
ประวัติโดยสังเขป 
พระเทพปัญญามุนี (ทองดี  ฐิตายุโก) 

เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 

พระเทพปัญญามุนี อายุ ๘๑ พรรษา ๖๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม 
สถานเดิม 

 ชื่อ ทองดี นามสกุล สู่เสน เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๗๖ 
 บิดานายแก้ว สู่เสน มารดานางแสน สู่เสน 
 บ้านมะพริก ต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
บรรพชา 
 เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๙๐ 
 ณ วัดทุ่งศรีวิไล ต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
 โดยมี พระครคัูมภีรวุฒาจารย์ (หนู คมฺภีโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ 
อุปสมบท 

 เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๗ 
 ณ วัดสุทัศนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 พระอุปัชฌาย์ พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังวรศีลขันธ์ วัดสุทัศนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 พระอนุสาวนาจารย์ พระใบฎีกานิล วัดสุทัศนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
วิทยฐานะ 
 พ.ศ. ๒๕๐๘ ส าเร็จ ม.ศ.๓ 
 พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ น.ธ.เอก ส านักเรียนวัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
       ส าเร็จการศึกษาพิเศษ ประกาศนียบัตรบัญชีไทย 
งานปกครอง 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นกรรมการบริหารวัดอาวุธวิกสิตาราม 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นประธานกรรมการบริหารวัดอาวุธวิกสิตาราม 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร ธนบุรี (ธรรมยุต) 
 พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามัคคีสุทธาวาส เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม 
 พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม (วัดราษฎร์) 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นพระอุปัชฌาย์ 



 พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม (พระอารามหลวง) 
 พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นกรรมการที่ปรึกษาส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม (พระอารามหลวง) 
งานการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจ าวัดอาวุธวิกสิตาราม 
 พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบในส านักศึกษาวัดอาวุธวิกสิตาราม 
 พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม 
 พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นผู้อ านวยการส านักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมวัดอาวุธวิกสิตาราม 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นประธานอ านวยการศึกษาส านักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 
 พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเจ้าส านักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม (วัดราษฎร์) 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเจ้าส านักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม (พระอารามหลวง) 
งานเผยแผ่ 
 เป็นประธานจัดงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม อบรมสมาชิกภาวนาแก่ประชาชน ในวันส าคัญต่างๆ 
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ วัน
ประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
เป็นต้น ต้ังแต่ปี ๒๕๓๖-ปัจจุบัน โดยอาราธนาพระเถราจารย์ฝ่ายวิปัสสนามาอบรม 
งานสาธารณูปการ 
 พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นประธานกรรมการควบคุมการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ 
       เสนาสนะ วัดอาวุธวิกสิตาราม ถึงปัจจุบัน 
       เป็นประธานกรรมการควบคุมการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ 
       วัดทุ่งศรีวิไล อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ถึงปัจจุบัน 
งานพิเศษ 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง 
 พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเกียรติบัตรจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา
ยก เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารการศึกษา  จาก
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นกรรมการบริหารส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพุทธศาสตร์  จาก
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 



 พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สมณศักด์ิ 
 พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระปลัด ทองดี ฐานานุกรมในพระสิทธิสารโสภณ (สงวน โฆสโก) 
       อดีตเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูธรรมศาสนอุโฆษ ฐานานุกรมในพระพรหมมุนี (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.๙) 
       อดีตเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานสมณศักด์ิ เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี ที่ 
       พระครูคุณสารสาทร 
 พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะแขวงชั้นโท  

     ในราชทินนามเดิม 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิ เป็น พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาส 
       พระอารามหลวงชั้นโท ในราชทินนามเดิม 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานสมณศักด์ิ เป็น พระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ พระมงคลธรรมวัฒน์ 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิเป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ที่ พระราชปริยัติวิมล 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิเป็นพระราชาคณะ ชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญามุนี 
 
  


