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เรื่อง พระศรีวชิราภรณ (วีระ วรปญโญ)

รายละเอียด

           สถานะเดมิ ชื่อ วีระ นามสกลุ ภมูิเมอืง เกดิ ๒ ฯ๑ ๘ ปีกุน วนัที่ ๖ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๒ นามบิดา

นายทวี ภูมิเมือง นามมารดา นางบาง ภูมิเมือง บานเลขที่ ๖๐ หมูที่ ๕ ตําบลวังควง อําเภอพรานกระตาย จังหวัด

กาํแพงเพชร อปุสมบท วนั ๗ ฯ ๕ ปีกุน วนัที่ ๒๒ เดอืน มนีาคม พ.ศ.๒๕๒๒ ณ พทัธสีมา วดัสุวรรณาราม ตาํบลวงั

ควง อําเภอพราน กระตาย จังหวัดกําแพงเพชร  นามพระอุปัชฌาย เจาอธิการประสิทธิ ์ เตชวโร (ปัจจุบัน พระครู

วชิรวราภรณ เจาคณะอําเภอ ลานกระบือ) วัดราษฎรบูรณะ ตําบลวังตะแบก อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพง

เพชร 

          วิทยฐานะ

          พ.ศ. ๒๕๑๑ สําเร็จการศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบานคุยป ารัง ตําบลวังควง อําเภอพราน

กระตาย จังหวัดกําแพงเพชร

          พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบไลได น.ธ. ตรี วดัสุวรรณาราม สาํนักเรยีนคณะจงัหวดักาํแพงเพชร ตาํบลวงัควง อาํเภอ

พราน กระตาย จังหวัดกําแพงเพชร

          พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบไลได น.ธ. โท วัดสุวรรณาราม สํานักเรียนคณะจังหวัดกําแพงเพชร ตําบลวังควง อําเภอ

พราน กระตาย จังหวัดกําแพงเพชร

          พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบไลได น.ธ. เอก สาํนักศาสนศกึษาวดัโพธาราม สาํนักเรยีน คณะจงัหวดันครสวรรค ตาํบล

ปากน้ําโพ อําเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค

          พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบไลได ป.ธ. ๓ สํานักศาสนศึกษาวัดโพธาราม สํานักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค ตําบล

ปากน้ําโพ อําเภอ เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค

          พ.ศ. ๒๕๒๙ สอบไลไดประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) โรงเรียนนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

          พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบไลได ป.ธ. ๖ สํานักเรียนวัดราชบูรณะ แขวงวังบูรพาภิรมณเขตพระนคร กรุงเทพ ฯ

          พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบไลได ป.ธ. ๙ สํานักเรียนวัดราชบูรณะ แขวงวังบูรพาภิรมณเขตพระนคร กรุงเทพ ฯ

          พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบไลไดประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)

          พ.ศ. ๒๕๓๔ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี ศกึษาศาสตรบณัฑติ (ประถมศกึษา) มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรม

าธิราช นนทบุรี

          พ.ศ. ๒๕๓๖ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัด
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มหาธาตุ กรุงเทพ ฯ

          พ.ศ. ๒๕๓๙ จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ (อ.ม.) สาขา ศาสนาเปรยีบเทยีบ มหา

วิทยาลัย มหิดล กรุงเทพ ฯ

          หนาที่การงาน

          พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาจารยใหญโรงเรยีนพระปรยิตัิธรรมวดัโพธาราม ตาํบลปากน้ําโพ อาํเภอเมอืง ฯ จงัหวดั

นครสวรรค

          พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นผูชวยเจาอาวาสวดัโพธาราม พระอารามหลวง ตาํบลปากน้ําโพ อาํเภอเมอืง ฯ จงัหวดันคร

สวรรค

          พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาจารยใหญโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา

          พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นรองผูอาํนวยการวทิยาลยัสงฆนครสวรรค วดันครสวรรค พระอารามหลวง ตาํบลปากน้ําโพ

อําเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค

          พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ เป็นประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗

          พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นผูชวยเจาอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เทศบาล ตําบลนครชุม อําเภอเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร

          พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจาอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร

          เกียรติ บัตร/ประกาศนียบัตร

          - รบัเสมาธรรมจกัรและเกยีรติบตัรพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ผูทาํคณุประโยชนเน่ืองใน

งานสัปดาหสงเสริมพระ พุทธศาสนา สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม

          - ประกาศนีบัตรการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษาระดับสูง วัดไรขิง

จังหวัดนครปฐม

          งานทางดาน สังคม/งานพิเศษ

          - เป็นที่ปรึกษาพุทธสมาคม จังหวัดนครสวรรค ฝ ายวิชาการ

          - เป็นที่ปรึกษายุวพุทธิกสมาคมจังหวัดนครสวรรค

          - เป็นอาจารยสอนพิเศษสถาบันราชภัฏนครสวรรค
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          - เป็นกรรมการจดัทาํคมูอืคณุภาพการศกึษา โรงเรยีนพระปรยิตัิธรรม แผนกสามญัศกึษา กรมการศาสนา

          - เป็นกรรมการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          - เป็นกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กําแพงเพชร

          - เป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผูสูงอายุกําแพงเพชร

ภาพโดย : http://watphotharam.blogspot.com/2010/03/blog-post_8286.html

คําสําคัญ : พระศรีวชิราภรณ (วีระ วรปญโญ)

ที่มา : http://watphotharam.blogspot.com/2010/03/blog-post_8286.html

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-03-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=617&code_db=610003&code_type=01
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