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ประวัตโิดยย่อ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี เกิดเมื2อวนัที2  ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นบตุร
ของ นายซ้อน – นางรื2น สวุรรณคีรี   สมรสกบั นางลาวณัย์  สวุรรณคีรี   มีธิดา  ๓  คน ได้แก่ 
นางสาวดลฤดี  สวุรรณคีรี, นางสาวปิยนชุ  สวุรรณคีรี และนางสาวพทุธชาติ  สวุรรณคีรี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี  มีความสนใจงานด้านสถาปัตยกรรมไทยมา
ตั >งแตเ่ดก็ ๆ ในขณะที2มีอาย ุ๘ ขวบ พระครุปทมุธรรมธารี  วดัสามบอ่ จงัหวดัสงขลา  ได้นําไปเลี >ยง
เป็นบตุรบญุธรรม  เนื2องจากพระครูปทมุธรรมธารี มีความสามารถพิเศษ คือ เป็นชา่งลาย  เมื2อมีงาน
ที2วดั     ทา่นพระครูฯ ก็จะลงมือเขียนลวดลายตา่ง ๆ ด้วยตวัทา่นเอง และเมื2อ รองศาสตราจารย์ ดร.
ภิญโญ  สวุรรณคีรี  เกิดความสนใจและชว่ยเป็นลกูมือ  ทา่นพระครูฯ จงึได้สอนการเขียนลายตา่ง ๆ 
ให้ 

พระครูปทมุธรรมธารี  นอกจากจะมีความเชี2ยวชาญในเรื2องการเขียนลายแล้ว  ท่านยงัมี
ความเชี2ยวชาญในการแกะลายฉลุไม้ ซึ2งใช้ประดบัหน้าบนัวดั กุฏิ โรงเรียน เป็นต้น ทําให้ท่านมีลูก
ศษิย์ที2เป็นชา่งเป็นจํานวนมาก และในทกุ ๆ วนัพระบรรดาช่างทั >งหลายจะมาแลกเปลี2ยนวิชาความรู้
กันและช่วยท่านพระครูฯ ทํางานต่าง ๆ และเมื2อช่างเหล่านั >นเห็นถึงความสนใจและตั >งใจของ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี จึงช่วยกันถ่ายทอดงานช่างต่าง ๆ ให้ เช่น การแกะรูปหนัง
ตะลุง  ลายประดับอาคาร ลายประดับเฟอร์นิเจอร์   เป็นต้น   ด้วยเหตุดังกล่าวทําให้  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี     มีความรู้เกี2ยวกบัเรื2องลวดลายตา่ง ๆ มาตั >งแตส่มยัที2ยงัเป็น
เดก็ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี   ศกึษาในระดบัประถมศกึษาที2โรงเรียนวดัสาม
บ่อ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา   ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘    หลังจากนั >นได้เข้าศึกษาต่อในระดับ
มธัยมศกึษาที2โรงเรียนมหาวชิราวธุ  จงัหวดัสงขลา  สําเร็จการศกึษาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕  ตอ่มาได้เข้า
ศึกษาในระดบัมธัยมปลายที2โรงเรียนสนัติราษฎร์บํารุง กรุงเทพมหานคร  สําเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 
๒๔๙๙  โดยในขณะที2กําลงัศกึษาได้พกัอาศยัอยูที่2วดัประยรูฯ  ซึ2งมีลกูศิษย์รุ่นพี2ช่วยสอนกวดวิชาใน
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การสอบเข้ามหาวิทยาลยัจนสามารถสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ได้สําเร็จ      ผลงานชิ >นสําคญัในขณะที2ทําการศกึษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั >นปีที2 ๔ คือ ได้
ทําการออกแบบอาคารแสดงสินค้าไทยในงาน New York World Fair Pavilion 

ขณะทําการศกึษาในระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี  ได้เข้าสอบวิชาวาดเขียนตรี วาดเขียนโท 
และวาดเขียนเอก   ที2วิทยาลยัเพาะชา่ง และได้รับประกาศนียบตัร เป็นครูสอนวิชาวาดเขียนของ
กระทรวงศกึษาธิการ      ตอ่มาโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพญาไทได้รับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  
สวุรรณคีรี  เข้าไปเป็นอาจารย์สอนวิชาวาดเขียนในโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพญาไท  ซึ2งนบัได้วา่
ชีวิตความเป็นครูเริ2มต้นจากจดุนี > เป็นต้นมา 

หลงัจากสําเร็จการศกึษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ในปี 
พ.ศ. ๒๕๐๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี   ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจําที2คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยา  ทําการสอนในวิชาสถาปัตยกรรมไทย  โดยการคิดค้น
วิธีการเรียนการสอนขึ >นใหม ่ ซึ2งใช้เป็นมาตรฐานในการเรียนการสอนทั2วทกุมหาวิทยาลยัมาตราบจน
เทา่ทกุวนันี > 

นอกจากภารกิจในการเป็นอาจารย์แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี  ได้รับ
ใช้พระศาสนา โดยการออกแบบอาคารทางศาสนาเรื2อยมา  และเมื2อครั >งที2ทําการออกแบบอาคาร
ประถมพทุธศาสตร์ จิตตภาวนัวิทยาลยั อําเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบรีุ เมื2อง พ.ศ. ๒๕๑๐  โดยได้
ทํางานด้วยความตั >งใจเพื2อถวายเป็นพทุธบชูา อานิสงฆ์ดงักลา่วสง่ผลให้รองศาสตราจารย์ ดร.
ภิญโญ  สวุรรณคีรี  ได้รับทนุไปศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท ณ มหาวิทยาลยัเพ็นซิลวาเนีย 
(University of Pennsylvania) เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และใช้
เวลาในการศกึษาจนสําเร็จการศกึษาได้ภายในระยะเวลา ๙ เดือน หลงัจากสําเร็จการศกึษาในระดบั
ปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกา  รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี   ได้กลบัมารับ
ราชการตลอดมา 

จากการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมไทยจนเป็นที2ยอมรับ  ทําให้                  
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี    ได้รับการประกาศเกียรติคณุจากหลายหน่วยงาน   ได้แก่ 
คนดีศรีมหาวชิราวุธ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิd ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิd สถาปนิกดีเด่น บุคคลตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมไทย 
สถาปนิกผู้ มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไทย ประเภทกิจกรรมและ
โครงการดีเด่น สถาปนิกผู้ มีผลงานดีเด่น   ด้านการอนุรักษ์   สร้างสรรค์   และสืบทอดผลงาน
สถาปัตยกรรมไทย   การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) 
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บคุคลดีเดน่ของชาติ สาขาพฒันาสงัคม (สถาปัตยกรรมไทย) ได้รับพระราชทานเหรียญดษุฎีมาลา 
เข็มศลิปวิทยา (ดม.ศ.) รางวลันิคเคอิเอเชีย ไพรซ์ สาขาศลิปวฒันธรรม ฯลฯ  

ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี  เป็นข้าราชการบํานาญ ซึ2งได้
เกษียณอายรุาชการเมื2อวนัที2 ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ที2อยู่ปัจจบุนั : บ้านเลขที2 ๑๒๖ ซอยพระรามเก้า ๕๗/๒  ถนนพระรามเก้าตดัใหม่ 

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 

โทรศพัท์  ๐๒-๓๗๔-๔๔๕๕ 

โทรสาร   ๐๒-๓๗๔-๒๙๘๒ 

ประวัตกิารศึกษา 

พ.ศ. ๒๔๘๘ 

• เข้าศึกษาชั >นประถมศึกษา โรงเรียนวดัสามบ่อ อําเภอระโนด จังหวดัสงขลา และเริ2ม
เรียนลายไทยจากพระครูปทมุธรรมธารี เจ้าคณะอําเภอระโนด และจากชา่งพื >นบ้าน 

พ.ศ. ๒๔๙๕ 

• สําเร็จการศกึษาชั >นมธัยมศกึษาจากโรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา 

พ.ศ. ๒๔๙๘ 

• สําเร็จการศกึษาชั >นเตรียมอดุมศกึษา ชั >นปีที2 ๑ จากดรงเรียนอํานวยศลิป์ ธนบรีุ 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 

• สําเร็จการศกึษาชั >นเตรียมอดุมศกึษา ชั >นปีที2 ๒ จากโรงเรียนสนัตริาษฎร์บํารุง กรุงเทพฯ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 

• สําเร็จการศกึษาหลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๑๔ 

• ศกึษาตอ่ในหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (สถ.ม.) แผนกสถาปัตยกรรม 
ณ มหาวิทยาลยัเพ็นซิลวาเนีย (University of Pennsylvania)  เมืองฟิลาเดลเฟีย มล
รัฐเพ็นซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสําเร็จการศกึษาในปี ๒๕๑๕ 
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ประวัตกิารทาํงาน 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 

• ครูสอนวิชาวาดเขียนที2โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท  ในขณะที2เป็นนิสิตคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๐๘-ปัจจบุนั 

• อาจารย์ สอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๑๕- ปัจจบุนั 

• อาจารย์พิเศษสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

พ.ศ.๒๕๒๓ 

• ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พ.ศ.๒๕๒๘– ปัจจบุนั 

•  อาจาร ย์พิ เศษสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

พ.ศ.๒๕๔๐ - ปัจจบุนั 

• อาจารย์พิเศษสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอชั-
สมัชญั 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

• รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
กิจกรรมที�เข้าร่วม 

• อาจารย์ที2ปรึกษาชมรมตะกร้อและแบดมินตนั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ร่วมกิจกรรมประจําปีงานคืนสู่เหย้าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในวนัที2 26 มีนาคม อาทิ 
การแสดงงิ >ว ลําตดั ลิเก ฯลฯ 

• ร่วมแสดงละครเทิดพระเกียรติdวนัที2 23 ตลุาคม อาทิ ละครเรื2องโพงพาง ละครเรื2องเผ่า
ไทย ละครเรื2องพระนเรศวรมหาราช 
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ผลงานการออกแบบ 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 

• ออกแบบอาคารประถมพทุธศาสตร์ จิตตภาวนัวิทยาลยั อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 

• บรรจุเป็นอาจารย์ประจํา สอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
จฬุา-ลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 

• ออกแบบอาคารห้องสมุดวิจารณ์ธรรม จิตตภาวันวิทยาลัย อําเภอบางละมุง จงัหวัด
ชลบรีุ 

พ.ศ. ๒๕๑๒ 

• ออกแบบอาคารมธัยมพทุธศาสตร์ จิตตภาวนัวิทยาลยั อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

• ออกแบบตําหนกัสมเดจ็ จิตตภาวนัวิทยาลยั อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

พ.ศ. ๒๕๑๓ 

• ออกแบบพระอโุบสถ วดัเขาชอ่งพราน อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 

พ.ศ. ๒๕๑๔ 

• ออกแบบฉากนาฏศลิป์ไทย ตอนนารายณ์ปราบนนทกุ เพื2อเผยแพร่ศิลปะและนาฏศิลป์
ไทยในงาน Thailand Night ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพ็นซิลวาเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. ๒๕๑๖ 

• ออกแบบหอพระพทุธรูปพนสับดี อําเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ 

พ.ศ. ๒๕๑๗ 

• ออกแบบพระอโุบสถวดัอรัญญิกาวาส  จงัหวดัชลบรีุ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 

• ออกแบบพระอโุบสถวดัไทยนิยม อําเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น 

• ออกแบบตกแตง่พิพิธภณัฑ์อฐับริขารทา่นอาจารย์มั2น  ภริูทตัโต จงัหวดัสกลนคร 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 

• ออกแบบพระมหาเจดีย์วดัเกตมุวดี  จงัหวดัสมทุรสาคร 
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พ.ศ. ๒๕๒๐ 

• ออกแบบพระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาต ุ วดัธรรมมงคล พระโขนง กรุงเทพฯ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 

• ออกแบบศาลาไทย และกําแพงแก้ว วดัเขาชอ่งพราน อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 

• ออกแบบศาลาการเปรียญ วดัโพธิdบางคล้า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

• ออกแบบตกแตง่พระอโุบสถวดัดอยแมปั่oง จงัหวดัเชียงใหม ่

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

• ออกแบบตกแตง่พิพิธภณัฑ์อฐับริขาร ทา่นอาจารย์ฝั >น อาจาโร วดัป่าอดุมสมพร จงัหวดั
สกลนคร 

พ.ศ. ๒๕๒๓ 

• ออกแบบอาคารอนสุรณ์ตระกลูเจียรวนนท์ บริษัทเจริญโภคภณัฑ์ จงัหวดัชลบรีุ 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 

• ควบคมุการปฏิสงัขรณ์ พระอโุบสถวดัราชประดษิฐ์ กรุงเทพฯ 

• ควบคมุการปฏิสงัขรณ์ ตําหนกัสมเดจ็ฯ วดัราชประดษิฐ์ 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 

• ออกแบบพระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาต ุวดัพระธาตผุาเงา อําเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 

• ออกแบบศาลพระลกัษมีเทวี ธนาคารกรุงเทพ สีลม กรุงเทพฯ 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 

• ออกแบบเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ ขาว อนาลโย วดัถํ >ากลองเพล จงัหวดัอดุรธานี 

• ออกแบบพลบัพลาที2ประทบัในอทุยานพระบรมราชานสุรณ์ รัชกาลที2 ๒ อําเภออมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม 

• ออกแบบพระอโุบสถวดัคลองมหาสวสัดิd อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

• ออกแบบหอระฆงั วดัคลองมหาสวสัดิd อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 

• ออกแบบพิพิธภณัฑ์อฐับริขารหลวงปู่ ขาว  อนาลโย วดัถํ >ากลองเพล จงัหวดัอดุรธานี 

• ออกแบบเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ คําดี วดัถํ >าผาปู่  จงัหวดัเลย 

• ออกแบบพระอโุบสถวดัเฉลิมพระเกียรต ิพระนางเจ้าศรีสริุโยทยั จงัหวดัสระบรีุ 
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พ.ศ. ๒๕๒๙ 

• ออกแบบหอพระพทุธรูปมหาวิทยาลยักรุงเทพ รังสิต 

• ออกแบบศาลเจ้าพอ่หลกัเมือง จงัหวดัพะเยา 

• ออกแบบประตชูยัขนุเจืองธรรมิกราช กองพลที2 ๑๗ จงัหวดัพะเยา 

• ออกแบบวิหารพระพทุธรูปวดัอนาลโย จงัหวดัพะเยา 

• ออกแบบพระพทุธรูปนาคปรกสงู ๖๐ เมตร อําเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 

• ออกแบบพระอโุบสถมลูนิธิธรรมกาย อําเภอดําเนินสะดวก จงัหวดัสมทุรสงคราม 

• ออกแบบประตชูยักองทพัภาพที2 ๓ จงัหวดัพิษณโุลก 

• ออกแบบเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปัo ง จังหวัด
เชียงใหม ่

พ.ศ. ๒๕๓๐ 

• ออกแบบพระอโุบสถวดัคลองมหาสวสัดิd จงัหวดันครปฐม 

• ออกแบบศาลเจ้าพอ่หลกัเมือง จงัหวดักระบี2 

• ออกแบบพิพิธภณัฑ์อฐับริขาร ทา่นอาจารย์วนั อตุตโม วดัถํ >าอภยั จงัหวดัอดุรธานี 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

• ออกแบบสถาบนัทกัษิณคดีศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จงัหวดัสงขลา 

• ออกแบบอาคารพุม่ข้าวบณิฑ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธราช 

• ออกแบบศาลาไทย ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิตติd 

• ออกแบบศนูย์สง่เสริมวฒันธรรม มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ 

• ออกแบบโรงเรียนปริยตัธิรรม วดัโพธิdบางคล้า  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

• ออกแบบหอพระศวิเทพ ถนนปิ2 นเกล้านครชยัศรี กรุงเทพฯ 

• ออกแบบหอพระภาณรัุงษี วดัหลวงพอ่สดธรรมกายาราม จงัหวดัราชบรีุ 

• ออกแบบพระบรมราชานสุรณ์ ๒ รัชกาล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ออกแบบศนูย์สง่เสริมศลิปวฒันธรรม (เรือนไทยหมู)่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 

• ออกแบบหอฉนั วดัสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 

• ออกแบบซอ่มแซมพระอโุบสถจงัหวดัสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 

• ออกแบบพระอโุบสถวดัเขาไชยสน จงัหวดัพทัลงุ 
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• ออกแบบหอพระพุทธสีหภูมิบาล วิทยาลัยปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัด
ปทมุธานี 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 

• ออกแบบวิหารหลวงพอ่สด วดัหลวงพอ่สดธรรมกายาราม จงัหวดัราชบรีุ 

• ออกแบบสํานกัแมชี่ เรือนไทยหมู ่เสถียรธรรมสถาน ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ 

• ออกแบบเรือนไทยหมูภ่าณวุฒัน์ อําเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บรีุ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

• ออกแบบศาลารายวดัศริิพงษ์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ 

• ออกแบบฟาร์มจระเข้ บริษัทฟาร์มจระเข้พทัยา จงัหวดัชลบรีุ 

• ออกแบบศาลาการเปรียญ วดัหนองโดน จงัหวดัสระบรีุ 

• ออกแบบหอพระพทุธพนมรุ้ง  จงัหวดับรีุรัมย์ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

• ออกแบบศาลพระทกัษะเทวาธิราช 

• ออกแบบศาลาพระราชกรณียกิจ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติd พระบรมราชินีนาถ 
กรุงเทพฯ 

• ออกแบบพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที2  ๔ อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 

• ออกแบบหอพระพทุธรูปโรงพยาบาลชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 

• ออกแบบศาลฎีกา กระทรวงยตุธิรรม กรุงเทพฯ 

พ.ศ. ๒๕๓๖ 

• ออกแบบพิพิธภณัฑ์อฐับริขารทา่นอาจารย์บญุ  จงัหวดัสกลนคร 

• ออกแบบพระอโุบสถวดัอินทรวิหาร บางขนุพรหม กรุงเทพฯ 

• ออกแบบเรือนไทยหมูม่ลูนิธิขจรประศาสน์ จงัหวดันนทบรีุ 

• ออกแบบพระอโุบสถวดัป่ามชัฌิมาวาส จงัหวดักาฬสินธุ์ 

• ออกแบบศาลพระพรหม ธนาคารทหารไทย สํานกังานใหญ่ กรุงเทพฯ 

• ออกแบบศาลาธรรมแผน่ดนิทอง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

• ออกแบบเมรุวดัเขาชอ่งพราน อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

• ออกแบบเมรุวดักลาง อําเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์ 

• ออกแบบหอพระพทุธรูป โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า 
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พ.ศ. ๒๕๓๗ 

• ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์และศนูย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุ 

• ออกแบบศาลพระศิวะและพระแม่อมุา โครงการพงษ์ศิริชยัคอมเพล็กซ์ ตําบลอ้อมน้อย 
อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

• ออกแบบศาลหลกัเมืองอดุร จงัหวดัอดุรธานี 

• ออกแบบพระอโุบสถวดัสิรินทรมหาวิหาร อําเภออ้อมใหญ่ จงัหวดันครปฐม 

• ออกแบบเมรุถาวรวดัพระงาม  จงัหวดันครปฐม 

• ออกแบบพระพทุธรูปใหญ่ ประจําวดัโคกมน ของหลวงปู่ ชอบ จงัหวดัเลย 

• ออกแบบวิหารพระพุทธรูป “พระพุทธเทวประชานาถบพิตร” วดัทรงธรรม อําเภอทับ
คล้อ จงัหวดัพิจิตร 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 

• ออกแบบพระอโุบสถ วดัไทยกสุินารามหาวิหาร ประเทศอินเดีย 

• ออกแบบหอพระพทุธรูป “สมเด็จมหาราชทรงครุฑ ภปร.” ประจําโรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ เตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า หมูบ้่านสมัมากร กรุงเทพฯ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

• ออกแบบพระอโุบสถ วดัไทยลมุพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล 

• ออกแบบบษุบก ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานกังานใหญ่ กรุงเทพฯ 

• ออกแบบหอพระ”พทุธพทุธารญาณ” โรงเรียนราชวินิตศกึษา  จงัหวดัลพบรีุ 

• ออกแบบพระมหาเจดีย์วดัทิพย์รัฐนิมิต (วดับ้านจิก) จงัหวดัอดุรธานี 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

• ออกแบบพระตําหนกัแปรพระราชฐาน   อําเภอปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ใน
โครงการคืนสูแ่ผน่ดนิเกิดลุม่นํ >าปากพนงั สนองพระราชดําริ 

• ออกแบบพระอโุบสถวดัแก้วโกรวาราม  จงัหวดักระบี2 

• ออกแบบหอพระฟาร์มจระเข้  เมืองพทัยา  จงัหวดัชลบรีุ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

• ออกแบบหอประชมุ ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวิธสงขลา อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

• ออกแบบเจดีย์พระธาตุ วัดภูริทัตตปฏิปทาราม ตําบลสามโคก อําเภอเมือง จังหวัด
ปทมุธานี 



 ๑๐

• ออกแบบศาลาไทยกาญจนาภิเษก   พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ   ณ   
สวนสาธารณะโมดอิิน กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล 

• ออกแบบศนูย์วฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 

• ออกแบบตกแตง่วิหารพระนาคปรก วดัพระธาตชุอ่แฮ อําเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

• ออกแบบบษุบกประดษิฐานพระเกี >ยว จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ออกแบบพระพทุธมหามงคลมหาราช  อําเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

• ออกแบบศาลาไทยเมืองฮมับร์ูก  ประเทศเยอรมนันี 

• ออกแบบหอระฆงั  วดัพทุธปทีป  ประเทศองักฤษ 

• ออกแบบตําหนกัสมเดจ็ฯ  วดัไทยลมุพินีมหาวิหาร  ประเทศเนปาล 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

• ออกแบบเรือนไทยหมู่ ณ เมืองคลินตนั ประเทศแคนนาดา (ECHO VALLEY RANCH 
RESORT, Jesmond, Clinton, BC Canada. 

• ออกแบบกําแพงแก้วและประต ู วดัพทุธปทีป  ประเทศองักฤษ 
พ.ศ.๒๕๔๕ 

• ออกแบบหมูเ่รือนไทย  เรือนรับรองสถาบนัการแพทย์แผนไทย  จงัหวดันนทบรีุ 

• ออกแบบศาลาหลกัเมืองจงัหวดัยะลา 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

• ออกแบบพระประธาน  วดัพทุธปัญญา  จงัหวดันนทบรีุ 

• ออกแบบพลบัพลาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  จงัหวดัปัตตานี 

• ออกแบบหอพระโพธิdทอง  จงัหวดัอดุรธานี 
พ.ศ.๒๕๔๗ 

• ออกแบบพระประธานหยก  วดัไทยลมุพินีมหาวิหาร  ประเทศเนปาล 

• ออกแบบศาลาการเปรียญวดัทบัคล้อ  จงัหวดัพิจิตร 

• ออกแบบเรือนไทยวรรณคดี  มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ  จงัหวดัปทมุธานี 

• ออกแบบเมรุฌาปนกิจวดัมงคลทบัคล้อ  จงัหวดัพิจิตร 
 
 



 ๑๑

พ.ศ.๒๕๔๘ 

• ออกแบบหอพระมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  จงัหวดันนทบรีุ 

• ออกแบบศาลาไทยอีสเวสเซ็นเตอร์  ฮอนโนลลู ู ประเทศฮาวาย 

• ออกแบบบุษบกพระบรมสารีริกธาตุ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
อําเภออ้อมน้อย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

• ออกแบบพระอุโบสถ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  อําเภออ้อมน้อย  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

• ออกแบบพระอโุบสถวดักะเบียด  จงัหวดันครศรีธรรมาราช 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

• ออกแบบหมูก่ฏิุสงฆ์  วดัพยคัฆาราม  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

• ออกแบบบ้านคณุวิทยา  ชนาพรรณ  จงัหวดัสมทุรปราการ 

• ออกแบบพระจตคุามรามเทพ  พระประจําจงัหวดักระบี2 

• ออกแบบพระไภษัชครุุไวทรูประภา  วดัพระบาทนํ >าพ ุ จงัหวดัลพบรีุ 

• ออกแบบเรือนไทย ศ.อดุม  วโรดมสิกขดิตถ์   

• ออกแบบพระประธานและพระอโุบสถ  วดัโป่งขนมจีน  จงัหวดัจนัทบรีุ 

• ออกแบบเรือนไทยหมู ่ พิพิธภณัฑ์นวตักรรมภมูิปัญญาไทย  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ  อําเภอองครักษ์  จงัหวดันครนายก 

พ.ศ.๒๕๕๐ 

• ออกแบบศาลาไทยเฉลิมพระเกียต ิ๘๐ พรรษา  เมืองชิคาโก้  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ออกแบบเรือนสปาและศาลาขายเครื2องดื2ม  บรูพากอล์ฟพทัยา  จงัหวดัชลบรีุ  

• ออกแบบวิหารอนสุรณ์สถาน คณุพงษ์จรี  ตนันาภยั  วดักะทู้   จงัหวดัภเูก็ต 

• ออกแบบพระมหาเจดีย์ วดัเมือง จงัหวดัยะลา 

• ออกแบบพระจตคุามรามเทพ  จ้าวเศรษฐีศรีวิชยั  จงัหวดัสงขลา 
 
เกียรตคุิณที�ได้รับ 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

• ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิdมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 



 ๑๒

พ.ศ. ๒๕๓๖ 

• บคุคลตวัอย่าง ด้านการอนรัุกษ์ศิลปสถาปัตยกรรมไทยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ
บรมราชปูถมัภ์ 

• ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิdสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

• สถาปนิกดีเดน่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชถูมัภ์ 

• ศลิปินแหง่ชาต ิ (สาขาทศันศลิป  สถาปัตยกรรมศาสตร์) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

• สถาปนิกผู้ มีผลงานดีเดน่ ด้านการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

• คนดีศรีมหาวชิราวธุ 

• สถาปนิกผู้ มีผลงานดีเด่น  ด้านการอนุรักษ์   สร้างสรรค์  และสืบทอด   ผลงาน
สถาปัตยกรรมไทย 

• เครื2องราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที2สรรเสริญยิ2ง ดเิรกคณุาภรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

• เครื2องราชอิสริยาภรณ์มงกฎุไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

• บคุคลดีเดน่ของชาต ิสาขาการพฒันาสงัคม (ด้านสถาปัตยกรรมไทย) 

• เหรียญดษุฎีมาลา เข็มศลิปวิทยา 

• คนดีศรีปักษ์ใต้  สาขาศลิปวฒันธรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

• รางวลันิคเคอิ เอเชียไพรซ์  (สาขาศลิปวฒันธรรม) 
(เข้ารับมอบรางวลั  เมื2อวนัที2 ๗ มิถนุายน  ๒๕๔๓  ณ  ประเทศญี2ปุ่ น) 
 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

• รางวลัเอเซียแปซิฟิก (สาขาศิลปวฒันธรรม) 
(ได้รับรางวลับคุคลดีเดน่ในด้านศลิปวฒันธรรมในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก) 



 ๑๓

• ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิd มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
พ.ศ. ๒๕๔๕  

• ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิd จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

• ราชบณัฑิตสํานกัศลิปกรรม ประเภทสถาปัตยศลิป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

• เครื2องราชอิสรยาภรณ์ประถมมาภรณ์มงกฎุไทย 
พ.ศ.๒๕๔๙ 

• เพชรสยาม  มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
พ.ศ.๒๕๕๐ 

• เครื2องราชอิสรยาภรณ์ประถมมาภรณ์ช้างเผือก 
 


