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ทะเบียนนักศึกษาสถาบันวิชชาราม ระดับอริยปัญญาโท 

ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม สังกัด 

ปีกำรศึกษำ 2564 

1 64801 น.ส. สุรางค ์ สมวิวัฒนกลุ สุรางค ์ ใต้ 

2 64802 นาย มงคลวฒัน ์ รัตนชล ยักษ,์ เพื่อนเพชร ใต้ 

3 64803 น.ส. ภูเพียรธรรม กล้าจน   เหนือ 

4 64804 นาย สมพงษ ์ โขงรัมย ์ นาย, สูส่วนสงบ อีสาน 

5 64805 นาย จรัญ  บุญมี เพชรแผ่นดิน ใต้ 

6 64806 น.ส. สิริรัตน ์ ธนพรไพศาล รัตน,์ ผ่องพิมพพ์ุทธ กลาง 

7 64807 น.ส. ลักขณา วรพงศพ์ัฒน ์ เอ๊า, บุญแพงคา่ ใต้ 

8 64808 นาง สนทยา กันทะมูล มั่นศีลขวญั เหนือ 

9 64809 น.ส. ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ ์ แหงว กลาง 

10 64810 นาง ส ารวม แก้วแกมจันทร ์ รวม, รอ้ยแสงศลี ใต้ 

11 64811 น.ส. กิตติมา พรมเล็ก กิต ใต้ 

12 64812 นาย แก่นศีล กล้าจน  เล็ก อีสาน 

13 64813 นาง ศุทธิน ี พรมเล็ก เนียร ใต้ 

14 64814 น.ส. กิ่งแก้ว ฉัตรมณีวฒันา เม, ประทีปบุญ กลาง 

15 64815 น.ส. ผุสด ี เจริญไวยเจตน ์ เฉง อีสาน 

16 64816 น.ส. เพลินพิศ สังข์บุญลอื แขก กลาง 

17 64817 นาง จิตรา พรหมโคตร ตา (ลพบุร)ี กลาง 
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18 64818 นาง บุษกร กุลมาตย ์ อ้อย ใต้ 

19 64819 นาง เครือแก้ว คุณะวัฒนา แก้ว, ดั่งทรายฟ้า กลาง 

20 64820 น.ส. กมลชนก ทุมวงษ ์ แหม่ม, ใจพอเพียง กลาง 

21 64821 น.ส. ปัทมา ลีฬหาวงศ ์ หม,ู ในค าพร กลาง 

22 64822 น.ส. ประภัสสร ชาญชัยชูจิต จวง, เพียรพิมพ์พทุธ กลาง 

23 64823 นาง กานดา ศักดิ์ศรชัย เย็นพรพุทธ เหนือ 

24 64824 น.ส. พวงบุปผา หนูรัก ผักบุ้ง, สู่แดนฝัน กลาง 

25 64825 นาง สายพิมพ ์ ลิ้มไพบูลย ์ ปิ๋ว กลาง 

26 64826 น.ส. ปริศนา อิรนพไพบูลย ์ กิม, ปางน้อม กล้าจน อีสาน 

27 64827 น.ส. อรุณรัตน์ ไกรลาศศิร ิ หม่วย, พมิพผ์่องศีล กลาง 

28 64828 น.ส. สุชนา ทิวถนอม หญิง กลาง 

29 64829 น.ส. พันธุ์ทิพา นุชทิม กุ้ง, บุญยาใจ กลาง 

30 64830 น.ส. ส ารวย เดชดี ศรีเรอืน, รักศลี กลาง 

31 64831 น.ส. มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม   กลาง 

32 64832 น.ส. เสาวนยี ์ สอนอาจ เสาว ์ อีสาน 

33 64833 นาง สมปรารถนา กล้าจน นึก, จิตตรึงธรรม อีสาน 

34 64834 นาง วณิชชา จันทร์จรัสวฒันา เล็ก, ใยใบบุญ กลาง 

35 64835 น.ส. อาภรณ ์ ดิษฐบุตร แหม่ม กลาง 
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36 64836 นาย คมเวช หงส์เชิดชัย เวช กลาง 

37 64837 น.ส. วิภาวัลย ์ ถนัดธรรมกุล หมวย กลาง 

38 64838 น.ส. ณฐมน วงค์ภักด ี ติ๋ม กลาง 

39 64839 นาย เอกศิร ิ ตันติศรีไกรแสง เอก กลาง 

40 64840 น.ส. นวลนภา ยุคันตพรพงษ ์ จิ๋ว กลาง 

41 64841 น.ส. ฐิติมา ใหม่สมเด็จ ตา, บุญบากบ่ัน กลาง 

42 64842 น.ส. ทิษฏยา โภชนา นุ้ย, ในสายธรรม ใต้ 

43 64843 น.ส. แพรลายไม ้ กล้าจน จิ๊บ เหนือ 

44 64844 นาง สมเพยีร ลิ่มตระกลู ป้าสม, เอือ้เอ็นดู ใต้ 

45 64845 น.ส. วรางคณา ไตรยสทุธิ ์ โอ ๋ อีสาน 

46 64846 นาง นิตยาภรณ ์ สุระสาย นิดหน่อย อีสาน 

47 64847 น.ส. ณัฐนิชา ค าปาละ ศีลผอ่งใส เหนือ 

48 64848 น.ส. ผ่องไพรธรรม กล้าจน ป้อม อีสาน 

49 64849 นาง พรรณทิวา เกตุกลม อิ๊ด ใต้ 

50 64850 นาง เอมอร แซ่ลิ้ม เอม เหนือ 

51 64851 น.ส. มัณฑนา แก้วแท ้ มัณฑ์, น้ าเพชรฟา้ ใต้ 

52 64852 นาง ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม ขวัญ ใต้ 

53 64853 น.ส. ส ารวย นาคะนนท ์ เพชรเพยีรธรรม ใต้ 
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54 64854 น.ส. ชาลี มากแก้ว ล ี ใต้ 

55 64855 นาย สร้างพร กล้าจน สร้าง ใต้ 

ปีกำรศึกษำ 2565 

56 65801 นาย วิจิตร ตันเดชานุรัตน์ ธรรมป้องไพร กลาง 

57 65802 นาย รวม เกตุกลม ดีทุกแดน ใต้ 
 

 


