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ทะเบียนนักศึกษาสถาบันวิชชาราม ระดับอริยปัญญาตรี ต่างประเทศ 

ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2559 

1 59083 คุณ พูนศร ี พรมหมสุรินทร ์ ปล้อง, พูนสินไพร 

2 59089 คุณ เรือนทพิย ์ สิ่งห์ค ำ (Mahwe)   

3 59109 คุณ โกสุม สวีเทค (ศักดิ์สพุรรณ) เค 

4 59111 คุณ จริยำ เตชะชัยพรพจน์ จริยำ 

5 59112 คุณ จิระนันท ์ ดีบุกค ำ นัน 

6 59115 คุณ ไชยณรงค ์ มโนชญำ อ้อย 

7 59117 คุณ ตวงพร ทรรพนันน ์ อุ้ย, ศลีแสงพุทธ 

8 59119 คุณ ทฤษฏ ี โฮลเด็น (อยำนนท์) ทฤษฏ ี

9 59123 คุณ นุจิรำ วงศ์ปำลยี ์ หน่อง 

10 59124 คุณ บุญมี โง่นหงษ ์(Romero)   

11 59125 คุณ บุญเรือง เกตุพงศ์สุดำ เรือง, เรอืงแสงสอน 

12 59127 คุณ เบญจพร อุตศร ี เบญ 

13 59128 คุณ ปกครอง พรหมสรุินทร ์ พีเค 

14 59130 คุณ ประภำพทิย ์ พิทยพิสทุธิ ์ แพทตี ้

15 59131 คุณ พรพมิล สินไชย บ๊วย 

16 59132 คุณ พลศักดิ ์ สุขยิ่ง ตัว๊, เพชรแก่นพุทธ 
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ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2559 

17 59133 คุณ พิชญ ์ แก่นก ำจร   

18 59134 คุณ พิมลพร บ ำรุงเชื้อ (เนลสัน) มล 

19 59135 คุณ ยุจิรำ จิรภิญโญ ยุ 

20 59136 คุณ ยุพำ บุบผำ เอ ๋

21 59137 คุณ ยุวดี มโนชญำกร มด 

22 59138 คุณ รวมพร พูนเกษม แจ๋ง 

23 59141 คุณ วัฒนำ เคม ติ๋ว 

24 59143 คุณ วำรุณ ี เกตุพงศ์สุดำ แดง, รุ่งทำนธรรม 

25 59144 คุณ วิจิตร ศรีบรรยงวัฒน ์ ตึ๋ง 

26 59145 คุณ วิยะดำ ยูเปิ้ล แสง, ใจแสงพทุธ 

27 59146 คุณ ศรีธวัช ตรีเข้ม ที 

28 59147 คุณ ศักดิ์สุนทร ทรรพนันทน ์ น้อย 

29 59148 คุณ ศิริเกศ กฤษณำนุวัตร ์ เกศ 

30 59149 คุณ สมบัติ เบคเกอร ์ บัติ 

31 59151 คุณ สะอำด ศรีบรรยงวัฒน ์ อำด 

32 59152 คุณ สิรินันท ์ ใจเย็น นัน 

33 59156 คุณ สุมำล ี พิพัฒน์วรีวัฒน ์ ต๋อย 
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ปีกำรศึกษำ 2559 

34 59157 คุณ แสงทิพย ์ สเตนท์เซล เมี่ยวหลิง 

35 59158 คุณ อรชำ พุ่มแก้วโจนส ์ อร 

36 59248 คุณ สุภำ ลอวส์ัน สุ, รุ้งเรอืงศลี 

37 59264 คุณ กมลวรรณ กระแสรญ์ำณ เชอร์ร ี

38 59265 คุณ ขวัญตำ ชื่นมีศร ี   

39 59269 คุณ จิญำนุช โกมลไสย นุช, น้อมพรพุทธ 

40 59273 คุณ ธีรำวรรณ เดชสุภำ แอน 

41 59275 คุณ บัวหลำด พันธ์พัฒน ์   

42 59276 คุณ ประวัต ิ จันทร์ทอง   

43 59278 คุณ พัฒนำ รัตนะ อ้อย 

44 59283 คุณ วันทนำ อรรควัฒน ์ แป๋ว 

45 59284 คุณ ศรีสรุำงค ์ สินไธสง   

46 59285 คุณ สุทธิน ี จรรโลงจริยำ เจี๊ยบ 

47 59291 คุณ วิวัฒน ์ หวังวัฒนะ   

48 59292 คุณ สมใจ หวังวัฒนะ   

49 59295  นำงสำว สุกัญญำ มโนบำล  โอ๋, ใจแสงธรรม 

50 59296 นำย ชัชวำล  ท้ำวอุตม ์ ชัช 
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ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2560 (ไมม่ี) 

ปีกำรศึกษำ 2561 

51 61002 นำงสำว จุฬิญญำ ชำยสวสัดิ์ จ๋อม, น้อมผ่องพุทธ 

52 61029 นำง ภัชรศร ี สุขวิเศษสม หล้ำ 

53 61032 นำง บุญล้วน สีโชละ บัติ 

54 61043 นำง สมประสงค ์ ไวคช ์ ยุ้น 

55 61048 นำง บัณฑิตำ โฟกท ์ แบม, มุกแสงธรรม 

56 61049 นำง พรพรรณ เอ็ทสเลอร ์ พร 

57 61050 นำง โยธกำ รือเซ็นแบร์ก เดือน, แจ้งศีล 

58 61051 นำงสำว ขวัญจิต เฟื่องฟ ู เบ,้ สร้ำงสงบ 

59 61085 Mrs Nang Khan Noon ปิ่น, ค ำเพยีงเพชร 

60 61086 นำย ประพันธ ์ โพธิค์ ำ เท่, ใจถึงศีล 

61 61092 คุณ ดวงใจ แนวจ ำปำ   

62 61093 คุณ รุ่งทิวำ ปรีชำเสถียร   

63 61094 คุณ วันเพ็ญ ด ำด ี   

64 61095 นำย เสริมพงศ ์ สุนทรพงศ ์ ตั้วเล็ก 

65 61096 นำง แคนดี ้ สุนทรพงศ ์ เล็ก 

66 61097 คุณ ณีรวัลย ์ บีสลี ่ เอื้อง 
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ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2561 

67 61104 คุณ พิมพ ์ ลอเร็นเซ็ทต ิ พิมพ ์

68 61105 คุณ รักใจ โปวอนุสรณ ์ หมูกรอบ 

69 61108 คุณ เบญจวรรณ ภูมิแสน เอ ๋

ปีกำรศึกษำ 2562 

70 62003 นำง ชลิตำ แลงค ์ น้อย 

71 62004 นำง มัณฑนำ ชนัวร์ร เตี้ย, ศีลประดับ 

72 62022 นำง อรวิภำ กริฟฟิธส ์ อร 

73 62032 นำงสำว Celine IDLAS มะล ิ

ปีกำรศึกษำ 2563 (ไมม่ี) 

ปีกำรศึกษำ 2564 

74 64004 นำงสำว ศิริพร ไตรยสทุธิ ์ ก้อย 

75 64005 นำงสำว ศิริกัญญำ ศรีประสม เก,๋ สื่อสำรศลี 

76 64006 นำงสำว นฤมล จำรุเดช มล 

77 64009 นำง จุฑำมำศ วอล์กเกอร ์ สำ 

78 64038 นำงสำว ดรุณวรรณ แซ่ห่ำน เสำวนยี ์

79 64083 นำง ผำสุก ตันขวลิต อุ้ม 

80 64117 นำงสำว ลดำวรรณ เสรีเสถียร หุย 

81 64128 นำงสำว ไพเรำะ ปั้นศิริ น้อย 
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ล ำดับ รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2564 

82 64159 นำง ธนภรณ ์ สวนมะไฟ มำศ 

83 64169 นำง ดลพร ไนเกรน แหม่ม 

84 64225 นำงสำว กรปภำ ศูนย์ด ำ เมย ์

85 64258 นำงสำว สิริวรรณ ฤกษ์สุทธิศิรเิดช เกรซ 

86 64291 นำง นิตยำ คำรโ์ดน่ำ แหม่ม 

87 64300 นำง เหม่ยลี ่ เฉิน หมวย 

88 64308 น.ส. ทิดสะด ี แก้วนำล ี ปำเป้ำ (ปั๋กเป้ำ) 

ปีกำรศึกษำ 2565 (ไมม่ี) 
 

 

 


