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ประกาศ สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
เรื่อง 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี ๒๕๖๖ 
------------------------------------------------ 

      

สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, องค์กรเครือข่าย
ชาวพุทธแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์, โครงการ
คุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา และมูลนิธิส่ ง เสริมศีลธรรมสงเคราะห์  ได้จัดให้มีการคัดสรรบุคคล/
องค์กร ที ่ม ีค ุณสมบัติครบถ้วนตามที ่ ได ้กำหนดไว้ในโครงการฯ เป ็นบุคคล/องค์กร ต ้นแบบทาง
พระพุทธศาสนา เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม  ประจำปี ๒๕๖๖” วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ราชวรมหาวิหาร (ท่าพระจนัทร์) 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการคัดสรรฯ ซึ่ งประกอบด้วยฝ่ายบรรพชิต  และคฤหัสถ์ 
ได้พิจารณาคัดสรรจากกรุงเทพมหานคร, ส่วนภูมิภาค ต่างประเทศ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

บัดนี้ การคัดสรรได้ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว โดยมีบุคคลทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้รับการ
คัดเลือก จำนวนทั้งส้ิน ๑๔๐ รูป/คน ดังมีรายช่ือท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๖    มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๖ 
 
 
          (สมเด็จพระพุฒาจารย์) 
         กรรมการมหาเถรสมาคม 
      เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม 
     ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน ฝ่ายบรรพชิต 
 
 
                       (พระพรหมวชิราธิบด)ี 
   พลเอก                 อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ ์  
        (ธงชัย   เกื้อสกุล)            นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์                ประธานกรรมการคัดสรร ฝ่ายบรรพชิต 
 เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
ประธานกรรมการคัดสรร ฝ่ายคฤหัสถ์    
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รายนามผู้ท่ีได้รับการคัดสรร 
เข้ารับรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ 

--------------- 
๑. พระธรรมวชิรโมลี   วัดยานนาวา    กรุงเทพฯ 
๒. พระธรรมจารย์ซินติ้ง   วัดฝอกวงซันวงซันไท่ฮวาซื่อ  กรุงเทพฯ 
๓. พระวิเทศธรรมาภรณ์        อินโดนีเซีย 
๔. พระโสภณธรรมวงศ์   วัดอินทรวิหาร     กรุงเทพฯ 
๕. พระศรีปริยัติสุธี   สร้อยทอง    กรุงเทพ   
๖. พระครูโสภณพุทธิคุณ   วัดพุทธคุณ     ประเทศสิงคโปร์ 
๗. พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี 
๘. พระครูโสภณสันติคุณ   วัดหัวคุ้ง    จังหวัดสุโขทัย 
๙. พระครูปลัดภาณวัฒน์ (ดร.สุเทพ )  วัดภาษี     กรุงเทพฯ 
๑๐. พระครูนันทกิตติคุณ   วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพฯ 
๑๑. พระครูวาปีวชิรวิมล   วัดสระเตย    กำแพงเพชร 
๑๒. พระครูวรวรรณวชิรกิจ   วัดแก้วสุริย์ฉาย    กำแพงเพชร 
๑๓. พระครูเกษมกิจจาภรณ์  วัดสำราญ บ้านหนองส้าว   ร้อยเอ็ด 
๑๔. พระครูอดุลธรรมสาร   วัดป่าบนเนิน    สุโขทัย 
๑๕. พระครูวิธานภาวนา วิ   วัดฮ่องกงธัมมาราม   ฮ่องกง  
๑๖. พระครูวิทิตศีลโสภณ   วัดอิ่มบุญธัมมาราม   Tokyo 
๑๗. พระครูสุตสีตลาธิคุณ   วัดห้วยน้ำทรัพย์ (พระธาตุวาโย)  ฉะเชิงเทรา 
๑๘. พระครูมหาธรรมบาลมุนี  วัดบ้านอ้น    ร้อยเอ็ด 
๑๙. พระครูวิริยธรรมานุศาสก์  วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร นครราชสีมา 
๒๐. พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์    วัดศรีรัตน์    ร้อยเอ็ด  
๒๑. พระครูสาทรสันติวัฒน์   
๒๒. พระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน์  วัดพลายชุมพล     สุโขทัย 
๒๓. พระครูปลัดวิสุทธิวรวัฒน์  วัดธรรมประทีป    ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๒๔. พระครูปลัดคุณวัฒน์   วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
๒๕. พระครูปลัดยุทธชัย   วัดศรีบุญเรือง    เลย 
๒๖. พระอธิการแสนปราชญ์ ปญฺญาคโม วัดป่าโนนสะอาด (ธ)   นครราชสีมา 
๒๗. พระอธิการสมบัต ิคุณวณฺโณ  วัดโพธ์ิทองวนาราม   ศรีสะเกษ 
๒๘. พระมหาถาวร ฐิรจิตฺโต   วัดบางหลวง    ปทุมธานี 
๒๙. พระมหาประสิทธ์ิ เตชปญฺโญ  วัดยานนาวา    กรุงเทพฯ 
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๓๐. พระมหาเอก เมธิกญาโณ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  กรุงเทพฯ 
๓๑. พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ.   วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร  ยโสธร 
๓๒. พระมหาวริทธ์ิธร วรเวที,ดร  วัดลาดปลาเค้า    กรุงเทพฯ 
๓๓. พระปลัดอำนวย อายุวฑฺฒโก วัดป่าภาวนาราม    กำแพงเพชร  
๓๔. พระปลัดนิวัฒน์  อกิญฺจโน  วัดเชิงเขา    สระบุรี 
๓๕. พระครูวินัยธรเรืองเดช   พุทธรัตนาราม    ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๓๖. พระครูสังฆบริบาล   วัดยางน้อย     อุบลราชธานี 
๓๗. พระนวลจันทร์ กิตติปญฺโญ       กรุงเทพฯ 
๓๘. องสุตบทบวร    วัดเขตรนาบุญญาราม   จันทบุรี 
๓๙. แม่ชีสรวงรัตน์  อินทชาติ      ประเทศจีน 
๔๐. แม่ชีสุวรรณา  กิจพ่อค้า วัดยานนาวา    กรุงเทพฯ 
๔๑. แม่ชีฐานิดา    บำรุงรส  วัดจอมพระ    ศรีสะเกษ 
๔๒. แม่ชีระวีวรรณ  ง่านวิสุทธิพันธ์ วัดบรมสถล    กรุงเทพฯ 
๔๓. นายกฤษฎ์ิอธิป  ชุตินธรากร      กำแพงเพชร 
๔๔. รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์   ภูมิกิตติพิชญ์      ปทุมธานี 
๔๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑  โดย นางสาวกัลยา  ดิษฐ์ศรี   
๔๖. ดร.กิตวิชัย   ไชยพรศิริ      นครปฐม 
๔๗. นางเกตุสุดา   อัศวกิจพานิช      นนทบุรี 
๔๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     นนทบุรี   
๔๙. นายคณิศร    ทองรักษ์      กำแพงเพชร  
๕๐. ดร.จันทร    แสงสุวรรณวาว      กรุงเทพฯ 
๕๑. นางจันทราทิตย์  ชัยรัมย ์       ลพบุรี 
๕๒. นางจันทวรรณ   ชูอินทร์       กำแพงเพชร 
๕๓. นายจุมพล   น้ำสังข์       กำแพงเพชร 
๕๔. นางสาวจุฑาภรณ์ ทรงเดชะ      นนทบุรี 
๕๕. นางเฉลียว    จั่นเฉย       AUSTRALIA.  
๕๖. นายชยุต    พันธ์ุแก้วทอง      ราชบุรี 
๕๗. นายชัชวาลย์   แก้วกระจาย      ลพบุรี  
๕๘. นายชัยณรงค์    ธนสถิตกุล       
๕๙. ศ.ดร.ชาญณรงค์   พรรุ่งโรจน์      สมุทรปราการ   
๖๐. โรงเรียนวัดวังแดง โดย นางสาวชุลีภรณ์   บุญเรศ     พิจิตร 
๖๑. นายชูฤทธ์ิ   ภู่ภีโญ       กำแพงเพชร 
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๖๒. นายชูศิลป์   แย้มโกเมน      กำแพงเพชร 
๖๓. พลโท ณฐ    พรจุลศักดิ์      กรุงเทพฯ 
๖๔. นางสาวดวงรัตน์   ทองศรีกัน      กำแพงเพชร  
๖๕. ดร.ดาวน้อย    สุทธินิภาพันธ์      กรุงเทพฯ  
๖๖. นายธวัชชัย   นพศิริ       กรุงเทพฯ 
๖๗. รศ. ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช               พระนครศรีอยุธยา 
๖๘. นายธัญวิสิษฐ   เอี่ยมแสง      สมุทรปราการ 
๖๙. นายธิติ   วัชรภัทร      กำแพงเพชร  
๗๐. นางสาวนงนารถ  เพชรสม      นครปฐม  
๗๑. นางนภสกร  ผ่องอำไพ      นนทบุรี   
๗๒. นายนราพล   โพธ์ิสุวัฒนากุล      กรุงเทพฯ 
๗๓. นายนเรศ    สุดไทย       กำแพงเพชร  
๗๔. นายน้อย    วงศ์วิทยานันท์      กำแพงเพชร 
๗๕. นางสาวนารีรัตน์   ทรัพย์ประเสริฐ      กรุงเทพฯ 
๗๖. นางสาวนุชรินทร์ภัทร์  ธีระบุญยะ      กำแพงเพชร 
๗๗. นายบุญช่วย   หอมยามเย็น      กำแพงเพชร 
๗๘. โรงเรียนบ้านบึงพิไกร โดย นางสาวประโรม  พลาพล     กำแพงเพชร 
๗๙. นางสาวปรียานุช    ยิ้มเจริญ      กำแพงเพชร 
๘๐. นายปัญจภูมิ    หลาบคำ      นนทบุรี  
๘๑. ผศ.ดร.ปัทมา    รูปสุวรรณกุล      กรุงเทพฯ 
๘๒. นายเผชิญโชค   เสนากาญจน์      กรุงเทพฯ 
๘๓. นางพจนีย์    ถนอมศักดิ์      กำแพงเพชร 
๘๔. นายพนมพร   พีระพิทยมงคล      นนทบุรี  
๘๕. ดร.พยุง    ศักดาสาวิตร      ปทุมธานี 
๘๖. นาวาเอก นพ.พรศักดิ์  ผลเจริญสมบูรณ์      ชลบุรี   
๘๗. นางพัชรี    นาด ี       ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๘๘. นางสาวพันธ์ุทิพย์    ทิพย์กองลาศ      นครศรีธรรมราช 
๘๙. นางสาวพัสกร   ยาชูชีพ 
๙๐. นายพิบูล    ชีวพัฒนาพงศ์      สงขลา 
๙๑. นางพิศเพลิน   สาริกภูติ      กรุงเทพฯ 
๙๒. นายพีรพัฒน์   สวัสดิ์มูล      ขอนแก่น 
๙๓. คุณภัททิยา    ชาญชัยธานนท์      กรุงเทพฯ 
๙๔. นายมนตรี    มั่นคง       กรุงเทพฯ  
๙๕. พลตำรวจเอก ดร.มนตรี  ยิ้มแย้ม      กรุงเทพฯ 
๙๖. นางสาวมิ่งขวัญ  ถาวรศักดิ์      พิจิตร   
๙๗. นายยุทธศักดิ์    สังเกตุ       กำแพงเพชร  
๙๘. นายร้อยแก้ว   สายยิ้ม       พิษณุโลก 
๙๙. นางสาวระวีวรรณ   โตวารี       กำแพงเพชร  
๑๐๐. นางสาวรัฐกานต์   ภัทรพลเศรษฐ์      กำแพงเพชร 
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๑๐๑. นายราเชนต์   รุกขชาติ      กำแพงเพชร  
๑๐๒. นางสาวรุ่งธิวา   สิงห์เวียง      กำแพงเพชร 
๑๐๓. นายเรวัตร    ทวยจันทร์      กำแพงเพชร   
๑๐๔. นางเรียม    สีน้ำเงิน       สุพรรณบุรี 
๑๐๕. รศ.ดร.วิทยา   ทองด ี       ขอนแก่น 
๑๐๖. นางสาววิมล   สุธรรมฤทธ์ิ      เพชรบุรี 
๑๐๗. นายวิมล   บรรณะทอง      นนทบุรี  
๑๐๘. นางวิมาลา    ทองโอฬาร 
๑๐๙. นายวิรัช   วันบรรเจิด      กำแพงเพชร 
๑๑๐. นางวิริยา    เตียเจริญ      กรุงเทพฯ  
๑๑๑. นายวุฒิพงศ์   ฉายแสง      ฉะเชิงเทรา 
๑๑๒. นางศรีลักษณ์  ภิรมจิตร      กำแพงเพชร 
๑๑๓. นางสาวศรีวรรณ   อุทราเครือ      ลำปาง 
๑๑๔. นางสาวศรีวิมล   ฉัตรจุฑามาส      กรุงเทพฯ 
๑๑๕. นางศิริพร    อิ่มสุขศรี      กำแพงเพชร  
๑๑๖. นางศิริพร   ศรีอินทร์สุทธ์ิ      กำแพงเพชร  
๑๑๗. นางสาวศุขศรี  ชินะกุล       ปทุมธานี  
๑๑๘. นายสถาพร   ชูอินทร์       กำแพงเพชร 
๑๑๙. นางสไบทิพย์  พะยอม       กำแพงเพชร  
๑๒๐. นายสมชาย    ธนกุสุมาลย์      กรุงเทพฯ 
๑๒๑. นายสมบัติ    อุไรธนากุล 
๑๒๒. ศ.ดร.สมพร  ธุรี       ปทุมธานี 
๑๒๓. นางสาวสรณา   จิรารัตน์สกุล      กรุงเทพฯ 
๑๒๔. นางสรนันทร์อร   เลิศธนศาสตร์      กรุงเทพฯ 
๑๒๕. ดร.สันติ    พิเชฐชัยกุล      เชียงใหม่ 
๑๒๖. นายสันติ   โกวิทจินดาชัย      กรุงเทพฯ 
๑๒๗. นายสำเริง    บัวนาค       กรุงเทพฯ 
๑๒๘. ดร.สุนันทา    ลีเลิศพันธ์      กรุงเทพฯ  
๑๒๙. นายสุภกิต    เจียรวนนท์      กรุงเทพฯ 
๑๓๐. นายสุมิตร    เพชราภิรัชต์      กรุงเทพ ฯ  
๑๓๑. นางสาวสุรินี   คงพิทักษ์      กรุงเทพ ฯ 
๑๓๒. เด็กหญิง หทัยรัตน์  คีรีวรรณ      กำแพงเพชร  
๑๓๓. นางองุ่น    เลิศเรืองศุภกุล      กรุงเทพฯ 
๑๓๔. นายอนันต์   มีสุข       กรุงเทพฯ 
๑๓๕. นางสาวอรวรรณ   มาก เสมอ      กำแพงเพชร  
๑๓๖. พันเอก ดร อัครินทร์  กำใจบุญ      กรุงเทพฯ 
๑๓๗. นายอำนวย    กลิ่นอยู่       กรุงเทพฯ 
๑๓๘. นางอุมาวรรณ   คงธนโกศล      กรุงเทพฯ  
๑๓๙. นางสาวอุษา   บุษบา 
๑๔๐. MR.ROBERT MARTIN MACHULIK      เพชรบุรี 


