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ทะเบียนนักศึกษาสถาบันวิชชาราม ระดับอริยปัญญาตรี ภาคเหนือ 

ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2559 

1 59005 นาง ทัศบูรณ ์ พรหมรักษา เจน 

2 59039 นาง สังข์หอม สีระสา หอม 

3 59043 นาง ดวงกมล ภูนวล แหม่ม 

4 59054 นางสาว สุณิชานันท ์ กาชัย ผิน 

5 59073 นางสาว ทองเพญ็ ปาละก้อน เพ็ญ 

6 59080 นาย ประสิทธิ ์ อิ่มปัญญา สิทธิ ์

7 59084 นาง ภณิตา ภัทรกิติชัย หล้า 

8 59088 นาง มะล ิ บริจินดากุล มะล ิ

9 59090 นาย วรพงค ์ ศรีจันทร์ดร แอ๊ด 

10 59092 นาง ศรีรวม มั่งมา ศร ี

11 59100 นาย สุเมธ พรหมรักษา สุเมธ 

12 59163 นาง กาญจนา วัฒนกุลจรัส เล็ก 

13 59173 นาง เจนจิรา ดิลกกุลเวช เจน 

14 59184 นาง นงนภัทร จรินทร ์ จันทร ์

15 59190 นาง ปฐมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ฮุ้ง 

16 59195 นาง พรทพิย ์ เป็งค าตา ตุ้ม 
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ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2559 

17 59214 นาง ราตร ี ห่านตระกูล ตร ี

18 59246 นางสาว สุขฤด ี แก้วอ าไพ ต้อย 

ปีกำรศึกษำ 2560 

19 60016 นาง ประคอง เก็บนาค คอง 

20 60035 ผศ. สมพร กิ่วแก้ว นก 

21 60040 นาย สุวิทย ์ ตันศิริวัฒนะกุล วิทย ์

ปีกำรศึกษำ 2561 

22 61006 นางสาว ดรุณ ี ศรีวิราช ปุ ๊

23 61028 นาง เสาวร ี หวังประเสริฐ เสา, สืบสานศลี 

24 61031 นาง พิมพ์ภทัร แดนโภชน์ พิมพ ์

25 61033 นาง ชุติกาญจน ์ นพคุณ ศรี, อิม่บุญ 

26 61036 นาย ชัยวัฒน ์ ลักษณ์ธนากุล   

27 61037 นาย วิลาศ พรมลา   

28 61038 นาย กัมปนาท กายรัตนา   

29 61040 นาง กุลนันทน ์ กันยะม ี กุล 

30 61044 นาย ตวัญจ ์ ธงสิบสอง   

31 61059 นาง รัตธนฉัตร ์ เสนาวงค ์ หล้า 

32 61084 นาง เจน หรั่งเจริญ เจน 
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ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2562 

33 62005 นางสาว วิลาวลัย ์ ลือเรอืง วิ 

34 62016 นางสาว นฤมล ยังแช่ม ปุ้ย, เข้มแสงศีล 

35 62025 นาง สนาสริ ิ หมอกแปง ต้อย 

36 62026 นาย คฑาวุฒ ิ แสงอุทยั ตั้ม 

ปีกำรศึกษำ 2563 

37 63006 นาย จรูญ สุยะ ชาติพุทธ 

38 60029 นาย ศรายุทธ พูนพิน ตู ่

ปีกำรศึกษำ 2564 (โอนย้ำย) 

39 59172 นาง จิราภรณ ์ ทองคู ่ จิ, น้ าไพรศีล 

40 61034 นาง เพิ่มสุข สังคมศิลป ์ กิ้ง, เพิ่มศลี 

41 62030 นางสาว ธัญมน หมวดเหมน มน, มั่นแสงธรรม 

42 60005 นางสาว ชุติวรรณ แสงส าล ี ไหม, เพยีรผอ่งพทุธ 

43 61011 นางสาว นมลชนก แก้วเกษ น้อง 

ปีกำรศึกษำ 2564 

44 64028 นาง ปรางทอง แก้ววิเศษ โต้ง 

45 64051 นางสาว สรสิชา สายหยุดทอง น้อยหน่า, ตรงเตมิศลี 

46 64056 นาง กาญจนาณัฏฐ ์ กันตา รัตน ์

47 64063 นาย ขวัญชัย ปิ่นแก้ว จร 
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ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2564 

48 64066 นางสาว วันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ ์ เพ็ญ  

49 64077 นาง กนิษฐา วงศ์ใหญ ่ ยิ้ม 

50 64080 นาง อาทิชา พรมม ี - 

51 64088 นางสาว ภนิดา ปิ่นมณี เจี๊ยบ 

52 64089 นางสาว วันทนีย ์ ราษฎร์ด ี นิด 

53 64092 นาง นฤมล แป้นคุ้มญาต ิ มล 

54 64095 พ.อ.อ.หญิง อุไรวรรณ แดนโพธิ ์ กบ 

55 64100 นาง เกสร อินต๊ะปัญญา เกษร  

56 64102 นางสาว กันธิดา กุลวัชร ์ กันต์ 

57 64105 นาง ชวนพิศ แก้วประดิษฐ คิด 

58 64110 นาง ละอองดาว สง่างาม นาศีล 

59 64118 นาง วสา ราญค ารัตน ์ ต้อย 

60 64119 นางสาว ทัศนีย ์ แก้วหินลาย นีย์ 

61 64120 นางสาว อังคณา ทิพยผ์ลาผล ณา 

62 64122 นาง เพ็ญศร ี อิทธิมา เพ็ญศรี  

63 64131 นางสาว รัตนา ศรีธนะ   

64 64132 นาย วสันต ์ แสนกือ ตุ ๊

65 64135 นางสาว วรวลญัช์ ทรายค า ต่าย 
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ปีกำรศึกษำ 2564 

66 64136 นางสาว สุนันท ์ พิมพศ์ร ี แต๊ะ 

67 64142 นาง ณิรัชญา นาสวรรค ์ แตงไทย 

68 64146 นาย สุนทร ค าเหลอืง พร 

69 64150 นางสาว พรทิวา ทรัพย์เจ้าพญา อิติโส 

70 64151 นาย ธีระพล ศรีเวชศลิป์ ธี 

71 64157 นางสาว กัญญารัตณ ์ สมพทุธวงศ ์ แดง 

72 64162 นาง เรณ ู ไชยศร ี ณ ู

73 64171 นาย นที พิเชษฐวณิชย์โชค นะ 

74 64187 นางสาว วาสนา ศรีเพ็ง   

75 64192 นาง พรรณธิพา แย้มบัว  นก 

76 64199 นาง พิมพินันท ์ เตียวประเสริฐ พิม 

77 64200 นางสาว ณัฐธยาน ์ เอื้อจ านงค ์ วัฒน์ 

78 64201 นาง อนงค ์ ท่าข้าม  นงค์ 

79 64212 นางสาว สกลพัฒน ์ อ่อนน่วม หม ู

80 64216 นาย พูลศักดิ ์ โสภาวัฒนะโรจน ์ ศักดิ ์ 

81 64232 นางสาว กนกพร อินแบน จิ๊บ 

82 64240 นางสาว ทิกฆัมพร จิตรยั่งยืน ป้าอาด 

83 64267 แม่ช ี ณัฐพร อาภรณ์ศริิพงษ ์ แม่ชีณัฐ 
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ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2564 

84 64273 นาง ธันญาภัท นันทอัครกุล น้ าเพชร 

85 64275 นาย ชนะชัย ฤทธิ์ถาวร - 

86 64276 น.ส. ณปภัช เมฆประมวล เอ 

87 64285 นาย ญาฌาธิป ภัทราคม ไมน ์

88 64287 นาง เพิ่มพูน วราโภค เพิ่มพลู 

89 64288 นาง พัชนีย ์ บุญหนัก พัชน ์

ปีกำรศึกษำ 2565 

90 65003 นางสาว วรลักษณ ์ ธรรมนยิม แอม 

91 65006 นาย ประยูร บ ารุง   

92 65010 นางสาว สุภาภรณ ์ กลางวิชัย จิ๊บ 
 

  


