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ทะเบียนนักศึกษาสถาบันวิชชาราม ระดับอริยปัญญาตรี ภาคกลาง 

ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2559 

1 59022 นางสาว อรวรรณ ปลื้มสามเณร จอม 

2 59026 นาง ชูจิต ไชยชนะ นกน้อย 

3 59031 นาย นิยม แก้วสถิตย ์ ด า 

4 59036 นาง พิมพณ์ภัทร ทับทิม หนิง 

5 59041 นางสาว สุรีพร ตันติอ านวย ส ุ

6 59044 นาง นัยนา เดชเพชร เจี๊ยบ 

7 59046 นาย วันชัย เบญจพรชัย กุ๊งกิ๊ง 

8 59051 นางสาว สมพศิ พรพสิุทธิวรกุล หมวยสาธ ุ

9 59052 นาย สมศักดิ ์ ทับเนียม น้อย 

10 59055 นางสาว ณฐมน วงค์ภักดี ติ๋ม 

11 59058 นาง พิมพ์ใจ ชาตะศิร ิ   

12 59064 นาย เอกศิร ิ ตันติศรีไกรแสง เอก 

13 59068 นาย ค านึง ไชยชนะ นึง 

14 59071 นาย ชัยวิวัฒน ์ ชูนวพันธ์ ตุ ๊

15 59072 นาง ณัฐพร คงประเสริฐ ต้อม 

16 59082 นาย พีรพงษ ์ จันดี ต๋อง 
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17 59091 นาย วิริยะ ลิ่มมั่น ยอด 

18 59096 นาง สริตา บัวแก้ว บี 

19 59099 นาง สุจินต ์ เกตุไทย อาจิน 

20 59165 นาย กุศล บูรพากล้าจน เล็ก 

21 59167 นาย คมสัน แกมไทย เก ๋

22 59187 นางสาว นวลนภา ยุคันตพรพงษ ์ จิ๋ว 

23 59225 นาง วลัยพรรณ พลอยแสงสาย น้อง 

24 59228 นาง วันยา เรียนจันทร ์ อิ๊ด 

25 59247 นางสาว สุพัชดา วีรมนูญภาค หน่อง 

26 59257 นาง อัญชล ี กุศลสถิตย ์ จิ๋ม 

ปีกำรศึกษำ 2560 

27 60003 นาง จิราวรรณ ดาโรจน ์ หน่อง 

28 60018 นาง พรนภา บุรณศิร ิ อุ๋ย 

29 60024 นางสาว ภัทรวด ี เจียรมาศ น้อง 

30 60026 นาง เรือนแก้ว สว่างวงษ ์ นก 

31 60039 นาง สุภานัน สงวนเผา่ ติ๋ว 

ปีกำรศึกษำ 2561 

32 61003 นางสาว ชยารัตน ์ รัตนเสน เยลลี ่
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33 61007 นาย ดิณห ์ ไอราวัณวฒัน ์ ดิน 

34 61008 นาย ตรงพุทธ ทองไพบูลย ์ แอล 

35 61010 นางสาว นงนุช พาสนาโสภณ นุช 

36 61013 นาย พลัฏฐ ์ รัตนวชิรินทร ์ อุ้ย 

37 61014 นาง มณเฑยีร ธโนปจัย มณ 

38 61016 นางสาว วรรณา พลรบ กล้วย 

39 61020 นาย สามารถ หนูทอง แคน 

40 61024 นางสาว อมรา อ่อนทรัพย ์ ตาล 

41 61025 นาง อารยี ์ นาสิงห ์ อารยี ์

42 61065 นาย ล าสัน พวงภู ่ อาสัน 

43 61078 นาง ฐานิตย ์ พรหมทอง   

44 61112 นางสาว พรทพิย ์ อิ่มทุ่งนอ้ย ก้อย 

45 61116 นางสาว ศิรินภา ค าวงษ์ศร ี จิ๊บ 

46 61117 นางสาว ธภาภัค ฤตจารุภัทร ์ เอเอ 

47 61123 นางสาว สุดใจ โสะหาบ นิด 

ปีกำรศึกษำ 2562 

48 62006 นางสาว นัฏฐา พิมาพันธุ์ศร ี นัท, ยินด ี

49 62009 นาย ชัชศรัณย ์ เจริญไทย แอ็ด 
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50 62010 นาง ศรีพร โมมยะกุล พร 

51 62015 นางสาว สันท์สิตา อินทร์วิเศษ แหม่ม 

52 62024 นาง ประไพพร คณิศริินทร ์ พร 

53 62027 นางสาว สุภัคษา เต่าถมตา ส ุ

54 62028 นาง ปวีณา แดงตระกูล จิ้งจก 

55 62029 นางสาว ทิพภัสสร อรรถวฒุิศลิป์ ลิงค ์

56 62033 นาง ภัทรวด ี บุญเสร็จ แนน 

ปีกำรศึกษำ 2563 

57 63002 นางสาว สุพัชชญา ทองเปรม น้ าผึ้ง 

58 63007 นางสาว อัญชลี  พุ่มแยม้ เล็ก,  เย็นแสงธรรม 

59 60013 นาง นฤมล ชอบด ี หนิง 

60 60014 นาง เนาวรัตน ์ กระโจมทอง อ้อม 

61 60020 นางสาว ภคมน ถิระธรรมภณ ษา 

62 60021 นางสาว ภรนัท จิระธรรมากุณ เต้ย 

63 60028 นางสาว วันทน ี ตรีสิงห ์ หนิง 

64 61064 นาย เสน่ห์ อารีรมัย ์ อาเหน ่

65 61066 นางสาว ศิริพร ค าวงษ์ศร ี หมู, มั่นผ่องพุทธ 

66 61067 นางสาว สมทรง นาคแสงทอง ติ๋ม, พ้นทุกข ์



 

  
 สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย หน้า 5 

ประกาศวันที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2564 

67 64010 นางสาว สัสยา วาทยานนท ์ ตุ้ยตุ่ย 

68 64012 นาง แน่งน้อย ใจดี น้อย 

69 64013 นาง ช้อนทอง วิบูลย์เขียว โตโต ้

70 64014 นางสาว พรศริ ิ ซิ้มสุรยิเดช ศ ิ

71 64015 นาง เอื้อมพร สุทธิอาภาพงศ ์ จิ๋ม 

72 64016 นางสาว ณภัทร อนุรักษ์ชัย จิม 

73 64017 นาย ภาคิน โรจน์วิศิษฏ ์ ธง 

74 64018 นางสาว รภัสลดา ภูเจริญศร ี เมย ์

75 64020 นาง บุศรา ภัทรพทุธิกุล บุศรา  

76 64023 นาย จรูญ ศุภโรจน ์ เล็ก 

77 64030 นางสาว ธันยา พาด้วง คิตตี ้

78 64031 นาง สิริกาญจน ์ ธรรมมา น้อย 

79 64035 นางสาว ณฐิตา อินชัยยงค ์ เบลล ์

80 64037 นางสาว ดวงพร ฤทธิ์ถาวร จิ๋ม 

81 64041 นางสาว รุ่งรัตน ์ นิรนาทล้ าพงศ ์ เกียง 

82 64043 นางสาว จรัสพักตร ์ จังหวะเพลง ใหม่ 

83 64044 นางสาว วาสนา ทูลแก้ว หยิน 

84 64045 นาง สุรภ ี สนธิแก้ว แบค 
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85 64046 นางสาว กัญญาภคั นนตระอุดร ตูน 

86 64049 นางสาว ธัญญ์นิธ ิ ภักดีชน ธัญญ ์

87 64050 นางสาว อัญชนาณิช ค าพมิูล อีฟ 

88 64052 นาง จ าปา ลัคณาสถิตย ์ แอ๋ว 

89 64055 นาง กัญจนา อบรมชอบ ป้อม, เพยีรขวญัพุทธ 

90 64057 นาง ณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย ์   

91 64058 นาง บุษกร วรรธนะภูต ิ จิ๋ม 

92 64059 นางสาว เอ็นดู พูลสวัสดิ ์ หม,ู น้อมเพียรธรรม 

93 64060 นาย อัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร ์ กร 

94 64062 นาย ชัยวัฒน ์ ประพัฒนร์ังษ ี ชัย 

95 64064 นางสาว นฤมล วงศา แป้ง 

96 64065 นางสาว คูณทพิย ์ วงษ์สุวรรณ ทิพย ์

97 64069 นางสาว กิติยากร พลอาวุธ เบล 

98 64070 นาง ภัคภร จันทราสกุล เก ๋

99 64071 นางสาว กรวรรณ จันดาผล ขวัญ 

100 64072 นางสาว มนภร บวรภัคภคมน ปัทย์, มิ่งมนต์จันทร ์
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101 64074 นาง นบชุล ี เสาวนา นึก 

102 64075 นางสาว สุวรรณด ี ไชยวรุตม ์ จือ 

103 64076 นางสาว สุวภัทร ชุ่มชัยยา เกด 

104 64078 นาง อรวรรณ กิจเชวงกุล วรรณ  

105 64079 นาย ทรงยุทธ อัคโกศล บี ๋

106 64082 นางสาว พรรณทิพย ์ เทศน์สาล ี เปิ้ล 

107 64087 นางสาว ณัชชารีย ์ ศิริวัฒนานนท ์   

108 64097 นางสาว รุ่งทิพย ์ ศิริคณุ ติ๊ก 

109 64103 นางสาว สรินยา ชะอ้อนชม หน่อย 

110 64104 ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐนก ธนกฤตธนันชล นัน 

111 64107 นางสาว สุคนธ ์ ศิลปบวรเลศิ หมวยเล็ก 

112 64109 นางสาว อุไร คงแก้ว อุไร 

113 64112 นางสาว วิญญา จันทะพล   

114 64113 นางสาว ปภาพิศา มงคลธนาวุฒ ิ ณิ 

115 64114 นางสาว นรา แสงหิรัญวฒันา อาม่า 

116 64121 นางสาว กมลชนก เช้าเที่ยง จิ๋ม 

117 64126 นาย ยศวีร ์ ปิณฑะศรีวัฒน ์ โจ้ 

118 64129 นาง กันยา จิรพลานรุักษ ์ ติ๊ก 
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119 64130 นาง ลดาวัลย ์ มุลิตา ลดา 

120 64133 นางสาว วรรณ ี พงศ์นพรัตน ์ แอ็ด 

121 64137 นาง ชูนารถ โชคเจริญ ตา 

122 64138 นางสาว ธนันดา ชีพสุมนต ์ แคท 

123 64139 นางสาว วิภาพรรณ  เรืองไทย เม 

124 64140 นางสาว ประภาพรรณ โอษฐ์ยิม้พราย จุ๋มจิ๋ม 

125 64141 นาง สุรางค ์ โยโกยามา ณรัณ 

126 64143 นาย ธวัช อิ่มสิน จ๊ะ 

127 64144 นางสาว สมพร โคตรวงค ์ กุ้ง 

128 64145 นาง สิร ิ ขจรวุฒิเดช น้องขาว 

129 64147 นาย เกรียงไกร เฮงประเสริฐ ป้อม 

130 64149 ร.ต. สุรชัย สร้อยสวสัดิ ์ ตุ้ย 

131 64154 นางสาว รัตนาวด ี เหลืองเลิศไพบูลย ์ เปิ้ล 

132 64155 นางสาว รมย์ธรีา จันทร์วิเชียร กบ 

133 64156 นาง ธมกร พลสวุรรณ แอ๊ด 

134 64160 นางสาว ทัศศริ ิ ชาญธนกิจ นก 

135 64161 นางสาว รสสคุนธ ์ อุปการดี  รส 

136 64164 นางสาว อารยา คณาชอบ ปิ้ค 
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137 64174 นางสาว รัตนา กิจเกื้อกูล นา 

138 64175 นาง กุลประภัสสร ์ สุขบาง  กบ 

139 64176 นาง ศศิกาญจน ์ กาพย์ไกรแก้ว แนน 

140 64178 นางสาว สญาภา มยุรฤทธิ์ภิบาล แนน 

141 64179 นางสาว พริมรศัมิ ์ จิวเลิศเลขา หมวย 

142 64180 นาง ชนิดาภา วชิรบูรณ์สุข  นาง 

143 64184 นางสาว เพิ่มพูน ชมภูรัตน ์ เพิ่ม 

144 64185 นางสาว ชลธิชา คุ้มภัย   

145 64186 นาย โกศล อินทศร ท,ู หินแสงพทุธ 

146 64188 นาง ณัฐชานันท ์ รัตนะด ารงค์ชัย นก 

147 64191 นาย อัฑฒ์ศภุกิจ พงษ์เภตรารัตน ์ หยุ่ย 

148 64193 นาง ตุ้มทอง พุทริ้ว ตุ้ม 

149 64194 นางสาว ประกายขวญั ปัญญาพร เจี๊ยบ 

150 64195 นางสาว อุษา บุตรพรม อุษา  

151 64196 นาย สุภาส ลาภเกรยีงไกร ช้องยิ่ว 

152 64197 นางสาว มณีรัตน ์ ตรีสุภาพกุล เอ็ม 

153 64198 นาย มานิตย ์ แสนเกษม ครูตู ่

154 64205 นาย ธีระเดช หน่อแก้ว อ๋อย 
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155 64208 นางสาว เพชร ี พรหมช่วย แหม่ม 

156 64209 นางสาว วรรษิดา อาศยัศาสน ์ จิ๋ม 

157 64211 นาย กฎษฎิ ์ พฤกษ์ชาติกุล ฮอน 

158 64213 นาง ดาวรุ่ง บัวแก้ว   

159 64214 นางสาว รัชกร กุลเสวต  ยู 

160 64215 นาย สมศักดิ ์ แดงอ่อน พระสม 

161 64217 นางสาว พัสรินทร ์ แซ่ตั้ง รินนี ่

162 64218 นางสาว อุรา สังข์ชม นาง 

163 64219 นาย มนตร ี ศรีทองเพ็ชร ยักษ ์

164 64222 คุณ ดิษฐี ชูติธร   

165 64224 คุณ ณัฐหทัย ฉันทนารุ่งภักดิ ์   

166 64226 นางสาว รัตนาภรณ ์ เหมเซ็น นิ 

167 64228 นางสาว นันทนา ตันสุขเกษม   

168 64231 นางสาว สายพิณ ผลศริ ิ พิณ 

169 64233 นางสาว กมลวรรณ อังสกุลอาภรณ ์ มล 

170 64236 นางสาว กาญจนวัลย ์ ทวีแสงสกุลธ ารง ต 

171 64237 นาย พีรศักดิ ์ จารุตเกียรติสกุล ซาม 
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172 64238 นาง ปุณณดา ลภัสโภคิน ผึ้ง 

173 64239 นางสาว พัชรนันท ์ คงแก้ว จุ ๊

174 64242 นางสาว ภัทรชวนันท ์ พัฒนธัญธนธรณ ์ นันท ์ 

175 64243 นางสาว ภัทรวด ี สีทับไทย วรรณ 

176 64244 นางสาว ธันยากร แก้วพินิจ มิ้นท ์

177 64246 นาง กุลฉัตร ใหม่ละออ เอ 

178 64248 นางสาว พิทยา เชิดชูบัณฑิต ยา 

179 64249 นางสาว ละอองทพิย ์ อ้ายเตรียม ทราย 

180 64250 นางสาว สุวรรณา ดรุณสนธยา   

181 64254 นางสาว สุนทร ี อินทรยี ์ ฝน 

182 64255 นางสาว ชญานุช พันธ์ศร ี แจ๋ว 

183 64256 นางสาว ดวงกมล สุวรรณวัฒนาสุข ดวง 

184 64259 ด.ต. ปฐวี เชยเพ็ชร เอ ้

185 64262 นาย คงกร ปลั่งศร ี มรรคคานคุา พุทธวจน 

186 64263 นางสาว ศุภร พันธุ์วัฒนสกุล   

187 64264 นางสาว ทรงรัตน ์ พรหมช่วย จอย 

188 64265 นาง ธัญยธรณ ์ ธัญสิรพิิสิฐ ขวัญ 

189 64266 นาย วิชิต กองค า อ๊อด 
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190 64270 นาง สุกัญญา วีเล่อร ์ รัตน ์

191 64272 นางสาว ปนัดดา เวชสุภัค นุ้ย 

192 64274 นาย เวชพิสิฐ โพธิศ์ร ี แม็ค 

193 64278 น.ส. วิภา ถิ่นถาน หนุน 

194 64279 น.ส. สุวรรณ กังวานนวกุล สุวรรณ 

195 64280 น.ส. สิริรัตน ์ ก้าวหน้าวาณิช ปู 

196 64281 นาย เชน อมรวรพักตร ์ ต๋อง 

197 64284 นาง ชลิดาวรรณ เกษมสุจ หน่อย 

198 64286 นาง ธนารีย ์ ธนากรดลชัย ภีม 

199 64290 นาง วันทนา วณิชลักษม ี น้อง 

200 64293 น.ส. บังเอิญ ทองมอญ เอิญ 

201 64294 นาย อ านวย วาจาด ี ตี๊ด 

202 64295 นาง ณัฏฐิธา พุทธิ์ฐามนต ์ อ้อม 

203 64296 นาง ณัฎฐมนต ์ ธีร์วรากุนต์ แอ๋ว 

204 64297 นาง ชลิดา วรรณเกษมสุข หน่อย 

205 64298 นาง สวรส เลาเวอร ์ รส 

206 64299 นาง มนทิรา ศรีวัฒนะธรรมา แดง 

207 64301 นาง กอบกุล ดีสุกใส ปุ๋ย 
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208 64302 น.ส. มุจลินีท ์ วาจาด ี ยุ้ย 

209 64303 น.ส. สุพัตรา สาครแก้ว โบว์ 

210 64304 น.ส. ณิฌาพัชฒ ์ วงศ์ฐิติธนากร เติ้ล ณิฌา 

211 64305 น.ส. พรณพิมพ ์ ทองหลอ่ พิมพ ์

212 64306 น.ส. เมตตา โพธสิุทธิ ์ เมตตา 

213 64309 น.ส. ธันยาภัทร ์ ศรีบุญเรอืงไชย นิด 

214 64310 น.ส. รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรอืงวงษ ์ รุ่ง 
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215 65001 นางสาว กุลธิดา แซ่ตั้ง หม ู

216 65002 นางสาว เธียร แซ่โหงว เธียร 

217 65004 นาง อรษา พัฒนศุภวานิช ตุ๊กตา 

218 65005 จ.ส.อ. วรเศรษฐ ์ ชาญฤทธิ์นรีกุล แดง 
 

 

 


