
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 

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

 
ประกาศผลรายช่ืออปุสมัปทาเปกขะ ท่ีได้รบัเลือกให้เข้าบวชเรียน 

ณ วดัญาณเวศกวนั ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

** หลงัจากตรวจสอบคุณสมบตัแิลว้  จ านวนผูส้มคัรทีผ่า่นเกณฑ์ยงัคงเกนิกวา่ทีว่ดัจะรบัอุปสมบทได ้
จงึท าการสุ่มคดัเลอืกดว้ยฟังกช์ ัน่ RAND() และ SORT ใน MICROSOFT EXCEL 

 

 รุ่นท่ี ๒/๖๑   อปุสมบทวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
  

1. คุณ พงษ์พิทักษ์ สุขสันติลาภ 
2. คุณ คมน์ ภัทรวรกุลวงศ์ 
3. คุณ ณฐกร อติวัชรานนท์ 
4. คุณ วิชญ์ จันทร์เมฆา 
5. คุณ ปริณย์ มีชูทรัพย ์
6. คุณ สุจินต์ โรจนสุทธานันท์ 
7. คุณ กิตติคุณ ติณวิจิตร 
8. คุณ พิสิฐธร นุ้ยเนียม 
9. คุณ เจตริน ชัยเชษฐอมร 

10. คุณ ไกลกังวล รุ่งสาคร 
11. คุณ เชษฐ์ วุฒิกุลสิริ 
12. คุณ ภัทร กอมณี 

 

 
รุ่นท่ี ๓/๖๑  (ในพรรษา)  อปุสมบทวนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
1. คุณ พัฒพงษ์ ธนวิสุทธิ์  
2. คุณ รุจิกร จูงสกุลนิรันดร์ 
3. คุณ แอนรมิตร พลนครเดช 
4. คุณ ภัทรพงศ์ ก าแหงเดชพล  
5. คุณ สรานนท์ แสงอัมพรไชย  
6. คุณ ภณ จุลกะเศียน 
7. คุณ สาโรจน์ ทิพย์รัตน์ 
8. คุณ ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล 
๙. คุณ ศรัณย์ ถาวรสุทธิ์ 
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ประกาศผลรายช่ืออปุสมัปทาเปกขะ ท่ีได้รบัเลือกให้เข้าบวชเรียน  

ณ วดัญาณเวศกวนั 
 

รุ่นท่ี ๔/๖๑   อปุสมบทวนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
 

1. คุณ ศุขธัช สินธพานินท์ 
2. คุณ ศุภชัย หวังปรีชาชาญ 
3. คุณ อธิเมศร์ เชาว์รุจิโรจน์ 
4. คุณ กฤตนัย ล  าเลิศประเสริฐกุล 
5. คุณ นิติพัฒน์ ฤทธิ์เรืองเดช 
6. คุณ นฤทธิ์ ตรีอ านรรค 
7. คุณ ศรันธร คุมมงคล 
8. คุณ ปัณชวิน เหล่าธรรมทัศน์ 
9. คุณ ไอฌ์ชาญ อนันตสุโรจน์ 

10. คุณ ธิติ อิ่มเจริญกุล  
11. คุณ ธนพงศ์ ภูกิตติกุล 
12. คุณ ปริทัศน์ มกรแก้วเกยูร 

   
 

 
 

ท่านผู้สมัครที่มีรายชื่อเป็นผู้บวชตัวจริงแล้ว 
กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการบวช ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

หากไม่ติดต่อทางวัดจะถือว่าสละสิทธิ์ และติดต่อไปยังรายชื่อส ารองต่อไป 
 
 

 
 

 



รายช่ือผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบติัผ่านเกณฑก์ารพิจารณา แต่จบัสลากไม่ได้  
จึงไม่ได้รบัสิทธ์ิบวช ทัง้น้ีหากผู้บวชตวัจริงสละสิทธ์ิ  
ท่านจะได้รบัการติดต่อจากทางวดัญาณเวศกวนั 

  ตามล าดบัรายช่ือดงัน้ี  
 

   
1. คุณ ธนินท์รัฐ รังสีวราวัฒน์ 
2. คุณ ปรินทร จิระนารักษ์ 
3. คุณ ศรันย์ ประเสริฐศักดิ์ 
4. คุณ กิตติภาส ราชกรม 
5. คุณ นันทวัฒน์ ธนาภิรักษ์กุล 
6. คุณ จิโรจ ประกิตนนทการ 
7. คุณ ณัฐกฤษฏ์ จิราสิริพัฒน์ 
8. คุณ มงคล เอื อเจริญศรี 
9. คุณ ปยุต ขนุนทอง 

10. คุณ ศิริวัฒน์ อ่วมงามทรัพย์ 
11. คุณ ศิโรจน์ ศิริรัตโนทัย 
12. คุณ กันต์ธีร์ พยอมหอม 
๑๓. คุณ พงศ์ธร เนตยานุวัฒน์ 
๑๔. คุณ พิศุทธิ์ ใจสม 
๑๕. คุณ วิทยา บวรสถิตชัย 
๑๖. คุณ หัสดิน สุพานิชวาทิน 
๑๗. คุณ ศิวกร เทศะบ ารุง 

 
 

 

หากผู้สมัครตัวจริงไม่สละสิทธิ์  
ท่านสามารถติดต่อสมัครใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 

  



  วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 

  โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕ 

 
เกณฑ์ในการพิจารณาผู้สมัครบวช 
  

๑. ผู้สมัครท่ัวไป  
  

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

 มีความชอบและลักษณะนิสัยสอดคล้องกับแนวทางการบวชเรียนของวัด   
*ดูหน้า ๕ 

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

 
๒. ผู้สมัครท่ีจะได้รับการพิจารณาก่อน  

 

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

 ท่านผู้ที่มาเจริญบุญเจริญกุศล ร่วมกิจกรรมของวัดเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งยังได้
สมัครบวชไว้เป็นเวลานาน  
(แต่ทั้งน้ีผู้สมัครในกลุ่มที่ ๒ ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไปตามข้อที่ ๑ ครบถ้วนด้วย  
จึงเข้าเกณฑ์) 
  

  

หากผู้ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์มีมากกว่าจ านวนที่วัดสามารถรับได้  
พระสงฆ์จะสุ่มจับสลาก เพื่อความเป็นธรรม 

  

ประกาศผลภายในวนัที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ทางเวปไซต์  www.watnyanaves.net 

หรือช่องทางสื่อสังคมของวัด www.facebook.com/WatNyanaves.official 


