
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 

โทร ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐๖-๕482-9399  www.watnyanaves.net  

 

ประกาศผลรายช่ืออุปสมัปทาเปกขะ ท่ีได้รบัคดัเลือกให้เข้าบวชเรียน  
ณ วดัญาณเวศกวนั 

   

รุ่นท่ี ๑/๖๔   อุปสมบทวนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
หลกัสูตร ๑ เดือน 

รายนามผู้สมคัรท่ีได้บวชเรียน 
  
  

1. คุณ อัครพนธ์  สัมพันธ์ 
2. คุณ นพจิรา  เข็มแดง 
3. คุณ เอกราช  ปานอำพันธ์ 
4. คุณ กฤต  กิตติพงศ์วรการ 
5. คุณ อรัณยดา  เจริญผล 
6. คุณ รุ่งโรจน์  วัฒนสิทธิชัย 
7. คุณ จิรัฏฐ์  สง่าอารีย์กูล 
8. คุณ นนทพัทธ์  ศิริมงคลสกุล 
9. คุณ ภาวิน  วงศ์ว่องไว 

10. คุณ จิรทรรศน์  ศุภปัณฑิตา 
๑๑. คุณ ปัญญาศิส  ตันติวัฒน์พานิช 
๑๒. คุณ กฤตบุญ  ติวุตานนท์ 

 

 
ท่านที่ได้รับคัดเลือกโปรดติดต่อยืนยันบวชทางอีเมล์ illimitables@gmail.com หรือ 

โทรศัพท์ ๐๘-๙๐๙๙-๑๙๕๕ (พระครูวรวงศ์ ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.) 
 ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔  

  
 

พระกรรมวาจาจารยจ์ะนัดซ้อมขานนาค  
ในวนัอาทติยท์ี ่๒๔, ๓๑ มกราคม และ ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔  

หากท่านผูส้มคัรไม่ตดิต่อกลบั หรอื ไมส่ามารถมาฝึกซ้อมและท่องค าขานนาคไดด้ว้ยตนเอง  
วดัญาณเวศกวนัขอโอกาสมอบสทิธใิหผู้ส้มคัรรายชื่อส ารอง 



วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 

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

 

ประกาศผลรายช่ืออุปสมัปทาเปกขะ ท่ีได้รบัคดัเลือกให้เข้าบวชเรียน  
ณ วดัญาณเวศกวนั 

 
รุ่นท่ี ๒/๖๔   อุปสมบทวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ มิถนุายน  ๒๕๖๔ 

หลกัสูตร ๑ เดือน 
รายนามผู้สมคัรท่ีได้บวชเรียน 

 
1. คุณ พลพัต วิโรจนกุล 
2. ดร. จิรชัย หมื่นฤทธิ์ 
3. คุณ อชิรวัตต์ิ ตันติชยวัตร 
4. ผศ.น.สพ. ชาตรี  คติวรเวช 
5. คุณ สมศักด์ิ  สุขสำอางค์ 
6. คุณ ธีระ  ธีระเวชวงศ์ 
7. คุณ เจษฎา  ประทุมสูตร 
8. พ.ท. วิชวัชช์  สินไชย 
9. คุณ ศุขธัช  สินธพานินท์ 

10. รศ.ดร. ชนัตถ์  โชคเจริญรัตน์ 
๑๑. ร.ต. ศตวรรษ  ปิ่นแก้ว 
๑๒. คุณ รวินท์  เจ่ียสกุล 

 
ท่านที่ได้รับคัดเลือกโปรดติดต่อยืนยันความประสงค์ทางอีเมล์ illimitables@gmail.com 

หรือ โทรศัพท์ ๐๘-๙๐๙๙-๑๙๕๕ (พระครูวรวงศ์ ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.) 
 ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔  

 
พระกรรมวาจาจารยจ์ะนัดซ้อมขานนาค  

ในวนัอาทติยท์ี ่๒๕ เมษายน , ๒ และ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔   
 

หากท่านผูส้มคัรไม่ตดิต่อกลบั หรอื ไมส่ามารถมาฝึกซ้อมและท่องค าขานนาคไดด้ว้ยตนเอง  
วดัญาณเวศกวนัขอโอกาสมอบสทิธใิหผู้ส้มคัรรายชื่อส ารอง 



 
รายช่ือส ารอง 

หากผู้ท่ีได้รบัเลือกข้างต้นสละสิทธิ  ท่านจะได้อุปสมบทเป็นล าดบัถดัไป 
 

รุ่นท่ี ๑  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

กุลบุตรผู้มีศรัทธา ทีป่ระสงค์จะบวชเรยีน ณ วดัญาณเวศกวัน 
ในรุ่นท่ี ๓/๖๔ (รุ่นพรรษา หลักสูตร ๓ เดือน) และรุ่นท่ี ๔/๖๔ (หลักสูตร ๑ เดือน) 

ขอให้ติดต่อสมัครร่วมกิจกรรมคัดเลือกในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
 
 

1. คุณ จักรีรัตน์  แจ่มศรี 
2. คุณ ศรัณย์  ตุลาการวงศ์ 
3. ร.ท. รพีพงศ์  กฤดิสวนสมบัติ 
4. คุณ อลิศ  เลิศฤทธิ์เรืองสิน 
5. คุณ สุธี  วงศ์นำทรัพย์ 
6. คุณ ทศพร  แจ่มศรี 
7. คุณ ณัฐกิจ  สัมมาคารวะ 
8. คุณ อยุธวรรธน์  เหลืองมงคลกูล 

 
รุ่นท่ี ๒ 
   

๑. คุณ ศุภณัฐ  มุสิก 
๒. คุณ อังคาร  ศรีโสมะสัจจะกุล 
๓. คุณ วรเสฏฐ์  พิภูไชยสิทธิ์ 
๔. คุณ สุรวิชญ์  เลาหนันท์ 
๕. คุณ ภวิศ  ธรรมวิทวัท 
๖. คุณ ศรัณย์  เจียมมุรเศรษฐ 
๗. คุณ ธีรชาติ  จิวเจริญ 



  วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 

  โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕ 

 
เกณฑ์ในการพิจารณาผู้สมัครบวช 
  

๑. ผู้สมัครทั่วไป  
  

• ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระธรรมวินัย และต้องห้ามตาม พรบ.คณะสงฆ ์พ.ศ. 
๒๕๓๕  และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๖    
*ดูใบสมัครหน้า ๓-๔ 

• มีความชอบและลักษณะนิสัยสอดคล้องกับแนวทางการบวชเรียนของวัด   
*ดูใบสมัครหน้า ๕ 

• เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ไม่ถือตัวถือตนเป็นคนว่ายาก มีน้ำอดน้ำทน เป็นคนมีน้ำใจ 
ไม่มีทัศนคติในแง่ลบ อันจะขัดขวางต่อการบวชเรียนและการอยู่ร่วมกันในสังฆะ 
และสามารถปฏิบัติตามกติกาสงฆ์ของวัดได้   *ดูใบสมัครหน้า ๖ 

 
๒. ผู้สมัครที่จะได้รับการพจิารณาก่อน  

 

• ผู้สมัครบวชที่บิดามารดาบุรพการีเป็นผู้สร้างวัด หรือมาทำบุญที่วัดญาณเวศกวันแต่เก่าก่อน 
โดยถือตามประเพณีดีงามสืบมาแต่โบราณ ในความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนข้างเคียงและ
ชุมชนผู้ศรัทธา  ที่ว่าบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ทำบุญวัดไหน ก็ให้ลูกหลานบวชที่วัดน้ัน โดยถือ
เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งด้วย  

• ผู้ที่มีกุศลฉันทะมาเจริญบุญเจริญกุศล ร่วมด้วยช่วยเก้ือกิจกรรมของวัดอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
ทั้งยังได้สมัครบวชไว้เป็นเวลานาน  จะได้รับการพิจารณาก่อน 
 
(แต่ทั้งนี้ผู้สมัครในกลุม่ที่ ๒ ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไปตามข้อที่ ๑ ครบถ้วนและต้องผ่าน
การสัมภาษณ์ด้วยจึงเข้าเกณฑ์ มิฉะน้ันให้ตกไป) 
  

 

หมายเหตุ : ในการพิจารณารอบ ๑๓ ธันวาคม ๖๓ น้ี มผู้ีสมัครเข้าเกณฑ์ ข้อที่ ๒ จำนวน ๓ คนคือ 
คุณจิรทรรศน์  ศุภปัณฑิตา, คุณปัญญาศิส  ตันติวัฒน์พานิช, และคุณกฤตบุญ  ติวุตานนท์ 


