
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 

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

 

ประกาศผลรายช่ืออุปสมัปทาเปกขะ ท่ีได้รบัคดัเลือกให้เข้าบวชเรียน  
ณ วดัญาณเวศกวนั 

   

รุ่นท่ี ๑/๖๒   อุปสมบทวนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
หลกัสูตร ๑ เดือน 

รายนามผูส้มคัรท่ีได้บวชเรียน 
  
  

1. คุณ เสมอชัย พูลสุวรรณ 
2. คุณ นภ ลิมป์สีสวรรค ์
3. คุณ เกรียงศักด์ิ ฟูนิลกุล 
4. คุณ นันทพล จ่ันเงิน 
5. คุณ ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์ 
6. คุณ พงศกร จริยะนันตกุล 
7. คุณ อานนท์ นพวงศ์ 
8. คุณ สรวิศ อังสุวรังษี 
9. คุณ ชววัฒก ์อัครบัณฑิตวงศ์ 

10. คุณ ชยางกูร หล่อสกุลสินธ์ 
๑๑. คุณ ณพลพัทธ์ จิรพัฒน์ภูวดล 
๑๒. คุณ สุกฤต จ่วนจุลินทร์พร 

 
 

ท่านที่ไดร้ับคดัเลอืกโปรดติดต่อยนืยนัความประสงค์ทางอเีมล์ nyanaves.info@gmail.com 
หรือ โทรศพัท์ ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐๖-5482-9399 (คุณเกดิสิริ ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

 ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 

พระกรรมวาจาจารยจ์ะส่งเอกสารและนดัซอ้มขานนาค  
ในวนัอาทติยท์ี ่๑๗ , ๒๔ กมุภาพนัธ ์ และ ๓ มนีาคม ๒๕๖๒   

 
หากท่านผูส้มคัรไม่ตดิต่อกลบั หรอื ไมส่ามารถมาฝึกซอ้มและท่องค 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 ๒/๖๒   อุปสมบทวนัท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

หลกัสูตร ๑ เดือน 
รายนามผูส้มคัรท่ีได้บวชเรียน 

 

1. คุณ ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ 
2. คุณ ประทีป หงษ์แสนยาธรรม 
3. คุณ จักรพล ไทยพานิช 
4. คุณ ชัยยุทธ กิตติไพบูลย์ผล 
5. คุณ ณัฐพล สิริศศิธร 
6. คุณ พสธร นิพัทธกุศลกิจ 
7. คุณ ภูวดล หวังธนาโชติ 
8. คุณ จิณณ์ สวัสด์ิธนาคูณ 
9. คุณ บรมัตถ์ ต่างวิวัฒน์ 

10. คุณ สุรัฐ พงษ์สนิท 
๑๑. คุณ ฉันทวัฒน์ ยิ้มโสภา 
๑๒. คุณ ธีรวิชญ์ ไซพันธ์แก้ว 

 
ท่านที่ไดร้ับคดัเลอืกโปรดติดต่อยนืยนัความประสงค์ทางอเีมล์ nyanaves.info@gmail.com 

หรือ โทรศพัท์ ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐๖-5482-9399 (คุณเกดิสิริ ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
 ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  

 
พระกรรมวาจาจารยจ์ะส่งเอกสารและนดัซอ้มขานนาค  
ในวนัอาทติยท์ี ่๗ , ๒๑ และ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒   

 
หากท่านผูส้มคัรไม่ตดิต่อกลบั หรอื ไมส่ามารถมาฝึกซอ้มและท่องค าขานนาคไดด้ว้ยตนเอง  

วดัญาณเวศกวนัขอโอกาสมอบสทิธใิหผู้ส้มคัรรายชื่อส ารอง 



 
รายช่ือส ารอง 

รายช่ือส ารอง คือ ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัผ่านเกณฑ์   
หากผูท่ี้ได้รบัเลือกข้างต้นสละสิทธิ  ท่านจะได้อุปสมบทเป็นล าดบัถดัไป  

ทัง้ในรุ่นท่ี ๑ และรุ่นท่ี ๒  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

กุลบุตรผู้มีศรัทธา ที่ประสงค์จะบวชเรียน ณ วัดญาณเวศกวัน 
ในรุ่นท่ี ๓/๖๒ (รุ่นพรรษา หลักสูตร ๓ เดือน) และรุ่นท่ี ๔/๖๒ (หลักสูตร ๑ เดือน) 

ขอให้ติดต่อสมัครร่วมกิจกรรมคัดเลือกในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 

1. คุณ สุรัตน์ สุรวัฒนา 
2. คุณ เฉลิมพล กาญจนาภาส 
3. คุณ สุภัทท ลี้ศิริสรรพ ์ 
4. คุณ กาจเมธี พันธุ์ภักดี 
5. คุณ อังกูร ไชยปรีชาวิทย์ 
6. คุณ ตรีภาค เพียรรุ่งโรจน์ 
7. คุณ ณภพ นพนิธิธนากร 
8. คุณ จตุรงค์ ศรีไสยเพชร 
9. คุณ กฤติน เรืองพยุงศักด์ิ 

10. คุณ สิทธิชัย บุญมณีโชติ 
๑๑. สามเณร สุนทร ดุจจานุทัศน์ 
๑๒. คุณ ชวลิต เจียรนิลกุลชัย 
13. คุณ สุทธิชัย เรียงวิไลกุล 
14. คุณ เวชยุทธ สี่หิรัญวงศ์ 
15. คุณ ธนกฤต เอื้อธนาพร 
16. คุณ ธานินทร์ รัตน์นิธิพงศ์ 
17. คุณ วทัญญู รุ่งวัฒนภักด์ิ 



  วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 

  โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕ 

 
เกณฑ์ในการพิจารณาผู้สมัครบวช 
  

๑. ผู้สมัครทั่วไป  
  

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

 มีความชอบและลักษณะนิสัยสอดคล้องกับแนวทางการบวชเรียนของวัด   
*ดูหน้า ๕ 

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

 
๒. ผู้สมัครที่จะได้รับการพจิารณาก่อน  

 

 ผู้สมัครบวชที่บิดามารดาบุรพการีเป็นผู้สร้างวัด หรือมาท าบุญที่วัดญาณเวศกวัน 
อยู่แล้วแต่เก่าก่อนควรได้รับการพิจารณาก่อน โดยถือตามประเพณีดีงามสืบมาแต่
โบราณ ในความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนข้างเคียงและชุมชนผู้ศรัทธา  ที่ว่าบิดา
มารดา ปู่ย่าตายาย ท าบุญวัดไหน ก็ให้ลกูหลานบวชที่วัดน้ัน โดยถือเป็นการท าบุญ
อย่างหน่ึงด้วย  

 ผู้ที่มีกศุลฉันทะมาเจริญบุญเจริญกศุล ร่วมด้วยช่วยเกื้อกิจกรรมของวัดอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย จะได้รับการพิจารณาก่อน 
 
(แต่ทั้งนี้ผู้สมัครในกลุม่ที่ ๒ ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไปตามข้อที่ ๑ ครบถ้วนด้วย  
จึงเข้าเกณฑ์) 
  

 

หมายเหตุ : ในการพิจารณารอบ ๑๐ ธันวาคม ๖๑ น้ี มีผู้สมัครเข้าเกณฑ์ ข้อที่ ๒ จ านวน ๒ ท่าน 


