
 

 
   สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย หน้า 1 
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ทะเบียนนักศึกษาสถาบันวิชชาราม ระดับอริยปัญญาตรี ภาคอีสาน  

ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2559 

1 59003 นาง ดาวเดือน ยศเรอืงสา เดือน 

2 59009 นางสาว บุญมีธรรม กล้าจน ปลากระพง 

3 59014 นางสาว วิจิตรา มีทรัพย ์ แท็ก 

4 59016 นางสาว วีนา เหลืองออ่น นา 

5 59018 นาย สุทธิศักดิ ์ แก้วแกมจันทร ์ ปลวก 

6 59019 นาง สุรีรัตน ์ มีทรัพย ์ แต๋น 

7 59020 นาย สู่แสงสูญ มีมา แสงสญู 

8 59025 นาย เอม จันทร์แสน เอม 

9 59029 นาย ธีระพล มุ่งชมกลาง บี (บอย) 

10 59032 นาง บานเย็น สิงห์นาคลอง เย็น 

11 59033 นาย ใบ สิงห์นาคลอง ใบ 

12 59034 นาย ปณชัย คุรุธัช ลิบ 

13 59038 นางสาว เรวดี อามาตย์เสนา เร 

14 59059 นาง พิมพพ์ศินา สิทธิประเสริฐ หม ู

15 59060 นางสาว รจรินทร ์ อักขะโคตร กิ๊ฟ 

16 59067 นาง ก้าน ไตรยสทุธิ ์ ก้าน, ใกล้พร 
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18 59075 นาย ธานินทร ์ มุ่งชมกลาง บอย 

19 59076 นาง บุญทัน มะลริส ทัน 

20 59077 นางสาว ประภัสสร วาร ี กุ้ง 

21 59085 นาย ภราดร รังคะวภิา โจ๊ะ 

22 59093 นาง ศุลีพร ชิณศิร ิ ป้าสุ, พลังพุทธ 

23 59095 นาย สมัชชา พลเขต โอเล ่

24 59097 นางสาว สันทนา ประวงศ ์ โอ, รมิสวนฝัน 

25 59101 นางสาว เสริมศร ี ชวานิสากุล แป้ง, เพียรไพรพุทธ 

26 59103 นางสาว อุดมทรพัย ์ เจริญวัย เอ็ม 

27 59171 นาง จิราภรณ ์ โอวาด จิ 

28 59176 นาย ชัยวิทย ์ เลิศทรัพย์สรุีย ์ วิทย์, แม่นแก่นพุทธ 

29 59185 นาง นงยันต ์ หาระวงศ ์ นง 

30 59191 นาง ปทิตตา ศิริญญามาศ จ๋า 

31 59194 นาง ปุณยนุช ภูมิอมร นุช, บนแดนบุญ 

32 59200 ร.ต. พิสัย ทองประจักษ ์ ตุ๋ย 

33 59207 นางสาว ภัทราพร จุ่นหัวโทน เก,๋ ผ่องไพรศลี 

34 59219 นางสาว ละเอียด เทพจินดา เอียด 

35 59224 นางสาว วริษา สังคมศิลป ์ แพน, พิมพ์พันแสง 
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36 59241 นาง สมบัติ สุทธยากรณ ์ ต๋อย, แพรกลีบบัว 

37 59243 นางสาว สมฤด ี วงษ์วิริยะกุล หลี 

38 59251 นางสาว สุวีร์พฒัน ์ อังคุณากรณ ์ พัท 

39 59252 นางสาว แสงอรณุ สังคมศิลป ์ ต้นหลิว, แสงอรุณ 

40 59258 นาง อาทิตยา คงทอง สา 

41 59259 นางสาว อารยี ์ โพธสิมภาร ตุ้ม 
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42 60017 นางสาว พยอม ขวัญเชื้อ เป็ด, พันเพชรฟา้ 

43 60027 นางสาว ลักขณา แซ่โซ้ว คะน้า, ผ่องใจพทุธ 

44 60034 นางสาว ศิริเพญ็ ทองด ี แมว 

ปีกำรศึกษำ 2561 

45 61022 นางสาว สุพร สุดงาม หงา 

46 61053 นาย จิรพงศ ์ วสุวิภา   

47 61060 นางสาว ล าพึง ก๋งจิ๋ว ล าพึง, ดินนวลศลี 

48 61070 นางสาว พวงผกา โพธิ์กลาง ทิพย์, พรเพียรพุทธ 

49 61080 นาง สุนิตา มอนิทเซอร ์ แอน 

50 61128 นาง วราพร กรสมบัต ิ กบ 
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ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2562 

51 62001 นางสาว พฤทธิรักษา งาทองพศุตม ์ พุธ 

52 62002 นางสาว กาญจน์สิตา งาทองพศุตม ์ แดง 

53 62035 นาง วนิดา กลมไธสง วัลย ์

54 62037 นาย อภินันท ์ อุ่นดีมะดัน ก้อบ, สื่อศลี 

55 62040 นางสาว ณัชจิตวัฒน์ เจริญวงศ ์ สีด า 

ปีกำรศึกษำ 2563 (ไมม่ี) 

ปีกำรศึกษำ 2564 (โอนย้ำย) 

56 62011 นาย ปริญญ ์ ขวัญเชื้อ น็อต 

ปีกำรศึกษำ 2564  

57 64007 นางสาว นพณัช งวงค านาม แสนสุข 

58 64021 นางสาว ลลิดา ดีค าไฮ   

59 64024 นางสาว ภาวิน ี โสดายงค ์ ยุดี 

60 64025 นาย มงคลชัย วิชาธรรม มงคล 

61 64026 นางสาว ฐิตารีย ์ ธนัทพงศภัทร ์ ตุ๊กติ๊ก 

62 64027 นาง ปภาดา จีนมะเริง ซินด้ี 

63 64029 นาง ดวงใจ นวลดี เขียว 

64 64032 นาย สุมิตชัย ศรีจันดี จ๊อด 

65 64033 นางสาว ไปรยา เพื่อนพิมาย กล้วย 
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66 64034 นาย เสถียร บุญทน ไผ่ฟา้ 

67 64036 นางสาว สุภารัตน ์ จันโดน ไก ่

68 64039 นาง เวียงทอง นุ่นภักด ี ปลา 

69 64054 นางสาว วิศุษฏญา วรวะลัย หยก 

70 64067 นาย ธนวินท ์ อินทนิล โกมินทร ์

71 64068 นาง ดรุณ ี อินทนิล ณ ี 

72 64073 นางสาว อรสา โนนทอง น้ าผึ้ง 

73 64081 นางสาว ขวัญเรอืน ขาวฉลาด ขวัญ 

74 64085 นางสาว จิรนันท ์ ขันทอง  เมจิ, ใจน้ าฟ้า 

75 64086 นาง ทัศนีย ์ จันทา แตงไทย 

76 64090 นางสาว ชุติมันต ์ นิติไชยโรจน ์ อ้อย 

77 64091 นางสาว ตรีทิพย์นภิา ไทยรักษา กุ๊ก 

78 64106 นางสาว นภัสส์นญัท ์ มาตย์ค าม ี หนิง 

79 64108 นาง จิตรา กฤปานันท์ จริง 

80 64116 นาง อัญชล ี โสภา แหว๋ว 

81 64124 นาง สมใจ สิทธิพงษ ์ สมใจ  

82 64125 นาง สุขสุมน นีระพันธ ุ น้อย 

83 64127 นางสาว วิมลวรรณ สินธุจริวัตร ต้อย 
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84 64148 นางสาว หทัยทิพย ์ วรรณศร ี เก ๋

85 64152 นาง ดอกไม ้ ปวะบุตร ใหม่ 

86 64153 นาย ทวีทรพัย ์ เพ็ชรสวสัดิ ์ เอก ทองเอก 

87 64158 นาง สุมาลัย ค าอาจ เหมียว 

88 64165 นาง ยุพิน ไชยยศ พิน 

89 64166 นาง น้ าผึ้ง ภูมิเรือง ผึ้ง 

90 64168 นาง สุนันท ์ พานิช นันท ์

91 64173 นางสาว ประวีณา ปรัชญคุปต์ เปิ้ล 

92 64182 นางสาว ฝากฟ้า เพชรพันธ ์ จุ๋ม 

93 64183 นาง วราภา ร่าหมาน ม๊ะน้อย 

94 64204 นาง ลาตร ี คุณเพียร   

95 64206 คุณ อรทยั มโน   

96 64207 คุณ สุทัศณีย ์ วงษ์ก่ิง   

97 64210 นาง บุญนา บุญศร ี นา 

98 64221 คุณ เนาวรัตน ์ อิ่มลิม้ธาร   

99 64223 คุณ ยุพิน หมายชื่น   

100 64229 นาง จิตรา พูนกระโทก นกขุ่ม 

101 64235 นางสาว กุหลาบ วงษ์ลุน กู ่
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102 64247 นางสาว กมลวรรณ ค าเดช วรรณ 

103 64251 นาย อดิเทพ วรยศ นาย .ป 

104 64252 นาง ส าร ี ปิดเพ็ง เหมียว 

105 64260 นาง นิภาพร แสนแก้ว นุช 

106 64261 นาง ปติมา ภัคฐานันตร ์ ต้อย 

107 64268 นางสาว สุกัลญาณ ี พรรคนาวิกโยธิน นางน้อย 

108 64269 นางสาว พรกมล บุญเพิ่ม แพง 

109 64277 นาย ไพฑูรย ์ ทุมพันธ ์ ทูรย ์

110 64282 นาง วิภาว ี วงค์ศรทีา ญี่ปุ่น 

111 64283 น.ส. แดง ภักดีพินิจ แดง 

112 64292 นาง ศศิมา วรรณล ี เอ ๋

113 64307 สิบโทหญิง จารุวัส วงศกรพพิัฒน ์ เขมานันทา 

ปีกำรศึกษำ 2565 

114 65008 นาง นภัสพลอย อังวราวงศ ์ โรส 
 


