
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 

โทร ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐๖-5482-9399  www.watnyanaves.net  

 
ประกาศผลรายช่ืออุปสัมปทาเปกขะ ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้าบวชเรียน  

ณ วัดญาณเวศกวัน 
   

รุ่นที่ ๓/๖๒  อุปสมบทวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
หลักสตูร ๓ เดือนครึ่ง 

รายนามผู้สมคัรที่ไดบ้วชเรียน 
  
  

1. คุณ ชัยเดช ทองเหม 
2. คุณ ภูริทัต พุ่มพฤกษ์ 
3. คุณ วสุ วสุพิทักษ์ 
4. คุณ อนรรฆ สมคะเน 
5. คุณ ณฐนน หุ่นเจริญ 
6. คุณ ชนินทร์ ตันพานิช 
7. คุณ ธนพล ฉายงาม 
8. คุณ ธานินทร์ รัตน์นิธิพงศ์ 
9. คุณ สิริภูมิ ฟักป้อม 

10. คุณ สุพศิน นิลด า 
๑๑. คุณ สุกฤต จ่วนจุลินทร์พร 
๑๒. คุณ จิรภัทร อภิรมย์อนงค์ 

 
 
ท่านที่ไดร้ับคดัเลอืกโปรดติดต่อยนืยนัความประสงค์ทางอเีมล์ nyanaves.info@gmail.com 

หรือ โทรศพัท์ ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐๖-5482-9399 (คุณศิรริัตน์ ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
 ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  

 
พระกรรมวาจาจารย์จะส่งเอกสารและนัดซ้อมขานนาค  

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ , ๓๐ มิถุนายน และ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
 
 
  

หากท่านผู้สมัครไม่ติดต่อกลับ หรือ ไมส่ามารถมาฝึกซ้อมและท่องค าขานนาคได้ด้วยตนเอง  
วัดญาณเวศกวันขอโอกาสมอบสทิธิใหผู้้สมัครรายช่ือส ารอง 



วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 

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

 
ประกาศผลรายช่ืออุปสัมปทาเปกขะ ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้าบวชเรียน  

ณ วัดญาณเวศกวัน 
 

รุ่นที่ ๔/๖๒   อุปสมบทวันที่ ๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 
หลักสตูร ๑ เดือน 

รายนามผู้สมคัรที่ไดบ้วชเรียน 
 

1. คุณ ชาครินทร ์ณ บางช้าง 
2. คุณ จิรัฏฐ์ เกียรติกีรติสกุล 
3. คุณ ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล 
4. คุณ มิติ จารุวโรดม 
5. คุณ วรัท เจนวิทยาพันธ์ 
6. คุณ สิทธา ธรรมชุตาภรณ์ 
7. คุณ ธีรพัฒน์ กันสดับ 
8. คุณ จิรทีปต์ วงศ์อริยะกวี 
9. คุณ วิทวัส ลาภพูนผลดี 

10. คุณ ติณห์ภัทร รัตตมณี 
๑๑. คุณ ธัชภูมิ นิรันดร์วงศ์วาน 
๑๒. คุณ ฐิติศักด์ิ อัศวรางกูร 

 
ท่านที่ไดร้ับคดัเลอืกโปรดติดต่อยนืยนัความประสงค์ทางอเีมล์ nyanaves.info@gmail.com 

หรือ โทรศพัท์ ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐๖-5482-9399 (คุณศิรริัตน์ ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
 ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  

 
พระกรรมวาจาจารย์จะส่งเอกสารและนัดซ้อมขานนาค  

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ , ๒๔ พฤศจิกายน และ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒   
 

หากท่านผู้สมัครไม่ติดต่อกลับ หรือ ไมส่ามารถมาฝึกซ้อมและท่องค าขานนาคได้ด้วยตนเอง  
วัดญาณเวศกวันขอโอกาสมอบสทิธิใหผู้้สมัครรายช่ือส ารอง 

 
 



 
รายชื่อส ารอง 

รายช่ือส ารอง คอื ผู้สมัครที่มีคณุสมบตัผิ่านเกณฑ์   
หากผู้ที่ไดร้ับเลือกข้างต้นสละสิทธิ  ท่านจะได้อปุสมบทเป็นล าดับถัดไป  

 
         รุ่น ๓/๖๒ (รุน่เข้าพรรษา ๑๔ กรกฎาคม) 

 
 
 
 

 
 

 
 
         รุ่น ๔/๖๒ (รุน่ ๑ เดือน ๗ ธันวาคม) 

1. คุณ กนกภู ช่างวิชชุการ 
2. คุณ ศรัณย์ เลิศหิรัญวงศ์ 
3. คุณ ธีรพิพัฒ สิริวัศร์สิร ิ
4. คุณ ประเวศ กรังพานิชย์ 
5. คุณ อชิรวัตต์ิ ตันติชยวัตร  
6. คุณ ภูคิม กล่อมทุ้ม 
7. คุณ ภูวณัฏฐ์ ปฐวีนิภานันท์ 
8. คุณ ณรงค์ชัย ทวีบูลย์ 
9. คุณ วัชระ งามศิริอุดม 

10. คุณ เอกภพ ภักดี 
๑๑. คุณ ชาญชัย สุรภีสัก 
๑๒. คุณ เอกรงค์ สุขฤทัยวรกุล 

 

กุลบุตรผู้มีศรัทธา ที่ประสงค์จะบวชเรียน ณ วัดญาณเวศกวัน 
ในรุ่นท่ี ๑/๖๓  และรุ่นท่ี  ๒/๖๓ (หลักสูตร ๑ เดือน) 

ขอให้ติดต่อสมัครร่วมกิจกรรมคัดเลือกในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

1. คุณ ปริภัทร์ ธนูไชยศักด์ิ 
2. คุณ สิทธิชัย บุญมณีโชติ 
3. คุณ กานต์ วิริยาลัย 
4. คุณ พีรดนย์ ยุไร 
5. คุณ พิพัฒธ์พงศ์ ฤทธิคง 



 

  วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 
  โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕ 

 
เกณฑ์ในการพิจารณาผูส้มัครบวช 
  

๑. ผู้สมัครท่ัวไป  
  

 ไม่เป็นบคุคลตอ้งห้ามตามพระธรรมวินัย และต้องหา้มตาม พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๓๕  และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๖   *ดูหน้า ๓-๔ 

 มีความชอบและลักษณะนิสัยสอดคล้องกบัแนวทางการบวชเรียนของวัด   
*ดูหน้า ๕ 

 เปน็ผู้ว่าง่ายสอนง่าย ไม่ถือตัวถือตนเป็นคนว่ายาก มีน  าอดน  าทน เปน็คนมีน  าใจ 
ไม่มีทัศนคติในแง่ลบ อันจะขดัขวางต่อการบวชเรียนและการอยู่ร่วมกนัในสังฆะ และ
สามารถปฏิบัตติามกตกิาสงฆ์ของวัดได้   *ดูหน้า ๖ 

 
๒. ผู้สมัครท่ีจะได้รับการพิจารณาก่อน  

 

 ผู้สมัครบวชท่ีบิดามารดาบุรพการีเป็นผู้สร้างวัด หรือมาท าบุญท่ีวัดญาณเวศกวัน 
อยู่แล้วแต่เก่าก่อนควรได้รับการพิจารณาก่อน โดยถือตามประเพณีดีงามสืบมาแต่โบราณ 
ในความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนข้างเคียงและชุมชนผู้ศรัทธา  ท่ีว่าบิดามารดา ปู่ย่าตา
ยาย ท าบุญวัดไหน ก็ให้ลูกหลานบวชท่ีวัดน้ัน โดยถือเป็นการท าบุญอย่างหน่ึงด้วย  

 ผู้ท่ีมีกุศลฉันทะมาเจริญบุญเจริญกุศล ร่วมด้วยช่วยเกื้อกิจกรรมของวัดอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย จะได้รับการพิจารณาก่อน 
 
(แต่ทั้งนี้ผูส้มัครในกลุ่มที่ ๒ ต้องมีคุณสมบัติของผูส้มัครทั่วไปตามข้อที่ ๑ ครบถ้วนด้วย  
จึงเข้าเกณฑ์) 
  

 
หมายเหต ุ: ในการพจิารณารอบ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ นี้ มีผู้สมัครเข้าเกณฑ์ ข้อที่ ๒ จ านวน ๑ ท่าน 


