ 
พระอนุรักษ  อนุตฺตโร สามเณรสนามชัย  กาพยแกว 
สมาชิกสภานิสิต มจร.  คณะกรรมการบริหารองคกรนิสิต 
นายพิพัฒน  คงประเสริฐ นายม่ัน  เสือสูงเนิน 
นายเฉลียว  รอดเขียว ผศ.ชํานะ  พาซื่อ 
นายกฤต   ศรียะอาจ นายคําพันธ  วงศเสนห 
ผศ.ดร.สุทธิพงษ  ศรีวิชัย นายวิเชียร   บัวสําลี 
ผศ.สมหมาย  ดูยอดรัมย นายบุญสง  ธนะจันทร 



   

นายสุรวัฒน   ทองเกลี้ยง นายทองใส  ตามบุญ 
ผศ.สมชัย  ศรีนอก นายบุญเลิศ  จีรภัทร 
ผศ.ปฐมพงศ  ทินบรรเจิดฤทธ์ิ ผศ.สมศักดิ์   ปาละสุวรรณ 
ผศ.ประพันธ  กุลวินิจฉัย รศ.ดร.ปรีชา  คะเนตรนอก 
นายทนงค   ลําประไพ ผศ.โกวิท   พานแกว 
ผศ.ดร.เมธาพันธ   โพธิธีรโรจน ผศ.ดร.สิริวัฒน  ศรีเครือดง 
ผศ.ดร.โกนิฏฐ ศรีทอง ผศ.สถิตย  ศิลปชัย 
ผศ.ชวัชชัย ไชยสา ดร.พิเชฐ   ทัง่โต 
ผศ.ดร.ธัชชนันท  อิศรเดช ผศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู 
นางสุดารัตน  บรรเทากุล นายสมศักดิ์  สายหยุด 
นายจํารูญ   ธรรมดา ผศ.กิตติภูมิ  มีประดิษฐ 
ผศ.มงคล   หวังสุขใจ ผศ.นเรศ  สุรสิทธ์ิ  
MR. Dale R. นายสกลยุทธ  สะอาดละออ 
คณะนักศึกษาอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ๑๐  คน 
คณะนักศึกษาอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ๑๐  คน 
คณะนักศึกษาอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  ๑๐ คน 
นายเกษม  ประกอบดี กรรมการและเลขานุการ 
พระปรีดา ปติธมฺโม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระสมรรถชัย  กิตฺติโสภโณ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระมหาเดนพงษ พุทฺธรกฺขิโต  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายสุรเชษฐ  ตอรัมย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายบัญชา  นารี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายเสนห  แซวรัมย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล ประธานกรรมการ 
พระครูสุตกิจบริหาร รองประธานกรรมการ 
พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล รองประธานกรรมการ 
พระครูสังฆพินัย รองประธานกรรมการ 
ดร.พรรษา พฤฒยางกูร รองประธานกรรมการ 
ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ 

 
กรรมการ 

พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน พระครูบวรสกิขการ  



   

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส พระมหาโชว ทสฺสนีโย   
พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล พระมหาศรีทนต สมจาโร 
พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี พระมหาสุริยา วรเมธี  
พระครูปริยัติกิตติธํารง พระเทวา รตนโชโต  
พระมหาสุกี กนฺตสีโล พระทิพย สิรธิมฺโม  
พระมหาศรี ปฺญาสิริ พระมหาวีระพงษ วีรวํโส  
พระมหาสมบูรณ สุธมฺโม พระมหาสม กลฺยาโณ  
พระกิตติพงษ สิริวณฺโณ 
ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ๓  ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนกองทพับกชอง ๗   
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนกองทพับกชอง ๕ ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนชอง ๙ อสมท 
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีว ี
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง NBT 
ผูอํานวยการสถานีโทรทัศน ABTV 
นายไกรวัฒน ศรีวุฒิวงศ บรรณาธิการหนังสือพิมพไทยรัฐ 
บรรณาธิการหนังสือพิมพมติชน บรรณาธิการหนังสือพิมพบางกอก ทูเดย 
บรรณาธิการหนังสือพิมพขาวสด บรรณาธิการหนังสือพิมพเดลินิวส 
บรรณาธิการหนังสือพิมพสยามรัฐ บรรณาธิการหนังสือพิมพคมชัดลึก 
บรรณาธิการหนังสือนิตยสารสกุลไทย รศ.ดร.สมาน งามสนิท 
ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจ ิ ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 
นางธีรพร ชัยวัชราภรณ นายธนาชัย บูรณวัฒนกุล 
นายมาณพ จิรกาญจนไพศาล นายเกษม แสงนนท 
นางนิตยา ลักษณวิสิษฐ นางยุวดี บุญครอง 
นางภัทราพร ยิ่งสกุล นางนิตยา แหลมหลวง  
นายอภิชาญ ปานปรีชา นายเฉลียว รอดเขียว 
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผศ.ดร.สุทธิพงษ ศรีวิชัย 
นายศุภชัย ผองสวัสด์ิ ผศ.สมชัย ศรีนอก 
นายไชยวัฒน รัตนประสิทธ์ิ รศ.ดร.ปรีชา คเนตนอก 
นางพูนสุข มาศรังสรรค นางเอื้อมอร ชลวร 
นายสมชาย สุรชาตรี นางสาวฐานิยา พงษศิริ 
นางจุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ  
นายประพาฬพงศ มากนวล ผศ.ดร.เมธาพันธ โพธิธีรโรจน 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู ผศ.นิลรัตน กลิ่นจันทร 
นายปญญา นิรันดรกุล นายประสิทธ์ิ บุตรศรี 
นายสุรภากร ศรีวุฒิวงศ นางสาวพรลพัชร นรารัตนวันชัย 



   

นางสาวสายสวรรค ขยันยิ่ง  นางเตือนใจ สุจริตกุล 
นางสาวจนา พิชัยกุล นางสาวกติกา พิชัยกุล 
ผศ.โกวิท  พานแกว นายธนาคม บรรเทากุล 
นางสาวทิพากาญจน  ประภารัตน  
พระมหากมล ถาวโร กรรมการและเลขานุการ 
พระมหาบุญเกิด กตเวที กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระมหาพิชิต ภูริปฺโญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระมหาวิศิษฐ ปฺญาธโร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายสมหมาย สุภาษิต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายวรพันธุ แยมหงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายวิโรจน หลอมนาค กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายสงกรานต ทิพโชติ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นางสาวดอกฝาย สุภาษิต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝายสวัสดิการ 

พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล  ประธานกรรมการ 
พระครูบวรสกิขการ  รองประธานกรรมการ 
พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ  รองประธานกรรมการ 
พระมหาอํานวย วิสุทฺโธ  รองประธานกรรมการ 
แมชีทศพร บุญเทวาพิทักษ  รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 
พระธวัชชัย ถาวรธมฺโม พระมหาสักชาย กนฺตสีโล 
พระมหาสุชล จนฺทปฺโญ พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก 
พระโกมิน จนฺทาโภ พระศิโรดม จนฺโทภาโส 
พระสายัญ ธมฺมสุนฺทโร พระมหาชัยวุฒ ชยวุฒฺโฑ 
คณะศิษยแมชีทศพร  บุญเทวาพิทักษ คณะอุบาสกอุบาสิกาชาวธรรมวิจัย มจร. 
คณะนักศึกษาอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย คณะนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มจร. 
นางสุภา  มาลากุล ณ อยุธยา นางสาวกฤชฎีรัชฎา รัตนรักษ 
นายสุดตา  ประทุมมาศ นางสาวขวัญอุษา  เอกจิตต 
นางจันทนา  แกวไทจีน นายสุวรรณ แสงสุดใจ 
นายภูริสร วิภูษิตานนท ดร.กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ 
นางนิลาวัลย ตะละภัฎ นางเตือนจิต หักกะยานันท 
นางสาวฉัตรานันท ตะละภัฏ นางชนิดา โพธิ์พิจิตร 
นางสาววิภาดา พัฒนกิตติพงษ นางลักษณี พานิชปฐม 



   

นางนิภาพร ยะราช นายสมชาย รุงเรือง 
นางสิริพิชญ เตชะไกรศรี นางพวงจันทร ตุมราศวิน 
นายประสิทธ์ิ อนุพงษพันธ นางสุธีรา อนุพงษพันธ 
นางจินดาภา จันทภาษา นางชูศรี บําเพ็ญทาน 
นางลําไย ฝายขันธ นางสุนันทา พันคําแหง 
นางพิชญพิมล กานดารักษ นายสุรพล ชมดารา 
นางสาวปฤศนา หงสทอง นางเฉลิม ยิ้มจันทร 
พันจาเอกภาณุวัตร สุขอํานวย นางกูเกียรติ ก่ิงเกษม 
นายสมเกียรติ เติมขวัญเจริญ นางพรทิพย สุขอํานวย 
นางสาวกมลทิพย ยิ้มจันทร นางสาวมัฑนีย ศรีจิวังษา 
นางสาวสุกัญญา ชมดารา นางชนาภา พุทธิสาร 
นางสุริยา เพชรสุทธ์ิ นางสาวอภิญญา ตุมราศวิน 
นางนฤมล รุงเรือง นายบุญเล่ือน ฟูเฟอง 
นางนิตยา จันโสม นางสงศิริ บุญลอย 
นายธันยธรณ เกศาภรณ นางสาวจันทกานต เกศาภรณ 
นายจิรกิตต์ิ เกศาภรณ นางสาวกานดา ไพบูลยพูนผล และคณะ  
นายเฉลิม พิมพโมทย นางสุวพันธ นักสอน 
นางสาววรวีร ชิดเจริญ นางสาวสุรารักษ ไตรประวัติ 
นายประจวบ สะพู นางสุพรรณี ไชยรังสฤษฎิ์ 
นางสาวทัศนียวรรณ น่ิมศิริ นางอํามะรา ชมดารา 
นางสาววิภาดา พรหมปญญากุล นางหนูพิณ เน้ือไม 
นางอารีย บุญเกิด นางลัดลาวัลย สถิรพันธมาศ 
นายฉัตรเพชร สถิรพันธมาศ นางดรุณี เทียนเกษม 
นางสาวจริยา สมุลไพร นางสาวชนกพรรณ เน้ือไม 
นายกีรติ กมลประเทืองกร นางสาววิไลวรรณ สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา 
นางสาววันวิสาข  กุดเปง นางสาวภูริชา เจียวโรภาส 
นางสาวระวีวรรณ แจงเจนกิจ นางสาวเอกศรา เดชเส็ง 
นางสาวปรียาลักษณ โทณะวณิก นางสาวจริยา จัตุพร 
นางสาวราณี ภูวรรณชัยกุล นางสาวปาริตา ภูวรรณชัยกุล 
นางสาวอังสนา ภูวรรณชัยกุล นางสุจิตกาญจน โตสมภาพ 
นางทัศนีย ฉ่ําพิรุณ นางสาวสมฤทัย  วัฒนศิริ 
นางสาวแสงระวี  แยมขจร นายธนู  หมูอมร 
นายฑีมทัศน  ฉินทนะปทุมพร นางสาวปยะวรรณ ก่ิงเกษม 
นางสาวสิริลักษณ  รัตนโภคา นางสาวบรรจง  อําพันแสง 



   

พระมหาศุภชัย ปยธมฺมชโย กรรมการและเลขานุการ 
พระครูสังฆรักษถิรธัมม ถิรธมฺโม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระมหาบุญเลิศ  ยสวฑฺฒโน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระมหาสุภกันต  สุขุมาโล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระไวพจน  สีลเตโช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายศรายุทธ  ประการแกว กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นางชมชื่น  เกษราภรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝายเหรัญญิกและจัดของที่ระลึก 

พระครูคัมภีรปญญาวิกรม ประธานกรรมการ 
พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป รองประธานกรรมการ 
พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ รองประธานกรรมการ 
พระมหาบุญชู เขมจารี  รองประธานกรรมการ 
นายธวัชชัย สมอเน้ือ  รองประธานกรรมการ 
นายสมศักดิ์ สายหยุด  รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
พระสมคิด ชุตินฺธโร พระประดิษฐ ปฺุญาลงฺกาโร 
พระครูปลัดชัยวัฒน  พลตรีทองขาว พวงรอดพนัธุ 
พลเรอืตรีประยูร นรสีห ผศ.มงคล หวังสุขใจ 
นายวีรวัฒน พูลสวัสด์ิ นายชลิต กนิษฐสุต 
นายสนิท ไชยวงศคต นางอุไร ปนตระกูล 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู นายโยธิน กิติคุณ 
นางพัชรา กิติคุณ นางสาวศุสดา ปุริทัศน 
นางสาวมะยุรี พรหมรักษ นางสุภาพ หวังสุขใจ 
นางมานิตา สุขสําราญ  นายปญญา สามัญ  
นายถวิล คําโสภา นางสาวเสาวลักษณ สงสําเภา 
นายวิษณุ สุวรรณทัต  นายสมชาย บุญสุน 
นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ  นายเรืองยศ หวังสุขใจ  
นายธวัช แยมปว นางสาวณภาสณัฐ พิมพิลาลัย  
นางสาวณัฏฐชิสา เหลืองดอกไม นางสาวนุสรา พุฒซอน 
นางสาวชุติภรณ เชษฐสกุลวิจิตร นางสาวสุพิศ ศรีวิชัย 
นางเสาวลักษณ รวยสุวรรณ นายนันทกิจ เทียงเดช 
นางสาวพรรณราย ชูเลิศ นางสาวกาญจนากร วงษา  



   

นายชาคริช พิชิตถกล นางสาวกนกอร ลํ้าเลิศ 
นางสาวพจมาน หุยทุมา นางสาวณัฐชยา แกวระคน 
นางสาวธีรพันธ ดีมาก นางสาวอโณทัย บุญทัน  
นางรุงอรุณ ทันมา นายสุดตา ประทุมมาศ 
นางสาวลาวัลย วารินคีรีรัตน นายจเด็ด โพธิ์ศรีทอง 
นางสาวยศวดี อารมณดี นางสุชานาฏ เพ็งมาก  
นายบุญชวย ปารารัมย นายสุพจน พลรัมย 
นายสุพรรณ เที่ยงแท  นายเกิน สิบรัมย  
นายนิพนธ กัณฑา  นายสิทธ์ิ ศิลประกอบ  
นายวันชัย หมีขํา  นายสมัย เพ็งนํ้าคํา  
นายพรมมา โฮนอก นายสมมุติ หลงมี  
นายจรรยา โนนคูเขตโขง นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง  
พระมหาดํารงค สิริคุตฺโต  กรรมการและเลขานุการ 
พระมหาเฉลา ฉนฺทชาโต  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายฉัตรชัย บัวเกิด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายพิทธิพงศ วงศสุริยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการฝายวิชาการและเอกสาร 
พระสุธีธรรมานุวัตร ประธานกรรมการ 
พระศรีสิทธิมุนี รองประธานกรรมการ 
พระศรีธวัชเมธี รองประธานกรรมการ 
พระครูปลัดสัมพัฒนวิริยาจารย รองประธานกรรมการ 
พระมหาไพฑูรย รุจิมิตฺโต รองประธานกรรมการ 
พระมหาเจิม สุวโจ รองประธานกรรมการ 
นายวัลลพ ไทยอารี รองประธานกรรมการ 
นายอนุรุธ วองวานิช รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
พระมหาสุริโย  อุตฺตมเมธี พระมหาประสานชัย  เทวงฺกโร 
พระมหาณรงคฤทธิ์   ญาณวิสิฏโฐ พระมหาวรเดชา   อคฺคเตโช 
พระมหาอุดม  สารเมธี พระมหาสันทัด อาภทฺธโร 
พระมหาธิติ  อนุภทฺโท พระมหาสันติ  ธีรภทฺโท 
พระมหาบุญเลิศ  ธมฺมทสฺสี พระมหาประยูร  โชติวโร  
ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ 



   

รศ.ดร.สมาน งามสนิท ดร.สมบุญ  ดวงสโมสร 
ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรจุิ รศ.ดร.ภัทรพร สิริกาญจน 
ดร.วีรชาติ น่ิมอนงค ผศ.ดร.สุทธิพงษ ศรีวิชัย 
ดร.ชัยณรงค  กลิ่นนอย ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิต 
นายสุชญา  ศิริธัญภร นายกฤต ศรียะอาจ 
แมชีอําไพ ตัณฑสมบุญ นางสาวศิวิลา นิธิฐิมณีทรัพย 
นายสังวร ออนสนิท นาวาเอกวันชัย ทรงเมตตา 
นางจุฑามาศ  วารีแสงทิพย พ.อ.(พิเศษ)หญิง ดร.ศรีศรัณย  ธีรธํารง 
นางสาวอายุษกร  งามชาติ ดร.ศศิวรรณ  กําลังสินเสริม 
นางสาวศิริวรรณ  กฤษณสมิต น.อ.หญิงมณฑา  ทวีศรี 
นางพูนสุข  มาศรังสรรค นางสาวอรปรียา  วสุมหันต 
ดร.หิมพรรณ  รักแตงาม นายชาธิปรัชญ  หวยหงษทอง 
นางเอื้อมอร  ชลวร นางวนิดา  โสวรรณาการ 
นางสาวฐิติขวัญ  เหล่ียมศิริวัฒนา      นางตรีศิลป  สืบพงษสังข  
นางสาวอภิรมณ ดํารงศิริ นางภัทรี  วัยอุดมวุฒิ 
Ven.Cheng  Leang  Mr.Tyler  Wesley Cann 
Ven.Meas Suvocun (Sumedho) Mr.Stephen  Evans 
Dr.Peter  Masefield Mr.Jess  Peter  Koffman 
นางสาวนันทพร  ดํารงศิริ นางสาวสมอุรา  สินทวีวงศ 
นางธีรพร ชัยวชัราภรณ นายธีรบูร บูญวิท 
นายเฉลียว  รอดเขียว นายม่ัน  เสือสูงเนิน 
ดร.ประพันธ  ศุภษร นายมนัส  จอดพิมาย 
นายสมบูรณ  เพงพิศ นายอักษราวิชญ โฉมศรี 
พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร กรรมการและเลขานุการ 
พระมหาสมเกียรติ  กิตฺติญาโณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระสุทิน เขมวํโส กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระมหาบุญทัน  ธีรงฺกุโร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ดร.สุวิน รักสัตย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นางลักษณพสุกานต  สุขพินิจ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ 

พระวิสุทธิภัทรธาดา ที่ปรึกษา 
พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโญ ที่ปรึกษา 
พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล  ที่ปรึกษา 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ที่ปรึกษา 
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ที่ปรึกษา 



   

พระศรีสิทธิมุนี ประธานกรรมการ 
พระมหากฤษณะ ตรุโณ รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
พระมหาไพรัชน ธมฺมทีโป พระมหาสุทัศน  ติสฺสรวาที 
พระมหาสมบูรณ  วุฑฺฒิกโร พระมหาทวี  มหาปฺโ 
พระมหาบุญเลิศ  ธมฺมทสฺสี พระมหาดนัยพัชร คมฺภีรปฺโ 
ดร.สมิทธิพล  เนตรนิมิต นายรังษี  สุทนต 
ดร.ประพันธ  ศุภษร พระครูใบฎีกาสน่ัน ทยรกฺโข 
พระมหาศรีทนต  สมจาโร ดร.ศักดิ์ชัย  อนันตตรีชัย 
นายสมหมาย  สุภาษิต พระมหานพดล  สุวชฺชฺู 
แมชีอําไพ  ตัณฑสมบุญ นายอุดร  เขียวออน 
นายจักรกฤษณ การกระสัง นายธานี สุวรรรณประทปี 
นางรธีพร  สารทประเสริฐ แมชีวงเพชร  คงจันทร 
นางสาวดลฤดี  พิศิษฐการ นางสโรชา คุณาธิปพงษ 
นายนันทพล  โรจนโกศล พระมหาบูรณะ  ชาตเมโธ 
นางพูนสุข  มาศรังสรรค นางเอื้อมอร  ชลวร 
พระมหาสมพงษ   สนฺตจิตฺโต นางสาวกนกพร เทียรทอง 
นายกิตติพงศ   บุญเกิด นายขวัญชัย   กอบธัญการณ 
นายชัชวาล  สามัญฤทธิ์ นางสาวชุติกาญจน  ผลบุตร 
นางธนัชศิริ  ศรีออน นางสาวนันทนา  สาทิตานนท 
นายบุณยกร  วชิระเธียรชัย นายประทีป  ประดับธรรม 
นายพงษศักดิ์  สนธิตระกูล นางสาวเพ็ชรัตน  พนมโชคไพศาล 
นายภินันท  สิงหกฤตยา นางสาวรสสุคนธ  ยมกนิษฐ 
นายสมชาย  ชัยเชษฐดํารงกุล นางสรอยทอง  จตุพร 
นายสวอง  บุญมี นางสาวสายทิพย  ประไพ 
นาวาเอก (พิเศษ)สุนทร  กลับพิษ นางออยทิพย  จงจิระศิร ิ
นางศิริวรรณ  คําบัว พระจาตุรงค  อาจารสุโภ 
พระมหาทองมา  อรุณรํสี พระมหาประดิษฐ  ธมฺมกาโม 
พระมหาพินันท  ชยาภินนฺโท พระครูปลัดชัยวัฒน  ภูริปฺโญ 
พระณัฏฐเสฏฐ  อธิฐาโณ พระมหาทวิช  กิตฺติญาโณ 
พระธัชนนท  ชยาภินนฺโท พระมหาบุญยัง  ฐิติญาโณ 
พระปรีชา  คนฺธโก พระฤกษดํารงค  ปฺญาธโร 
พระสุรศักดิ์  กิตฺติปฺโญ พระสุวัตร  สุภทฺโท 
พระมหาอดุลย  อตุลวํโส พระครูอาทรปริยัติสุธี 
พระมหาสมศักดิ์  สิริวฑฺฒโน พระอภิรักษ  กิตฺติปฺโญ 
นางจารวี  พิมพสมฤดี นางสาวจิรภัทร  แสงสัตตรัตน 



   

นายเจตนา  จิตรพันธุ นางสาวชมพูนุช  จําลอง 
นางกรกนก  รุจินาม นายกันตฐศิษฏ  เลิศไพรงาม 
นางสาวกาญจนา  เลิศเจริญสวัสด นางสาวอรทัย  มีแสง 
พระมหาอรุณ  จิตฺตคุตฺโต นายอุทัย  สติม่ัน 
พระอธิการเอกชัย  เปมิโย พระมหาคําสิงห  สีหนนฺโท 
พระมหาปรทตัติ  ปรทตฺตูปชีวี พระมหาประวิน  ปวโร 
พระมหาวิวัฒน  จิรวฑฺฒโน พระมหาสมคิด  ธีรธมฺโม 
พระสมชาย  ปโยโค พระมหาสมพงษ  อาสโภ 
พระเดโชพล  ชนาสโภ นางสาวทัศนีย  เจนวิถีสุข 
นายบูรณเชน  สุขคุม นายกมล  กาญจนสิทธ์ิ 
นางสาวพิชญรัชต  บุญชวย นางสาวพิชญรัตน สิริสุนทรานนท 
นางสาวเพียงขวัญ  อ่ําพันธุเปรม นายยุทธนา  จงวานิชสวัสด์ิ 
พระราชปญญาภรณ นางวรพิมพสุข  ผองสมัย 
พระมหาวีระชัย  ชยวีโร นายศรัณย  เลิศรักษมงคล 
นายสมบูรณ  เอื้อมอารีวงศ นายเสฐียร  ทั่งทองมะดัน 
นางสาวสมสุข  นิธิอุทัย พลอากาศตรีกมลชาติ  ศรีสุข 
นางสาวจุฑามาศ  วารีแสงทิพย นางนรีวัลคุ ธรรมนิมิตโชค 
นางสาวกนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน นางสาวอรรณี  ฉัตรโชติธรรม 
นางเสาวนีย พงศกรเสถียร  นางสาวเดือนรุงฟา  เพ็ญไพสิฐ 
นางสาวอําภาวรรณ ตันสุวรรณโสภณ นางวรณัน บุญอภิรักษา 
วาที่ ร.ต.หญิงวาสนา  พริกบุญจันทร นางสาวเฉลิมพร  ชัยวงศรุงเรือง 
นางสาวจิราภรณ  อุนเกษม  นางสุพัชญา  ศรีฟา 
นายทองเปลว ทองบานเกาะ นายวิชัย  ศรีแกว  
พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร กรรมการและเลขานุการ 
พระมหาราชัน  จิตฺตปาโล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระมหาสันติ  ธีรภทฺโท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระมหาประยูร โชติวโร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
พระวิชา ธมฺมานนฺโท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายสังวร  ออนสนิท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายอุดม  จันทิมา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝายจัดทําเว็บไซต 

พระวิสุทธิภัทรธาดา ที่ปรึกษา 
ปฺญาวโร ภิกฺขุ (Buddhanet) ที่ปรึกษา 
พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล ที่ปรึกษา 
พระศรีธวัชเมธี ประธานกรรมการ 
พระมหาเจิม สุวโจ  รองประธานกรรมการ 



   

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  รองประธานกรรมการ 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รองประธานกรรมการ 
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