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ประวตัทิ ีป่รกึษาโครงการ 
พระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต 

 

 
พระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต  
ทีป่รกึษาและวทิยากร 
โครงการ Singha Biz Course 4 
 
ปจัจบุนัด ารงต าแหนง่  

 หัวหนา้พระวทิยากรและพระนักเทศน์  
ตน้ต ารับ “ธรรมะดลีเิวอรี”่  
ผูห้าวธิใีหธ้รรมะเสพไดง้า่ยขึน้ โดยสง่ธรรมะตรงเขา้ถงึประชาชน  
ดว้ยรปูแบบการเทศนท์ีส่นุกสนาน ทันกระแส หากยังคงเป่ียมดว้ยสาระ  
เนน้ใหผู้ฟั้งธรรมไดทั้ง้ 5 (ส) ... สนุก สาระ สงบ สต ิส านกึ  

 
การศกึษา 

 เปรยีญธรรม ๗ ประโยค  
 ปรญิญาตร ีพทุธศาสตรบ์ณัฑติ (พธ.บ.) เอกปรัชญา  

(เกยีรตนิยิมอันดับ ๑) มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย (มจร.)  

 ปรญิญาโท สงัคมสงเคราะหศ์าสตรม์หาบัณฑติ (สส.ม.) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 
 ปรญิญาโท พทุธศาสตรมหาบัณฑติกติตมิศักดิ ์ (พธ.ม.) มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช

วทิยาลัย 
 
รางวลัทีไ่ดร้บั 

• รางวลั“เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทสง่เสรมิการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา สาขาการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาในประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี

• รางวลั “จ านง ทองประเสรฐิ”  
“ฐานะผูม้ผีลงานดเีดน่ในสาขาพระพทุธศาสนา” ประจ าปี ๒๕๕๑ 

• รางวลั“คนดศีรแีผน่ดนิ” ประจ าปี ๒๕๕๐ จากหนังสอืพมิพส์ือ่สารธรุกจิ 
• และไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น “50 ผูท้รงอทิธพิล แหง่ปี 2550” จากนติยสาร Positioning 

ฯลฯ  
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ผลงานผา่นสือ่  

 ผลงานผา่นสือ่โทรทศัน ์ 
-    เจา้ของรายการ“ธรรมะเดลเิวอรี”่ทกุวนันักขตัฤกษ์ เทีย่งครึง่ ชอ่ง ๕ 
- พระวทิยากรประจ ารายการ  

รายการ “สยามทเูดย”์ ทกุวนัอังคาร ชอ่ง ๕  
รายการ “คณุพระชว่ย” ทกุวนัอังคาร ชอ่ง โมเดริน์ไนนท์วี ี
รายการ “หลวงพีม่าแลว้” ทกุวนัจันทร-์ศกุร ์๑๑.๐๐ น. ชอ่ง ๓ 
รายการ "ชมุชนนมินตย์ิม้" ทกุวนัศกุร ์๑๘.๐๐ น. ชอ่ง ๓ 
รายการ “เจาะใจ” ชอ่ง ๕ 
รายการ “วไีอพ”ี โมเดริน์ไนนท์วี ี
รายการ "ตาสวา่ง" โมเดริน์ไนนท์วี ี
รายการ "คณุพระชว่ย" โมเดริน์ไนนท์วี ี
รายการ “ตสีบิ” ชอ่ง ๓ 
รายการ "จับเขา่คยุ" ชอ่ง ๓ 
รายการ “คนืนีก้ับสายสวรรค”์ ชอ่ง TITV 
รายการ “ราตรสีโมสร” ชอ่ง ๓ 
รายการ "ชวีติทีเ่ลอืกได"้ ชอ่ง ๕ 
รายการ “รา้นช ายามเชา้” ชอ่ง TITV 
รายการ “คน คม คดิ” โมเดริน์ไนนท์วี ี
รายการ “วนัวานยังหวานอยู”่ ชอ่ง ๗ 
รายการ “๓ หนุ่ม ๓ มมุ วาไรตี”้ โมเดริน์ไนนท์วี ี
รายการ “โซนนิง่” ชอ่ง TITV 
รายการ “ชอ่ง ๕ หนา้หนึง่” ชอ่ง ๕ 
รายการ “หมายเหตปุระเทศไทย” ชอ่ง ๑๑ 
รายการ “ยไูลฟ์ (U-Life)” ทรวูชิชัน่ ๗ 
รายการ “ตามหาแกน่ธรรม” ชอ่ง ASTV 
รายการ “มันแปลกดนีะ” โมเดริน์ไนนท์วี ี
รายการ “คนืพเิศษคนพเิศษ” ๑๐๖.๕ กรนีเวฟ ฯลฯ 
รายการ 94 EFM 
ฯลฯ 

 

 ผลงานตา่งๆ ไดแ้ก ่
วซีดี ี“ธรรมะเดลเิวอรี”่ , 
หนังสอื"หลวงพีม่าแลว้"  
หนังสอื"ธรรมะฮาเฮ" 
หนังสอื"เย็นเถดิโยม" 
หนังสอื “สขุกันเถอะโยม” 
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ประสบการณ์การท างาน 

 วทิยากรบรรยายขา้ราชบรพิาร โครงการสว่นพระองคส์วนจติรดา ในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว 

 วทิยาการบรรยายขา้ราชบรพิารในสมเด็จพระบรมโอสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร และพระ
เจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ศรรัีศมิ ์พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอสาธริาชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร 

 วทิยาการบรรยายขา้ราชบรพิารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ี

 หัวหนา้คา่ยพทุธธรรมน าชวีติ “วดัสรอ้ยทอง” 

 อนุกรรมการขจัดสือ่รา้ยขยายสือ่ด ีกระทรวงพัฒนาสงัคมฯ 

 ทีป่รกึษาคณะกรรมการป้องกันและบรหิารจัดการดา้นเอดส ์

 ทีป่รกึษาชมรม ทบู ีนัมเบอร ์วนั (บรษัิทเวลลอย) 

 วทิยากรบรรยายพเิศษ ส านักงานเขตตา่งๆ 

 วทิยากรบรรยายพเิศษ รพ.เซนตห์ลยุส ์รพ.กลาง รพ.วภิาราม รพ.อ.แมส่ายฯลฯ 

 วทิยากรบรรยายพนักงานธนาคารแหง่ประเทศไทย ธ.ออมสนิ ฯลฯ 

 วทิยากรบรรยายพเิศษเรอืนจ ากลางกรงุเทพมหานคร 

 วทิยากรบรรยายพเิศษ ม.กรงุเทพ,ม.ธรรมศาสตร,์ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย,ม.บรูพา,ม.
เกรกิ,ม.หัวเฉียวฯ  ม.เซนตจ์อหน์ ฯลฯ  

 วทิยากรบรรยายพเิศษ บรษัิท AIS, ไทยประกันชวีติ, เวลลอย บ.กติธิัญ ทร ูคอรป์อเรชัน่ ซ.ี 
พ.ี สยามคโูบตา้ การบนิไทย ฯลฯ 

 วทิยากรบรรยายพเิศษ วทิยาลัยราชพฤกษ์ วทิยาลัยพณชิยการเชตพุน ฯลฯ 

 วทิยากรบรรยายพเิศษ โรงเรยีนสตัยาไส จ.ลพบรุ ีร.ร.บดนิทรเดชา ร.ร.สยามบรหิารธรุกจิ 
ร.ร.พณชิยการสโุขทัย,ฯลฯ 

 วทิยากรบรรยายพเิศษ โรงแรมเดอะ ทวนิ ทาวเวอร ์ รร.โนโวเทล รร.โอเรยีนเต็ล รร.เรดสินั 
รร.ลายทอง จ.อบุลราชธาน ีฯลฯ 


