
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 

โทร ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕  www.watnyanaves.net  

 
ประกาศผลรายช่ืออปุสมัปทาเปกขะ ท่ีได้รบัเลือกให้เข้าบวชเรียน  

ณ วดัญาณเวศกวนั 
   

รุ่นท่ี ๔/๖๐   อปุสมบทวนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 
รายนามผูส้มคัรท่ีได้บวชเรียน 

  

1. คุณ เศรษฐพล จตุรงคโชค 
2. คุณ วิทยา เรืองวิสุทธารักษ์ 
3. คุณ อโณทัย ฉันทวานิช 
4. คุณ พิสิษฐ์ สัมพันธ์ 
5. คุณ ปุญธนพ เพ็งหนู  
6. คุณ วรวุธ มาลาวิโรจน์พันธ์ุ 
7. คุณ วลัญชัย นาคะประทีป 
8. คุณ ธนพล หวังธีระประเสริฐ 
9. คุณ มณฑล จิรรัตนภาคิน 

10. คุณ ปุณณมา คุณัชญ์ธาดา 
 
 

ส ารอง รุ่นท่ี ๔/๖๐      
รายช่ือส ารอง คือ ผูส้มคัรท่ีมีคณุสมบติัผา่นเกณฑ ์  

หากผูท่ี้ได้รบัเลือกข้างต้นสละสิทธิ  ท่านจะได้อปุสมบทเป็นล าดบัถดัไป  
*ส ำหรบัล ำดบักำรบวชนัน้ ใชว้ธิสีุ่มดว้ยคอมพวิเตอร์ (ฟังกช์ัน่ Random และ Rank ใน Microsoft Excel) 

 
1. คุณ อัครภณ ภาณุวงศ์กูล 
2. คุณ ธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช 
3. คุณ ประมณฑ์ วิวัฒนากุลวาณิชย์ 
4. คุณ เอกวิทย์ ใจเท่ียง 
5. คุณ วีระ บุญชัยกิจอนันต์ 
6. คุณ กันต์ธีร์ พยอมหอม 
7. คุณ มงคล เอ้ือเจริญศรี 
8. คุณ จิรายุ แสนศรี 
9. คุณ ศุภชัย หวังปรีชาชาญ 



10. คุณ ไกลกังวล รุ่งสาคร 
11. คุณ เชษฐ์ วุฒิกุลสิริ 
12. คุณ สุจินต์ โรจนสุทธานันท์ 
13. คุณ สาโรจน์ ทิพย์รัตน์ 
14. คุณ จิโรจ ประกิตนนทการ 
15. คุณ ธนกร ธนสมบัติกุล 
16. คุณ เจตริน ชัยเชษฐอมร 
17. คุณ สรานนท์ แสงอัมพรไชย  
18. คุณ อัตถสิทธิ์ โซ่เจริญธรรม 
19. คุณ เอกวิทย์ ชินประสิทธิผล 
20. คุณ พีรพัฒน์ เช้ือวงศ์งาม 
21. คุณ กิตติคุณ ติณวิจิตร 
22. คุณ กฤตนัย ล้้าเลิศประเสริฐกุล 
23. คุณ หัสดิน สุพานิชวาทิน 
24. คุณ ศรันย์ ประเสริฐศักดิ์ 
25. คุณ อภิชิต ยุติธรรมานุรักษ์ 
26. คุณ ณฐกร อติวัชรานนท์ 
27. คุณ พิศุทธิ์ ใจสม 
28. คุณ สรวิศ รังสีวิจิตรประภา 
29. คุณ นรุตม์ พงษ์ชวนะกุล 
30. คุณ ปาณชัย จอนบ้ารุง 

 
ท่านผูส้มคัรท่ีมีช่ืออยู่ในรายช่ือส ารอง ท่ีไม่ได้โอกาสบวชเรียนในรุ่นน้ี  
หากว่าท่านเป็นผูมี้ศรทัธาประสงคจ์ะบวชเรียนท่ีวดัญาณเวศกวนัอยู่    

ขอให้น าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน เขียนรุ่นท่ีต้องการเลือกให้ชดัเจน  
น ามาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ณ หอญาณเวศกธ์รรมสมจุย ์   โดยท่านสามารถแจ้งความจ านง 

ท่ีจะบวชในรุ่นอ่ืนได้ ๓ รุ่น คือ 
   

 รุ่น ๒/๖๑ (บวชเรียน ๑ เดือน)   อปุสมบทวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 รุ่น ๓/๖๑ (บวชเรียน ๓ เดือน ช่วงเข้าพรรษา)  อปุสมบทวนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 รุ่น ๔/๖๑ (บวชเรียน ๑ เดือน)   อปุสมบทวนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
   

*** โดยหากผูส้มคัรใน ๓ รุ่นดงักล่าว ไม่เกิน ๙ ท่าน ต่อรุ่น   
ท่านจะได้รบัโอกาสให้บวชเรียนในรุ่นท่ีท่านเลือกทนัที 

แต่หากมีผูส้มคัรบวชเกินกว่าน้ี   
พระสงฆจ์ าเป็นต้องท าการพิจารณาคดัเลือกอีกครัง้ ในเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๑ 



วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 

โทร ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕  www.watnyanaves.net  

 
ประกาศผลรายช่ืออปุสมัปทาเปกขะ ท่ีได้รบัเลือกให้เข้าบวชเรียน ณ วดัญาณเวศกวนั 

 
รุ่นท่ี ๑/๖๑   อปุสมบทวนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑ 

รายนามผูส้มคัรท่ีได้บวชเรียน 
 

1. คุณ วรวิทย์ ศรีคง 
2. คุณ วัชรศักดิ์ จันทร์ทอง 
3. คุณ กวิน น้าวัฒนไพบูลย์ 
4. คุณ อาชวินทร์ ตันไพจิตร 
5. คุณ ปรัชญา อาสมาน 
6. คุณ ตุลา นัยเนตร์ 
7. คุณ วาริท ทวีกาญจน์ 
8. คุณ อัมรินทร์ อรรถประสิทธิ์ 
9. คุณ ปัญญาวัฒน์ ทับเคลียว 

 

ส ารอง รุ่นท่ี ๑/๖๑      
รายช่ือส ารอง คือ ผูส้มคัรท่ีมีคณุสมบติัผา่นเกณฑ ์  

หากผูท่ี้ได้รบัเลือกข้างต้นสละสิทธิ  ท่านจะได้อปุสมบทเป็นล าดบัถดัไป  
*ส ำหรบัล ำดบักำรบวชนัน้ ใชว้ธิสีุ่มดว้ยคอมพวิเตอร์ (ฟังกช์ัน่ Random และ Rank ใน Microsoft Excel) 

 
1. คุณ สมเกียรติ พิทักษ์ติกุล 
2. คุณ สมศักดิ์ ลือชาธรรม 
3. คุณ ทรงธรรม เลิศประสิทธิ์โชค 
4. คุณ อัทธวุฒิ เอ่ียมองค์ 
5. คุณ กมลพงศ์ พัฒนาฤดี 
6. คุณ พงศ์ธร เนตยานุวัฒน์ 
7. คุณ ศิรวิทย์ ปฐมชัยวาลย์ 
8. คุณ นันทวัฒน์ ธนาภิรักษ์กุล 
9. คุณ ธนินท์รัฐ รังสิวราวัฒน์ 

10. คุณ พิสิฐธร นุ้ยเนียม 
11. คุณ ภัทรพงศ์ ก้าแหงเดชพล 



   
12. คุณ ปรินทร จิระนารักษ์ 
13. คุณ กิตติภาส ราชกรม 

 
 

ท่านผูส้มคัรท่ีมีช่ืออยู่ในรายช่ือส ารอง ท่ีไม่ได้โอกาสบวชเรียนในรุ่นน้ี  
หากว่าท่านเป็นผูมี้ศรทัธาประสงคจ์ะบวชเรียนท่ีวดัญาณเวศกวนัอยู่    

ขอให้น าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน เขียนรุ่นท่ีต้องการเลือกให้ชดัเจน  
น ามาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ณ หอญาณเวศกธ์รรมสมจุย ์   โดยท่านสามารถแจ้งความจ านง 

ท่ีจะบวชในรุ่นอ่ืนได้ ๓ รุ่น คือ 
   

 รุ่น ๒/๖๑ (บวชเรียน ๑ เดือน)   อปุสมบทวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 รุ่น ๓/๖๑ (บวชเรียน ๓ เดือน ช่วงเข้าพรรษา)  อปุสมบทวนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 รุ่น ๔/๖๑ (บวชเรียน ๑ เดือน)   อปุสมบทวนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
   

*** โดยหากผูส้มคัรใน ๓ รุ่นดงักล่าว ไม่เกิน ๙ ท่าน ต่อรุ่น   
ท่านจะได้รบัโอกาสให้บวชเรียนในรุ่นท่ีท่านเลือกทนัที 

แต่หากมีผูส้มคัรบวชเกินกว่าน้ี   
พระสงฆจ์ าเป็นต้องท าการพิจารณาคดัเลือกอีกครัง้ ในเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 

โทร ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕  www.watnyanaves.net  

 
ประกาศผลรายช่ืออปุสมัปทาเปกขะ 

ส ารองรุ่นอ่ืนๆ  
 

1. คุณ แอนรมิตร พลนครเดช 
2. คุณ ศุขธัช สินธพานินท์ 
3. คุณ ศรันธร คุมมงคล 
4. คุณ อดิศักดิ์ จินดาอนันต์ยศ 
5. คุณ พัฒพงษ์ ธนวิสุทธิ์ 
6. คุณ ภัทร กอมณี 
7. คุณ ศิโรจน์ ศิริรัตโนทัย 
8. คุณ ธิติ อิ่มเจริญกุล 

 
ท่านผูส้มคัรในรายช่ือน้ีมีคณุสมบติัผ่านเกณฑ ์ แต่ท่านได้แจ้งความจ านงบวชในรุ่นอ่ืน 

ท่ีไม่ใช่ รุ่น ๔/๖๐ และ ๑/๖๑   
ขอให้น าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน เขียนรุ่นท่ีต้องการเลือกให้ชดัเจน  

น ามาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ณ หอญาณเวศกธ์รรมสมจุย ์   โดยท่านสามารถแจ้งความจ านง 
ท่ีจะบวชในรุ่นอ่ืนได้ ๓ รุ่น คือ 

   

 รุ่น ๒/๖๑ (บวชเรียน ๑ เดือน)   อปุสมบทวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 รุ่น ๓/๖๑ (บวชเรียน ๓ เดือน ช่วงเข้าพรรษา)  อปุสมบทวนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 รุ่น ๔/๖๑ (บวชเรียน ๑ เดือน)   อปุสมบทวนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
 

*** โดยหากผูส้มคัรใน ๓ รุ่นดงักล่าว ไม่เกิน ๙ ท่าน ต่อรุ่น   
ท่านจะได้รบัโอกาสให้บวชเรียนในรุ่นท่ีท่านเลือกทนัที 

แต่หากมีผูส้มคัรบวชเกินกว่าน้ี   
พระสงฆจ์ าเป็นต้องท าการพิจารณาคดัเลือกอีกครัง้ ในเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๑ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท้ังนี้ เนื่องจากมีผู้สมัครบวชเรียนท่ีวัดญาณเวศกวันเป็นจ านวนมาก 
พระสงฆ์วัดญาณเวศกวัน จึงขอแจ้ง 

 
 

ปิดรับสมัครการบวชในปี ๒๕๖๑ ทัง้หมด 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเดิมท่ีเคยสมัครไว้แล้ว ได้ทยอยบวชเรียนก่อน 

 
ท่านผู้มีศรัทธา ที่ไม่เคยสมัครบวชที่วัดญาณเวศกวันมาก่อน 

หากประสงค์จะบวชเรียน ณ วัดญาณเวศกวัน 

ขอให้ติดต่อสมัครตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
 



  วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทกึ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

  โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕ 

 
เกณฑ์ในการพิจารณาผู้สมัครบวช 
  

๑. ผู้สมัครทั่วไป  
  

 ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระธรรมวินัย และต้องห้ามตาม พรบ.คณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕  และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๖   *ดูหน้า ๓-๔ 

 มีความชอบและลักษณะนิสัยสอดคล้องกับแนวทางการบวชเรียนของวัด   
*ดูหน้า ๕ 

 เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ไม่ถือตัวถือตนเป็นคนว่ายาก มีน ้าอดน ้าทน เป็นคนมีน ้าใจ 
ไม่มีทัศนคติในแง่ลบ อันจะขัดขวางต่อการบวชเรียนและการอยู่ร่วมกันในสังฆะ 
และสามารถปฏิบัติตามกติกาสงฆ์ของวัดได้   *ดูหน้า ๖ 

 
๒. ผู้สมัครที่จะไดร้ับการพิจารณาก่อน  

 

 ผู้สมัครบวชที่บิดามารดาบุรพการีมาท าบุญที่วัดญาณเวศกวันอยู่แล้วควรได้รับการ
พิจารณาก่อน โดยถือตามประเพณีดีงามสืบมาแต่โบราณ ในความสัมพันธ์ระหว่างวัด
กับชุมชนข้างเคียงและชุมชนผู้ศรัทธา  ที่ว่าบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ท าบุญวัดไหน ก็
ให้ลูกหลานบวชที่วัดนั้น โดยถือเปน็การท าบุญอย่างหนึ่งด้วย 

 ท่านผู้ที่มาเจริญบุญเจรญิกุศล ร่วมกิจกรรมของวัดเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งยังได้
สมัครบวชไว้เป็นเวลานาน  
(แต่ท้ังนี้ผู้สมัครในกลุ่มท่ี ๒ ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครท่ัวไปตามข้อท่ี ๑ ครบถ้วนด้วย  
จึงเข้าเกณฑ์) 
  

  

หากผู้ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์มีมากกว่าจ านวนที่วัดสามารถรับได้  
พระสงฆ์จะสุ่มจับสลาก เพื่อความเป็นธรรม 

  

ประกาศผลภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ทางเวปไซต์  www.watnyanaves.net 

หรือช่องทางสื่อสังคมของวัด www.facebook.com/WatNyanaves.official 


