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สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย ป ี2564 

(ประกาศวันที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

 

ประกาศผลสอบกลางภาค วิชาอริยสัจ 4  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คะแนน สถานที่สอบ สังกัด (ภาค) 

1 ธัญมน  หมวดเหมน (ม่ันแสงธรรม) 30 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

2 ลักขณา  แซ่โซ้ว (คะน้า, ผ่องใจพุทธ) 30 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 
3 พิเชษฐ์  บุญย์วิรุฬห์ (ชุน, จางคลาย) 28 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

4 ศิริรักษ์  พรมเล็ก (แต๋ว, เกษตรศิลป์) 28 ศูนย์ พวธ. ใต ้

5 กิตติมา  พรมเล็ก (ขวัญน ้าค้า) 28 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้
6 ทิษฏยา  โภชนา (นุ้ย, ในสายธรรม) 28 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

7 ศิริขวัญ  แซ่ลิ่ม 28 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

8 แก่นเกื อ  นาวาบุญนิยม (ต่อน) 28 ภูผาฟ้าน ้า เหนือ 
9 นัฏฐา  พิมาพันธุ์ศรี (นัท, ยินดี) 28 ภูผาฟ้าน ้า กลาง 

10 ภาคภูมิ  ยอดปรีดา (สร้างแก่นศีล) 27 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้
11 นฤมล  ยังแช่ม (เข้มแสงศีล) 27 ทางบ้าน (ไทย) เหนือ 

12 มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (ต่าย, เมฆ ลม ฟ้า) 27 ศูนย์ พวธ. กลาง 

13 พวงบุปผา  หนูรัก (ผักบุ้ง, สู่แดนฝัน) 27 ศูนย์ พวธ. กลาง 
14 อรวิภา  กริฟฟิธส์ 27 ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

15 สุกัญญา  มโนบาล (โอ๋, ใจแสงธรรม)  27 ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

16 ชุติวรรณ  แสงส้าลี (ไหม, เพียรผ่องพุทธ) 27 ภูผาฟ้าน ้า กลาง 
17 เสริมศรี  ชวานิสากุล 27 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

18 ดินแสงธรรม  กล้าจน 27 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 
19 แก่นศีล  กล้าจน (เล็ก) 27 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

20 จิราวรรณ  ดาโรจน์ (หน่อง, เย็นไพรศีล) 26 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 

21 ณัฐพร  คงประเสริฐ (ต้อม, ร้อยรักธรรม) 26 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 
22 ศุทธินี  พรมเล็ก (เนียน, ขวัญน ้าฟ้า) 26 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

23 วณิชชา  จันทร์จรัสวัฒนา (ใยใบบุญ) 26 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 

24 ชัยภัทร  ชุติคามี (ทุ่มโถมธรรม) 26 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คะแนน สถานที่สอบ สังกัด (ภาค) 

25 ทิวากร  ชุมจีด (บ่าวสุขแสงพุทธ) 26 ภูผาฟ้าน ้า ใต ้
26 ศีลผ่องใส 26 ภูผาฟ้าน ้า เหนือ 

27 จิรานันท์  จ้าปานวน (แพม) 25 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

28 ฐิติมา  ใหม่สมเด็จ (ตา, บุญบากบั่น) 25 ศูนย์ พวธ. กลาง 
29 อภินันท์  อุ่นดีมะดัน (ก๊อบ, สื่อศีล) 25 ศูนย์ พวธ. อีสาน 

30 เอมอร  ศรีทองฉิม (เย็นน ้าค้า) 25 ศูนย์ พวธ. ใต ้

31 จรรญา  ชุมจีด (สร้างกลิ่นศีล) 25 ภูผาฟ้าน ้า ใต ้
32 หมายขวัญพุทธ 25 ภูผาฟ้าน ้า กลาง 

33 ปริศนา  อิรนพไพบูลย์ 25 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 
34 สรสิชา  สายหยุดทอง (น้อยหน่า, ตรงเติมศีล) 25 ภูผาฟ้าน ้า เหนือ 

35 แสงอรุณ  สังคมศิลป์ 25 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

36 บัณฑิตา  โฟกท์ (แบม, มุกแสงธรรม, รู้แก่นศีล) 25 ต่างประเทศ ต่างประเทศ 
37 ขวัญจิต  เฟ่ืองฟู (เบ้, สร้างสงบ) 24 ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

38 นวลนภา  ยุคันตพรพงษ์ (จิ๋ว, เย็นน้อมพุทธ) 24 ศูนย์ พวธ. กลาง 

39 สมพงษ ์ โขงรัมย์ (นาย, สู่สวนสงบ) 24 ศูนย์ พวธ. อีสาน 
40 สาวิตรี  มโนวรณ์ (กี)๋ 24 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

41 เพ่ือนเพชร (ยักษ,์ เพชรไพรพุทธ) 24 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

42 พันธุ์ทิพา นุชทิม (กุ้ง, บุญยาใจ) 24 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 
43 พิมพ์พศินา  สิทธิประเสริฐ (หมู, เพียรเย็นพุทธ) 24 ทางบ้าน (ไทย) อีสาน 

44 นมลชนก  แก้วเกษ (น้อง) 24 ภูผาฟ้าน ้า เหนือ 
45 เอมอร  แซ่ลิ ม 24 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

46 สู่ร่มบุญ (ป้อม) 24 ภูผาฟ้าน ้า กลาง 

47 ภูเพียรธรรม กล้าจน 24 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 
48 ค้าเพียงเพชร (ปิ่น) 23 ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

49 กานดา  ศักดิ์ศรชัย (เย็นพรพุทธ) 23 ทางบ้าน (ไทย) เหนือ 

50 ประคอง  เก็บนาค 23 ทางบ้าน (ไทย) เหนือ 
51 วิภาภรณ์  กอจรัญจิตต์ (เอ, ใจพอแล้ว) 23 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

52 ชวนชม  ค้าท้วม (ชม, สู่ร่มศีล) 23 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้
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53 จาริณี  กวีวิวิธชัย (เอ๋, ธารร่มธรรม) 23 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 
54 ชรินรัตน์  ชุมจีด (แทม, น ้าน้อมศีล) 23 ศูนย์ พวธ. ใต ้

55 พลัฎฐ์ (อุ้ย ) 23 ศูนย์ พวธ. กลาง 

56 ผุสดี  เจริญไวยเจตน์ (เฉง, มั่นมิ่งบุญ) 23 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 
57 พรพรรณ  เอ็ทสเลอร์ 23 ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

58 สันทนา  ประวงศ์  (ริมสวนฝัน) 23 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

59 วริษา  สังคมศิลป์ (แพน, พิมพ์พันแสง)  23 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 
60 ชลิตา  แลงค ์(น้อย) 23 ต่างประเทศ อีสาน 

61 สุวรรณ  กังวานนวกุล 23 ภูผาฟ้าน ้า เหนือ 
62 โยธกา  รือเซ็นแบร์ก (แจ้งศีล) 22 ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

63 เสาวรี  หวังประเสริฐ (เสา, สบืสานศีล) 22 ทางบ้าน (ไทย) เหนือ 

64 สุรีนารถ  ราชแป้น 22 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้
65 จรูญ  สุยะ (ชาติพุทธ) 22 ทางบ้าน (ไทย) เหนือ 

66 นปภา  รัตนวงศา (แก้วมั่นศีล) 22 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

67 แพรลายไม้  กล้าจน 22 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 
68 พรเพียรพุทธ  โพธิ์กลาง (ทิพย์) 22 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

69 อัญชลี  พุ่มแย้ม (เย็นแสงธรรม) 22 ภูผาฟ้าน ้า กลาง 

70 แก้วเกื อกูล  กล้าจน 22 ทางบ้าน (ไทย) อีสาน 
71 เตือนใจ  จันทะ (เตือน, สติธรรม) 22 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

72 ประภัสสร  วาร ี 22 ทางบ้าน (ไทย) อีสาน 
73 เรือนแก้ว  สว่างวงษ์ (นก, แก้วเย็นศีล) 21 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 

74 รวม  เกตุกลม (ดีทุกแดน) 21 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

75 พรรณทิวา  เกตุกลม (น้อมขวัญพุทธ) 21 ทางบ้าน (ไทย) อีสาน 
76 ส้ารวม  แก้วแกมจันทร์ (รวม, ร้อยแสงศีล) 21 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

77 สุดใจ  โสะหาบ 21 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 

78 วิจิตร  ตันเดชานุรัตน์ (ธรรมป้องไพร) 21 ศูนย์ พวธ. กลาง 
79 กมลชนก  ทุมวงษ์ 21 ศูนย์ พวธ. กลาง 

80 คมเวช  หงส์เชิดชัย (เวชบางมด) 21 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 
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81 ศักดิภัทร์  เดชก้าเหนิด 21 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 
82 ศิริพร  ไตรยสุทธิ์ (ก้อย) 21 ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

83 ผ่องไพรธรรม  กล้าจน 21 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

84 น ้าร่มศีล  กฤตจารุภัทร์ 21 ภูผาฟ้าน ้า กลาง 
85 สุรางค์  สมวิวัฒนุล 20 ศูนย์ พวธ. ใต ้

86 สุมา  ไชยช่วย 20 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

87 ส้ารวย  รัตตนะ 20 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้
88 นิตยา  สุเมธากุลวัฒน์ (เตียง) 20 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

89 เสาวนีย์  สอนอาจ 20 ทางบ้าน (ไทย) อีสาน 
90 กิ่งแก้ว  ฉัตรมณีวัฒนา (เม, ประทีปบุญ) 20 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 

91 นงนุช  พาสนาโสภณ (เย็นผ่องพุทธ) 20 ศูนย์ พวธ. กลาง 

92 ประภัสสร  ชาญชัยชูจิต 20 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 
93 นาลี  วิไลสัก (สปป. ลาว)* 20 ต่างประเทศ ใต ้

94 จงกช  สุทธิโอสถ 20 ศูนย์ พวธ. กลาง 

95 จิราภรณ์  ทองคู่ (จ,ิ น ้าไพรศีล) 20 ภูผาฟ้าน ้า เหนือ 
96 เพ่ิมศีล (กิ ง) 20 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

97 มัณฑนา  ชนัวร์ร (เตี ย, ศีลประดับ) 20 ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

98 นงลักษณ์  สมศรี (จุก, ลายใบไม้) 20 ภูผาฟ้าน ้า ต่างประเทศ 
99 จิตรา  พรหมโคตร (ม่ันแก่นพุทธ) 19 ศูนย์ พวธ. กลาง 

100 ศิรินภา  ค้าวงษ์ศรี (จิ๊บ, เพียรสุขศีล) 19 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 
101 สิริรัตน์  ธนพรไพศาล (รัตน์, ผ่องพิมพ์พุทธ) 19 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 

102 ส้ารวย  เดชดี (ศรีเรือน, รักศีล) 19 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 

103 สาคร  รอดรัตน์ (หนุ่ย, เต็มตรง) 19 ศูนย์ พวธ. ใต ้
104 สุพร  สุดงาม (หงา, ธรรมบ้าเพ็ญ) 19 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

105 แก้วใจเพชร  กล้าจน 19 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

106 ธรรมแสงดาว (กล้วยน ้าว้า) 19 ภูผาฟ้าน ้า กลาง 
107 ล้าพึง  ก๋งจิ๋ว (ดินนวลสิน) 19 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

108 นิรมล  ทองชะอุ่ม (ผ่องธารธรรม) 18 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้
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109 ส้ารวย นาคะนนท์ (เพชรเพียงธรรม) 18 ศูนย์ พวธ. ใต ้
110 ปัทมา  ลีพันาวงศ์ (ในค้าพร) 18 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 

111 Celine Idlas 18 ภูผาฟ้าน ้า เหนือ 

112 ศุลีพร  ชิณศิริ (สุ, พลังพุทธ) 18 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 
113 แสงสว่าง  ภูแสงศีล 18 ภูผาฟ้าน ้า ใต ้

114 พีรพงษ ์ จันดี (ต๋อง, ริมเขาโบยบิน) 17 ศูนย์ พวธ. กลาง 

115 จาริยา  จันทร์ภักด ี 17 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้
116 ศิริพร  ค้าวงษ์ศรี (หมู, มั่นผ่องพุทธ) 17 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 

117 เครือแก้ว  คุณะวัฒนา (แก้ว, ดั่งทรายฟ้า) 17 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 
118 ประเสริฐ  รัตนโชเต (มั่นร่มศีล) 17 ศูนย์ พวธ. ใต ้

119 วิภาวัลย์  ถนัดธรรมกุล (ประณีตบุญ, หมวยบางมด) 17 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 

120 กิรณา  สุขสุดกุลธน 17 ศูนย์ พวธ. ใต ้
121 ประพันธ์  โพธิ์ค้า (เท่, ใจถึงศีล) 16 ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

122 รมิตา  ซีบังเกิด 16 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้

123 ชาลี  มากแก้ว 15 ศูนย์ พวธ. ใต ้
124 พรทิพย์  อ่ิมทุ่งน้อย (ก้อย, ใจร่มเย็น) 15 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 

125 วารุณี  เกตุพงศ์สุดา 15 ต่างประเทศ ต่างประเทศ 

126 นธกานต์  สุวรรณ (แผ้วใจพุทธ) 14 ทางบ้าน (ไทย) ใต ้
127 พรนภา บุรณศิริ 14 ทางบ้าน (ไทย) กลาง 

128 น้อมแสงศีล (จุ๋ม) 14 ภูผาฟ้าน ้า ใต ้
129 จิรนันท์  ขันทอง (ใจน ้าฟ้า) 12 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 

130 อมรา  อ่อนทรัพย์ (ตาล) 11 ศูนย์ พวธ. กลาง 

131 ก้าน  ไตรยสุทธิ์ (ก้าน, ใกล้พร) 11 ภูผาฟ้าน ้า อีสาน 
132 ส้าเริง  กลิ่นบุบผา 10 ภูผาฟ้าน ้า เหนือ 

คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 21.68 

 


