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59003 นาง ดาวเดือน ยศเรืองสา เดือน ตร ี อีสาน 

59005 นาง ทัศบูรณ์ พรหมรักษา เจน ตร ี เหนือ 

59009 นางสาว บุญมีธรรม กล้าจน ปลากระพง ตร ี อีสาน 

59014 นางสาว วิจิตรา มีทรัพย์ แท็ก ตร ี อีสาน 

59015 นาย วิชัย จตุภัทร์ วิชัย ตร ี ใต้ 

59016 นางสาว วีนา เหลืองอ่อน นา ตร ี อีสาน 

59018 นาย สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ ปลวก ตร ี อีสาน 

59019 นาง สุรีรัตน ์ มีทรัพย์ แต๋น ตร ี อีสาน 

59020 นาย สู่แสงสูญ มีมา แสงสญู ตร ี อีสาน 

59022 นางสาว อรวรรณ ปลื้มสามเณร จอม ตร ี กลาง 

59025 นาย เอม จันทร์แสน เอม ตร ี อีสาน 
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59026 นาง ชูจิต ไชยชนะ นกน้อย ตร ี กลาง 

59029 นาย ธีระพล มุ่งชมกลาง บี (บอย) ตร ี อีสาน 

59030 นาง นันทิยา ขวัญจนัทร์ นัน ตร ี ใต้ 

59031 นาย นิยม แก้วสถิตย ์ ด า ตร ี กลาง 

59032 นาง บานเย็น สิงห์นาคลอง เย็น ตร ี อีสาน 

59033 นาย ใบ สิงห์นาคลอง ใบ ตร ี อีสาน 

59034 นาย ปณชัย คุรุธัช ลิบ ตร ี อีสาน 

59036 นาง พิมพ์ณภัทร ทับทิม หนิง ตร ี กลาง 

59038 นางสาว เรวดี อามาตย์เสนา เร ตร ี อีสาน 

59039 นาง สังข์หอม สีระสา หอม ตร ี เหนือ 

59041 นางสาว สุรีพร ตันติอ านวย ส ุ ตร ี กลาง 
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59043 นาง ดวงกมล ภูนวล แหม่ม ตร ี เหนือ 

59044 นาง นัยนา เดชเพชร เจี๊ยบ ตร ี กลาง 

59046 นาย วันชัย เบญจพรชัย กุ๊งกิ๊ง ตร ี กลาง 

59051 นางสาว สมพิศ พรพิสุทธิวรกุล หมวยสาธ ุ ตร ี กลาง 

59052 นาย สมศักดิ ์ ทับเนียม น้อย ตร ี กลาง 

59054 นางสาว สุณิชานันท์ กาชัย ผิน ตร ี เหนือ 

59055 นางสาว ณฐมน วงค์ภักด ี ติ๋ม ตร ี กลาง 

59056 นาย ณรงค์ ศรีเมือง ณรงค ์ ตร ี ใต้ 

59058 นาง พิมพ์ใจ ชาตะศิริ   ตร ี กลาง 

59059 นาง พิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ หม ู ตร ี อีสาน 

59060 นางสาว รจรินทร์ อักขะโคตร กิ๊ฟ ตร ี อีสาน 
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59062 นาง วันมาฆะ ศรีเมือง โค้ก ตร ี ใต้ 

59064 นาย เอกศิริ ตันติศรีไกรแสง เอก ตร ี กลาง 

59067 นาง ก้าน ไตรสุทธิ์ ก้าน ตร ี อีสาน 

59068 นาย ค านึง ไชยชนะ นึง ตร ี กลาง 

59070 นาย ชัยภัทร ชุติคามี เช ตรี อีสาน 

59071 นาย ชัยวิวัฒน์ ชูนวพันธ์ ตุ ๊ ตร ี กลาง 

59072 นาง ณัฐพร คงประเสริฐ   ตร ี กลาง 

59073 นางสาว ทองเพ็ญ ปาละก้อน เพ็ญ ตร ี เหนือ 

59074 นาย ทิวากร ชุมจีด บ่าว ตร ี ใต้ 

59075 นาย ธานินทร์ มุ่งชมกลาง บอย ตร ี อีสาน 

59076 นาง บุญทัน มะลิรส ทัน ตร ี อีสาน 
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59077 นางสาว ประภัสสร วารี   ตร ี อีสาน 

59080 นาย ประสิทธิ์ อิ่มปัญญา สิทธิ ์ ตร ี เหนือ 

59082 นาย พีรพงษ์ จันดี ต๋อง ตร ี กลาง 

59083 คุณ พูนศรี พรมหมสุรินทร์   ตร ี ต่างประเทศ 

59084 นาง ภณิตา ภัทรกิติชัย หล้า ตร ี เหนือ 

59085 นาย ภราดร รังคะวิภา โจ๊ะ ตร ี อีสาน 

59088 นาง มะลิ บริจินดากุล มะล ิ ตร ี เหนือ 

59089 คุณ เรือนทิพย์ สิ่งห์ค า (Mahwe)   ตร ี ต่างประเทศ 

59090 นาย วรพงค์ ศรีจันทร์ดร แอ๊ด ตร ี เหนือ 

59091 นาย วิริยะ ลิ่มมั่น ยอด ตร ี กลาง 

59092 นาง ศรีรวม มั่งมา ศร ี ตร ี เหนือ 
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59093 นาง ศุลีพร ชิณศิริ ป้าสุ ตร ี อีสาน 

59095 นาย สมัชชา พลเขต โอเล ่ ตร ี อีสาน 

59096 นาง สริตา บัวแก้ว บี ตร ี กลาง 

59097 นางสาว สันทนา ประวงศ์ โอ ตร ี อีสาน 

59099 นาง สุจินต ์ เกตุไทย อาจิน ตร ี กลาง 

59100 นาย สุเมธ พรหมรักษา สุเมธ ตร ี เหนือ 

59101 นางสาว เสริมศรี ชวานิสากุล แป้ง ตร ี อีสาน 

59103 นางสาว อุดมทรัพย์ เจริญวัย เอ็ม ตร ี อีสาน 

59109 คุณ โกสุม สวีเทค (ศักด์ิสุพรรณ)   ตร ี ต่างประเทศ 

59111 คุณ จริยา เตชะชัยพรพจน์   ตร ี ต่างประเทศ 

59112 คุณ จิระนันท์ ดีบุกค า   ตร ี ต่างประเทศ 
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59115 คุณ ไชยณรงค์ มโนชญา   ตร ี ต่างประเทศ 

59117 คุณ ตวงพร ทรรพนันน์   ตร ี ต่างประเทศ 

59119 คุณ ทฤษฏ ี โฮลเด็น (อยานนท์)   ตร ี ต่างประเทศ 

59123 คุณ นุจิรา วงศ์ปาลีย์   ตร ี ต่างประเทศ 

59124 คณุ บุญมี โง่นหงษ ์(Romero)   ตร ี ต่างประเทศ 

59125 คุณ บุญเรือง เกตุพงศ์สุดา   ตร ี ต่างประเทศ 

59127 คุณ เบญจพร อุตศรี   ตร ี ต่างประเทศ 

59128 คุณ ปกครอง พรหมสุรินทร์   ตร ี ต่างประเทศ 

59130 คุณ ประภาทิพย์ พิทยพิสุทธิ์   ตร ี ต่างประเทศ 

59131 คุณ พรพิมล สินไชย   ตร ี ต่างประเทศ 

59132 คุณ พลศักดิ ์ สุขยิ่ง   ตร ี ต่างประเทศ 
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59133 คุณ พิชญ์ แก่นก าจร   ตร ี ต่างประเทศ 

59134 คุณ พิมลพร บ ารุงเชื้อ (เนลสัน)   ตร ี ต่างประเทศ 

59135 คุณ ยุจิรา จิรภิญโญ   ตร ี ต่างประเทศ 

59136 คุณ ยุพา บุบผา   ตร ี ต่างประเทศ 

59137 คุณ ยุวดี มโนชญากร   ตร ี ต่างประเทศ 

59138 คุณ รวมพร พูนเกษม   ตร ี ต่างประเทศ 

59141 คุณ วัฒนา เคม   ตร ี ต่างประเทศ 

59143 คุณ วารุณี เกตุพงศ์สุดา   ตร ี ต่างประเทศ 

59144 คุณ วิจิตร ศรีบรรยงวัฒน์   ตร ี ต่างประเทศ 

59145 คุณ วิยะดา ยูเปิ้ล   ตร ี ต่างประเทศ 

59146 คุณ ศรีธวัช ตรีเข้ม   ตร ี ต่างประเทศ 
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59147 คุณ ศักดิ์สุนทร ทรรพนันทน์   ตร ี ต่างประเทศ 

59148 คุณ ศิริเกศ กฤษณานุวัตร์   ตร ี ต่างประเทศ 

59149 คุณ สมบัติ เบคเกอร์   ตร ี ต่างประเทศ 

59151 คุณ สะอาด ศรีบรรยงวัฒน์   ตร ี ต่างประเทศ 

59152 คุณ สิรินันท์ ใจเย็น   ตร ี ต่างประเทศ 

59156 คุณ สุมาลี พิพัฒน์วีรวัฒน์   ตร ี ต่างประเทศ 

59157 คุณ แสงทิพย์ สเตนท์เซล   ตร ี ต่างประเทศ 

59158 คุณ อรชา พุ่มแก้วโจนส์   ตร ี ต่างประเทศ 

59163 นาง กาญจนา วัฒนกุลจรัส เล็ก ตร ี เหนือ 

59165 นาย กุศล บูรพากล้าจน เล็ก ตร ี กลาง 

59166 นางสาว กุหลาบ วงษ์ลุน กุหลาบ ตร ี อีสาน 
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59167 นาย คมสัน แกมไทย เก ๋ ตร ี กลาง 

59171 นาง จิราภรณ์ โอวาด จิ ตร ี อีสาน 

59172 นาง จิราภรณ์ ทองคู่ จิ, น้ าไพรศีล ตร ี เหนือ 

59173 นาง เจนจิรา ดิลกกุลเวช เจน ตร ี เหนือ 

59175 นาง ชวนชม ค าท้วม ชม ตร ี ใต้ 

59176 นาย ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์   ตร ี อีสาน 

59184 นาง นงนภัทร จรินทร์ จันทร ์ ตร ี เหนือ 

59185 นาง นงยันต ์ หาระวงศ์ นง ตร ี อีสาน 

59186 นาง นฤมล เฉ่งไล่   ตร ี ใต้ 

59187 นางสาว นวลนภา ยุคันตพรพงษ์ จิ๋ว ตร ี กลาง 

59190 นาง ปฐมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ฮุ้ง ตร ี เหนือ 
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59191 นาง ปทิตตา ศิริญญามาศ จ๋า ตร ี อีสาน 

59194 นาง ปุณยนุช ภูมิอมร นุช ตร ี อีสาน 

59195 นาง พรทิพย์ เป็งค าตา ตุ้ม ตร ี เหนือ 

59200 ร.ต. พิสัย ทองประจักษ์ ตุ๋ย ตร ี อีสาน 

59207 นางสาว ภัทราพร จุ่นหัวโทน เก ๋ ตร ี อีสาน 

59208 นาง ภาคิน ชเตเฮลี เล็ก ตร ี ใต้ 

59214 นาง ราตรี ห่านตระกูล ตร ี ตร ี เหนือ 

59219 นางสาว ละเอียด เทพจินดา เอียด ตร ี อีสาน 

59220 นาง ลดาวัลย์ เมืองศรี วัลย ์ ตร ี ใต้ 

59224 นางสาว วริษา สังคมศิลป์ แพน ตร ี อีสาน 

59225 นาง วลัยพรรณ พลอยแสงสาย น้อง ตร ี กลาง 
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59228 นาง วันยา เรียนจันทร์ อิ๊ด ตร ี กลาง 

59238 นาง ศิริพันธ์ เวชเตง ปุย ตร ี ใต้ 

59241 นาง สมบัติ สุทธยากรณ์ ต๋อย ตร ี อีสาน 

59242 นาย สมพร ยอดระบ า พร ตร ี ใต้ 

59243 นางสาว สมฤด ี วงษ์วิริยะกุล หลี ตร ี อีสาน 

59246 นางสาว สุขฤด ี แก้วอ าไพ ต้อย ตร ี เหนือ 

59247 นางสาว สุพัชดา วีรมนูญภาค หน่อง ตร ี กลาง 

59248 คุณ สุภา ลอว์สัน   ตร ี ต่างประเทศ 

59251 นางสาว สุวีร์พัฒน์ อังคุณากรณ์ พัท ตร ี อีสาน 

59252 นางสาว แสงอรุณ สังคมศิลป์ ต้นหลิว ตร ี อีสาน 

59255 นางสาว อรทัย แสงทอง กบ ตร ี ใต้ 
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59257 นาง อัญชลี กุศลสถิตย์ จิ๋ม ตร ี กลาง 

59258 นาง อาทิตยา คงทอง สา ตร ี อีสาน 

59259 นางสาว อารีย์ โพธิสมภาร ตุ้ม ตร ี อีสาน 

59264 คุณ กมลวรรณ กระแสร์ญ   ตร ี ต่างประเทศ 

59265 คุณ ขวัญตา ชื่นมีศรี   ตร ี ต่างประเทศ 

59269 คุณ จิญานุช โกมลไสย   ตร ี ต่างประเทศ 

59273 คุณ ธีราวรรณ เดชสุภา   ตร ี ต่างประเทศ 

59275 คุณ บัวหลาด พันธ์พัฒน์   ตร ี ต่างประเทศ 

59276 คุณ ประวัต ิ จันทร์ทอง   ตร ี ต่างประเทศ 

59278 คุณ พัฒนา รัตนะ   ตร ี ต่างประเทศ 

59283 คุณ วันทนา อรรควัฒน์   ตร ี ต่างประเทศ 
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59284 คุณ ศรีสุรางค์ สินไธสง   ตร ี ต่างประเทศ 

59285 คุณ ศุทธินี จรรโลงจริยา   ตร ี ต่างประเทศ 

59291 คุณ วิวัฒน์ หวังวัฒนะ   ตร ี ต่างประเทศ 

59292 คุณ สมใจ หวังวัฒนะ   ตร ี ต่างประเทศ 

59294 นางสาว จีรวัลย์ วัฒนสิน จี ตร ี ใต้ 

59295  นางสาว สุกัญญา มโนบาล  โอ,๋ ใจแสงธรรม ตร ี ต่างประเทศ 

59296 นาย ชัชวาล ท้าวอุตม ์ ชัช ตร ี ต่างประเทศ 
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60002 นางสาว จาริยา จันทร์ภักดี เล็ก ตร ี ใต้ 

60003 นาง จิราวรรณ ดาโรจน ์ หน่อง ตร ี กลาง 

60005 นางสาว ชุติวรรณ แสงส าลี ไหม ตร ี เหนือ 
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60013 นาง นฤมล ชอบด ี หนงิ ตร ี กลาง 

60014 นาง เนาวรัตน์ กระโจมทอง อ้อม ตร ี กลาง 

60016 นาง ประคอง เก็บนาค คอง ตร ี เหนือ 

60017 นางสาว พยอม ขวัญเชื้อ เป็ด ตร ี อีสาน 

60018 นาง พรนภา บุรณศิริ อุ๋ย ตร ี กลาง 

60020 นางสาว ภคมน ถิระธรรมภณ ษา ตร ี กลาง 

60021 นางสาว ภรนัท จิระธรรมากุณ เต้ย ตร ี กลาง 

60024 นางสาว ภัทรวดี เจียรมาศ น้อง ตร ี กลาง 

60026 นาง เรือนแก้ว สว่างวงษ ์ นก ตร ี กลาง 

60027 นางสาว ลักขณา แซ่โซ้ว คะน้า ตร ี อีสาน 

60028 นางสาว วันทน ี ตรีสิงห ์ หนิง ตร ี กลาง 
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60029 นาย ศรายุทธ พูนพิน ตู ่ ตร ี เหนือ 

60034 นางสาว ศิริเพ็ญ ทองด ี แบว ตร ี อีสาน 

60035 ผศ. สมพร กิ่วแก้ว นก ตร ี เหนือ 

60037 นาย สุธีร์ จินดาวงศ์ สุธีร ์ ตร ี ใต้ 

60039 นาง สุภานัน สงวนเผ่า ติ๋ว ตร ี กลาง 

60040 นาย สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล วิทย ์ ตร ี เหนือ 
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61002 นางสาว จุฬิญญา ชายสวัสดิ์ จ๋อม ตร ี ต่างประเทศ 

61003 นางสาว ชยารัตน์ รัตนเสน เยลลี ่ ตร ี กลาง 

61004 นางสาว ชรินรัตน์ ชุมจีด   ตร ี ใต้ 
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61006 นางสาว ดรุณี ศรีวิราช ปุ ๊ ตรี เหนือ 

61007 นาย ดิณห ์ ไอราวัณวัฒน์ ดิน ตร ี กลาง 

61008 นาย ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ แอล ตร ี กลาง 

61010 นางสาว นงนุช พาสนาโสภณ นุช ตร ี กลาง 

61011 นางสาว นมลชนก แก้วเกษ น้อง ตร ี เหนือ 

61013 นาย พลัฏฐ ์ รัตนวชิรินทร์ อุ้ย ตร ี กลาง 

61014 นาง มณเฑียร ธโนปจัย มณ ตร ี กลาง 

61016 นางสาว วรรณา พลรบ กล้วย ตร ี กลาง 

61020 นาย สามารถ หนูทอง แคน ตร ี กลาง 

61022 นางสาว สุพร สดุงาม หงา ตร ี อีสาน 

61024 นางสาว อมรา อ่อนทรัพย์ ตาล ตร ี กลาง 
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61025 นาง อารีย์ นาสิงห์ อารยี ์ ตร ี กลาง 

61028 นาง เสาวรี หวังประเสริฐ   ตร ี เหนือ 

61029 นาง ภัชรศรี สุขวิเศษสม   ตร ี ต่างประเทศ 

61031 นาง พิมพ์ภัทร แดนโภชน์   ตร ี เหนือ 

61032 นาง บุญล้วน สีโชละ   ตร ี ต่างประเทศ 

61033 นาง ชุติกาญจน ์ นพคุณ   ตร ี เหนือ 

61034 นาง เพิ่มสุข สังคมศิลป์   ตร ี เหนือ 

61036 นาย ชัยวัฒน ์ ลักษณ์ธนากุล   ตร ี เหนือ 

61037 นาย วิลาศ พรมลา   ตร ี เหนือ 

61038 นาย กัมปนาท กายรัตนา   ตร ี เหนือ 

61040 นาง กุลนันทน ์ กันยะมี   ตร ี เหนือ 
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61043 นาง สมประสงค์ ไวคช ์   ตร ี ต่างประเทศ 

61044 นาย ตวัญจ ์ ธงสิบสอง   ตร ี เหนือ 

61045 นาง ชนกนันท์ ฉัตรทองรอสตรอน   ตร ี ใต้ 

61046 นางสาว กิรณา สุขสุดกุลชน   ตร ี ใต้ 

61048 นาง บัณฑิตา โฟกท ์   ตร ี ต่างประเทศ 

61049 นาง พรพรรณ เอ็ทสเลอร์   ตร ี ต่างประเทศ 

61050 นาง โยธกา รือเซ็นแบร์ก   ตร ี ต่างประเทศ 

61051 นางสาว ขวัญจิต เฟื่องฟู   ตร ี ต่างประเทศ 

61053 นาย จิรพงศ์ วสุวิภา   ตร ี อีสาน 

61056 นางสาว นิรมล ทองชะอุ่ม   ตร ี ใต้ 

61057 นาง ประเสริฐ รัตนโชเต   ตร ี ใต้ 
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61059 นาง รัตธนฉัตร์ เสนาวงค์   ตร ี เหนือ 

61060 นางสาว ล าพึง ก๋งจิ๋ว   ตร ี อีสาน 

61061 นาย สมเดช อินทุประภา   ตร ี ใต้ 

61064 นาย เสน่ห์ อารีรัมย์   ตร ี กลาง 

61065 นาย ล าสัน พวงภู่   ตร ี กลาง 

61066 นางสาว ศิริพร ค าวงษ์ศรี หม ู ตร ี กลาง 

61067 นางสาว สมทรง นาคแสงทอง ติ๋ม ตร ี กลาง 

61070 นางสาว พวงผกา โพธิ์กลาง   ตร ี อีสาน 

61072 นาง นปภา รัตนวงศา   ตร ี ใต้ 

61074 นางสาว ธนกร ขุนจันทร์   ตร ี ใต้ 

61077 นางสาว อุบล พลรบ   ตร ี กลาง 
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61078 นาง ฐานิตย ์ พรหมทอง   ตร ี กลาง 

61080 นาง สุนิตา มอนิทเซอร์   ตร ี อีสาน 

61083 นาย เมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะ   ตร ี ใต้ 

61084 นาง เจน หรั่งเจริญ   ตร ี เหนือ 

61085 Mrs. Nang Khan Noon ปิ่น, ค าเพยีงเพชร  ตร ี ต่างประเทศ 

61086 นาย ประพันธ์ โพธิ์ค า   ตร ี ต่างประเทศ 

61092 คุณ ดวงใจ แนวจ าปา   ตร ี ต่างประเทศ 

61093 คุณ รุ่งทิวา ปรีชาเสถียร   ตร ี ต่างประเทศ 

61094 คุณ วันเพ็ญ ด าด ี   ตร ี ต่างประเทศ 

61095 นาย เสริมพงศ์ สุนทรพงศ์   ตร ี ต่างประเทศ 

61096 นาง แคนดี ้ สุนทรพงศ์   ตร ี ต่างประเทศ 
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61097 คุณ ณีรวัลย์ บีสลี่   ตร ี ต่างประเทศ 

61104 คุณ พิมพ์ ลอเร็นเซ็ทติ   ตร ี ต่างประเทศ 

61105 คุณ รักใจ โปวอนุสรณ์   ตร ี ต่างประเทศ 

61108 คุณ เบญจวรรณ ภูมิแสน   ตร ี ต่างประเทศ 

61109 นางสาว นธการต์ สุวรรณ สมใจ ตร ี ใต้ 

61110 นาง สุรีนารถ ราชแป้น จุก ตร ี ใต้ 

61111 นาย ภาคภูมิ ยอดปรีดา แบงค์ ตร ี ใต้ 

61112 นางสาว พรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย ก้อย ตร ี กลาง 

61113 นางสาว จรรญา ชุมจีด เจี๊ยบ ตร ี ใต้ 

61114 นาง พรทิพย์ สามสี พิทย ์ ตร ี ใต้ 

61115 นางสาว นธกานต ์ สุวรรณ สมใจ ตร ี ใต้ 
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61116 นางสาว ศิรินภา ค าวงษ์ศรี จิบ๊ ตร ี กลาง 

61117 นางสาว ธภาภัค ฤตจารุภัทร์ เอเอ, น้ าร่มศีล ตร ี กลาง 

61119 นาง ชยาภรณ์ เอมโอษฐ ภรณ ์ ตร ี ใต้ 

61120 นาย พิเชษฐ ์ บุญย์วิรุฬห์ ชุน ตร ี ใต้ 

61121 นาง วิภาภรณ์ กอจรัญจิตต์ เอ ตร ี ใต้ 

61122 นางสาว ปรมัย ฉิมทับ จิ๊บ ตร ี ใต้ 

61123 นางสาว สุดใจ โสะหาบ นิด ตร ี กลาง 

61124 นาง เอมอร ศรีทองฉิม เขียว ตร ี ใต้ 

61127 นาย มานะ ยะสะนพ มนะ ตร ี ใต้ 

61128 นาง วราพร กรสมบัต ิ กบ ตร ี อีสาน 

61129 นาย ภิญโญ หมื่นจร   ตร ี ใต้ 
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62001 นางสาว พฤทธิรักษา งาทองพศุตม์ พุธ ตร ี อีสาน 

62002 นางสาว กาญจน์สิตา งาทองพศุตม์ แดง ตร ี อีสาน 

62003 นาง ชลิตา แลงค์ น้อย ตร ี ต่างประเทศ 

62004 นาง มัณฑนา ชนัวร์ร เตี้ย ตร ี ต่างประเทศ 

62005 นางสาว วิลาวัลย์ ลือเรือง วิ ตร ี เหนือ 

62006 นางสาว นัฏฐา พิมาพันธุ์ศรี นัท ตร ี กลาง 

62007 นาง เสาวนีย์ riedlberger กระเด็น ตร ี 0 

62008 นางสาว นภาพร วงศ์วิวัฒน์ฃ นก ตร ี ใต้ 

62009 นาย ชัชศรัณย์ เจริญไทย แอ็ด ตร ี กลาง 

62010 นาง ศรีพร โมมยะกุล พร ตร ี กลาง 

62011 นาย ปริญญ์ ขวัญเชือ้ น็อต ตร ี อีสาน 
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62013 นาง ชูศรี จ าปา   ตร ี ใต้ 

62015 นางสาว สันท์สิตา อินทร์วิเศษ แหม่ม ตร ี กลาง 

62016 นางสาว นฤมล ยังแช่ม ปุ้ย ตร ี เหนือ 

62017 พ.ต.ท ประเทือง ศรีสุวรรณ เทือง ตร ี ใต้ 

62018 นาย ชลอ ดาษเสถียร ชะลอ ตร ี ใต้ 

62019 นางสาว เขมรัสน ี สุทธิสืบพงศ์ หญิง ตร ี ใต้ 

62020 นางสาว มัลลิกา สวัสด ี   ตร ี 0 

62021 นางสาว ชมเพลิน พรมจินดา   ตร ี ใต้ 

62022 นาง อรวิภา กริฟฟิธส์ อร ตร ี ต่างประเทศ 

62023 นาง นงลักษณ์ สมศรี จุก, ลายใบไม ้ ตร ี เหนือ 

62024 นาง ประไพพร คณิศิรินทร์ พร ตร ี กลาง 
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62025 นาง สนาสิริ หมอกแปง ต้อย ตร ี เหนือ 

62026 นาย คฑาวุฒิ แสงอุทัย ตั้ม ตร ี เหนือ 

62027 นางสาว สุภัคษา เต่าถมตา ส ุ ตร ี กลาง 

62028 นาง ปวีณา แดงตระกูล จิ้งจก ตร ี กลาง 

62029 นางสาว ทิพภัสสร อรรถวุฒิศิลป์ ลิงค ์ ตร ี กลาง 

62030 นางสาว ธัญมน หมวดเหมน มน, มั่นแสงธรรม ตร ี เหนือ 

62031 นาย แสงสว่าง ฤทธิ์ช่วย หมีพ ู ตร ี ใต้ 

62032 นางสาว Celine IDLAS มะล ิ ตร ี ต่างประเทศ 

62033 นาง ภัทรวดี บุญเสร็จ แนน ตร ี กลาง 

62034 นางสาว จันทิรา ดีรักษา นุช ตร ี ใต้ 

62035 นาง วนิดา กลมไธสง วัลย ์ ตร ี อีสาน 
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62036 นางสาว นิตยา สุเมธากุลวัฒน์ เตียง ตร ี ใต้ 

62037 นาย อภินันท์ อุ่นดีมะดัน ก้อบ ตร ี อีสาน 

62039 นาง จรรยา ส าราญ ติ๋ม ตร ี ใต้ 

62040 นางสาว ณัชจิตวัฒน์ เจริญวงศ์ สีด า ตร ี อีสาน 
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63001 นาง วรรณา สิริศาสตร์กุล กุ้ง ตร ี ใต้ 

63002 นางสาว สุพัชชญา ทองเปรม น้ าผึ้ง ตร ี กลาง 

63003 นาง นงลักษณ์ สุวรรณคีรี ลักษณ ์ ตร ี ใต้ 

63004 นางสาว ศิรประภา  ยาวงษ ์ ศ ิ ตร ี ใต้ 

63005 นาย ประสงค์ สายทอง ตี ๋ ตร ี ใต้ 

63006 นาย จรูญ สุยะ ชาติพุทธ ตร ี เหนือ 
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63007 นางสาว อัญชลี  พุ่มแย้ม เล็ก, เย็นแสงธรรม ตร ี กลาง 
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64001 นาง สุมา  ไชยช่วย มา ตร ี ใต้ 

64002 นางสาว นาลี วิไลสัก นาล ี ตร ี ใต้ 

64003 นาง สาวิตรี มโนวร กี ๋ ตร ี ใต้ 

64004 นางสาว ศิริพร ไตรยสุทธิ์ ก้อย ตร ี ต่างประเทศ 

64005 นางสาว ศิริกัญญา ศรีประสม เก,๋ สื่อสารศลี ตร ี ต่างประเทศ 

64006 นางสาว นฤมล จารุเดช มล ตร ี ต่างประเทศ 

64007 นางสาว นพณัช งวงค านาม แสนสุข ตร ี อีสาน 

64008 นาง กาญจนา คงภูชงค์   ตร ี ใต้ 

64009 นาง จุฑามาศ วอล์กเกอร์ สา ตร ี ต่างประเทศ 



 

 
  สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย ป ี2564 หน้า 29 

 (ประกาศวันที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

ทะเบียนนักศึกษาสถาบันวิชชาราม อริยปัญญาตรี 7 ปี รวมทุกศูนย์เรียนรู้ ฯ  
รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม ระดับ สังกัด 

ปีกำรศึกษำ 2564 

64010 นางสาว สัสยา วาทยานนท์ ตุ้ยตุ่ย ตร ี กลาง 

64011 นางสาว ปาวิดา ทองธวัฒน์ สาว ตร ี ใต้ 

64012 นาง แน่งน้อย ใจด ี น้อย ตร ี กลาง 

64013 นาง ช้อนทอง วิบูลย์เขียว โตโต ้ ตร ี กลาง 

64014 นางสาว พรศิริ ซิ้มสุริยเดช ศ ิ ตร ี กลาง 

64015 นาง เอื้อมพร สุทธิอาภาพงศ์ จิ๋ม ตร ี กลาง 

64016 นางสาว ณภัทร อนุรักษ์ชัย จิม ตร ี กลาง 

64017 นาย ภาคิน โรจน์วิศิษฏ์ ธง ตร ี กลาง 

64018 นางสาว รภัสลดา ภูเจริญศรี เมย ์ ตร ี กลาง 

64019 นาง ณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสง   ตร ี ใต้* 

64020 นาง บุศรา ภัทรพุทธิกุล บุศรา  ตร ี กลาง 
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64021 นางสาว ลลิดา ดีค าไฮ   ตร ี อีสาน 

64022 นางสาว พวงเพ็ญ ทองเย็น อาร ์ ตร ี ใต้ 

64023 นาย จรูญ ศุภโรจน ์ เล็ก ตร ี กลาง 

64024 นางสาว ภาวินี โสดายงค์ ยุดี ตร ี อีสาน 

64025 นาย มงคลชัย วิชาธรรม มงคล ตร ี อีสาน 

64026 นางสาว ฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์ ตุ๊กติ๊ก ตร ี อีสาน 

64027 นาง ปภาดา จีนมะเริง ซินด้ี ตร ี อีสาน 

64028 นาง ปรางทอง แกว้วิเศษ โต้ง ตร ี เหนือ 

64029 นาง ดวงใจ นวลด ี เขียว ตร ี อีสาน 

64030 นางสาว ธันยา พาด้วง คิตตี ้ ตร ี กลาง 

64031 นาง สิริกาญจน์ ธรรมมา น้อย ตร ี กลาง 
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64032 นาย สุมิตชัย ศรีจันดี จ๊อด ตร ี อีสาน 

64033 นางสาว ไปรยา เพื่อนพิมาย กล้วย ตร ี อีสาน 

64034 นาย เสถียร บุญทน ไผ่ฟา้ ตร ี อีสาน 

64035 นางสาว ณฐิตา อินชัยยงค์ เบลล ์ ตร ี กลาง 

64036 นางสาว สุภารัตน์ จันโดน ไก ่ ตร ี อีสาน 

64037 นางสาว ดวงพร ฤทธิ์ถาวร จิ๋ม ตร ี กลาง 

64038 นางสาว ดรุณวรรณ แซ่ห่าน เสาวนยี ์ ตร ี ต่างประเทศ 

64039 นาง เวียงทอง นุ่นภักด ี ปลา ตร ี อีสาน 

64040 นางสาว ชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ เม่ย ตร ี ใต้ 

64041 นางสาว รุ่งรัตน ์ นิรนาทล้ าพงศ์ เกียง ตร ี กลาง 

64042 นางสาว ยุวดี สุวรรณชาติ ยุ ตร ี ใต้ 
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64043 นางสาว จรัสพักตร์ จังหวะเพลง ใหม่ ตร ี กลาง 

64044 นางสาว วาสนา ทูลแก้ว หยิน ตรี กลาง 

64045 นาง สุรภี สนธิแก้ว แบค ตร ี กลาง 

64046 นางสาว กัญญาภัค นนตระอุดร ตูน ตร ี กลาง 

64047 นาง จุฑาทิพย์ แซ่เฮง เล็ก ตร ี ใต้ 

64048 นาง อาภรณ์ เบญจานุวงศ์ เฟื่องศีล ตร ี ใต้ 

64049 นางสาว ธัญญ์นิธิ ภักดีชน ธัญญ ์ ตร ี กลาง 

64050 นางสาว อัญชนาณิช ค าพิมูล อีฟ ตร ี กลาง 

64051 นางสาว สรสิชา สายหยุดทอง น้อยหน่า, ตรงเตมิศลี ตร ี เหนือ 

64052 นาง จ าปา ลัคณาสถิตย์ แอ๋ว ตร ี กลาง 

64053 นางสาว รสริน สังข์เกื้อ บี ตร ี ใต้ 
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64054 นางสาว วิศุษฏญา วรวะลัย หยก ตร ี อีสาน 

64055 นาง กัญจนา อบรมชอบ ป้อม, เพยีรขวญัพุทธ ตร ี กลาง 

64056 นาง กาญจนาณัฏฐ์ กันตา รัตน ์ ตร ี เหนือ 

64057 นาง ณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์   ตร ี กลาง 

64058 นาง บุษกร วรรธนะภูติ จิ๋ม ตร ี กลาง 

64059 นางสาว เอ็นดู พูลสวัสดิ์ หม,ู น้อมเพียรธรรม ตร ี กลาง 

64060 นาย อัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์ กร ตร ี กลาง 

64061 นางสาว จารุณี แซ่ห่าน เปิ้ล ตร ี ใต้ 

64062 นาย ชัยวัฒน ์ ประพัฒน์รังษี ชัย ตร ี กลาง 

64063 นาย ขวัญชัย ปิ่นแก้ว จร ตร ี เหนือ 

64064 นางสาว นฤมล วงศา แป้ง ตร ี กลาง 
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64065 นางสาว คูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ ทิพย ์ ตร ี กลาง 

64066 นางสาว วันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ เพ็ญ  ตร ี เหนือ 

64067 นาย ธนวินท์ อินทนิล โกมินทร ์ ตร ี อีสาน 

64068 นาง ดรุณี อินทนิล ณ ี ตร ี อีสาน 

64069 นางสาว กิติยากร พลอาวุธ เบล ตร ี กลาง 

64070 นาง ภัคภร จันทราสกุล เก ๋ ตร ี กลาง 

64071 นางสาว กรวรรณ จันดาผล ขวัญ ตร ี กลาง 

64072 นางสาว มนภร บวรภัคภคมน ปัทย์, มิ่งมนต์จันทร ์ ตร ี กลาง 

64073 นางสาว อรสา โนนทอง น้ าผึ้ง ตร ี อีสาน 

64074 นาง นบชุล ี เสาวนา นึก ตร ี กลาง 

64075 นางสาว สุวรรณดี ไชยวรุตม์ จือ ตร ี กลาง 
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64076 นางสาว สุวภัทร ชุ่มชัยยา เกด ตร ี กลาง 

64077 นาง กนิษฐา วงศ์ใหญ ่ ยิ้ม ตร ี เหนือ 

64078 นาง อรวรรณ กิจเชวงกุล วรรณ  ตร ี กลาง 

64079 นาย ทรงยุทธ อัคโกศล บี ๋ ตร ี กลาง 

64080 นาง อาทิชา พรมมี  ตร ี เหนือ 

64081 นางสาว ขวัญเรือน ขาวฉลาด ขวัญ ตร ี อีสาน 

64082 นางสาว พรรณทิพย์ เทศน์สาลี เปิ้ล ตร ี กลาง 

64083 นาง ผาสุก ตันขวลิต อุ้ม ตร ี ต่างประเทศ 

64084 นาย วิชญ์ภาส ค าดา เคน ตร ี ใต้ 

64085 นางสาว จิรนันท ์ ขันทอง  ใจน้ าฟ้า ตร ี อีสาน 

64086 นาง ทัศนีย์ จันทา แตงไทย ตร ี อีสาน 
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64087 นางสาว ณัชชารีย์ ศิริวัฒนานนท์   ตร ี กลาง 

64088 นางสาว ภนิดา ปิ่นมณี เจี๊ยบ ตร ี เหนือ 

64089 นางสาว วันทนีย์ ราษฎร์ด ี นิด ตร ี เหนือ 

64090 นางสาว ชุติมันต ์ นิติไชยโรจน ์ อ้อย ตร ี อีสาน 

64091 นางสาว ตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา กุ๊ก ตร ี อีสาน 

64092 นาง นฤมล แป้นคุ้มญาติ มล ตร ี เหนือ 

64093 นางสาว ประทุมทิพย์ ไชยชิตร แป้น ตร ี ใต้ 

64094 นาง จารุวรรณ โกมลกุญชร วรรณ  ตร ี ใต้ 

64095 พ.อ.อ.หญิง อุไรวรรณ แดนโพธิ์ กบ ตร ี เหนือ 

64096 นาง พรทิพย์ ไทยเอียด จุ๋ม ตร ี ใต้ 

64097 นางสาว รุ่งทิพย์ ศิริคุณ ติ๊ก ตร ี กลาง 
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64098 นาง รมิตา ซีบังเกิด สร ตร ี ใต้ 

64099 นางสาว ส ารวย รัตตนะ รวย, ผอ่งค าพทุธ ตร ี ใต้ 

64100 นาง เกสร อินต๊ะปัญญา เกษร  ตร ี เหนือ 

64101 นาง เพ็ญศรี มงคลชาติไทย หน่อย ตร ี ใต้ 

64102 นางสาว กันธิดา กุลวัชร ์ กันต์ ตร ี เหนือ 

64103 นางสาว สรินยา ชะอ้อนชม หน่อย ตร ี กลาง 

64104 ว่าที่ ร.ต. หญิง ณัฐนก ธนกฤตธนันชล นัน ตร ี กลาง 

64105 นาง ชวนพิศ แก้วประดิษฐ คิด ตร ี เหนือ 

64106 นางสาว นภัสส์นัญท์ มาตย์ค ามี หนิง ตร ี อีสาน 

64107 นางสาว สุคนธ์ ศิลปบวรเลิศ หมวยเล็ก ตร ี กลาง 

64108 นาง จิตรา กฤปานันท์ จริง ตร ี อีสาน 
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64109 นางสาว อุไร คงแก้ว อุไร ตร ี กลาง 

64110 นาง ละอองดาว สง่างาม นาศีล ตร ี เหนือ 

64111 นาง กฤษณา เกิดชาตรี แอ๊ต ตร ี ใต้ 

64112 นางสาว วิญญา จันทะพล   ตร ี กลาง 

64113 นางสาว ปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ ณ ิ ตร ี กลาง 

64114 นางสาว นรา แสงหิรัญวัฒนา อาม่า ตร ี กลาง 

64115 นาง วิไลวรรณ เองชวน แมว ตร ี ใต้ 

64116 นาง อัญชลี โสภา แหว๋ว ตร ี อีสาน 

64117 นางสาว ลดาวรรณ เสรีเสถียร หุย ตร ี ต่างประเทศ 

64118 นาง วสา ราญค ารัตน ์ ต้อย ตร ี เหนือ 

64119 นางสาว ทัศนีย์ แก้วหินลาย นีย์ ตร ี เหนือ 
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64120 นางสาว อังคณา ทิพย์ผลาผล ณา ตร ี เหนือ 

64121 นางสาว กมลชนก เช้าเที่ยง จิ๋ม ตร ี กลาง 

64122 นาง เพ็ญศรี อิทธิมา เพ็ญศรี  ตร ี เหนือ 

64123 นาง ปาริชาติ จันทร์นวล ปา ตร ี ใต้ 

64124 นาง สมใจ สิทธิพงษ์ สมใจ  ตร ี อีสาน 

64125 นาง สุขสุมน นีระพันธุ น้อย ตร ี อีสาน 

64126 นาย ยศวีร์ ปิณฑะศรีวัฒน์ โจ้ ตร ี กลาง 

64127 นางสาว วิมลวรรณ สินธุจริวัตร ต้อย ตร ี อีสาน 

64128 นางสาว ไพเราะ ปั้นศิริ น้อย ตร ี ต่างประเทศ 

64129 นาง กันยา จิรพลานุรักษ ์ ติ๊ก ตร ี กลาง 

64130 นาง ลดาวัลย์ มุลิตา ลดา ตร ี กลาง 
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64131 นางสาว รัตนา ศรีธนะ   ตร ี เหนือ 

64132 นาย วสันต ์ แสนกือ ตุ ๊ ตร ี เหนือ 

64133 นางสาว วรรณี พงศ์นพรัตน์ แอ็ด ตร ี กลาง 

64134 นางสาว จิรานันท์ จ าปานวน แพม ตร ี ใต้ 

64135 นางสาว วรวลัญช์ ทรายค า ต่าย ตร ี เหนือ 

64136 นางสาว สุนันท์ พิมพ์ศรี แต๊ะ ตร ี เหนือ 

64137 นาง ชูนารถ โชคเจริญ ตา ตร ี กลาง 

64138 นางสาว ธนันดา ชีพสุมนต์ แคท ตร ี กลาง 

64139 นางสาว วิภาพรรณ  เรืองไทย เม ตร ี กลาง 

64140 นางสาว ประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพราย จุ๋มจิ๋ม ตร ี กลาง 

64141 นาง สุรางค์ โยโกยามา ณรัณ ตร ี กลาง 
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64142 นาง ณิรัชญา นาสวรรค์ แตงไทย ตร ี เหนือ 

64143 นาย ธวัช อิ่มสิน จ๊ะ ตร ี กลาง 

64144 นางสาว สมพร โคตรวงค์ กุ้ง ตร ี กลาง 

64145 นาง สิริ ขจรวุฒิเดช ขาว ตร ี กลาง 

64146 นาย สุนทร ค าเหลือง พร ตร ี เหนือ 

64147 นาย เกรียงไกร เฮงประเสริฐ ป้อม ตร ี กลาง 

64148 นางสาว หทัยทิพย์ วรรณศรี เก ๋ ตร ี อีสาน 

64149 ร.ต. สุรชัย สร้อยสวัสดิ์ ตุ้ย ตรี กลาง 

64150 นางสาว พรทิวา ทรัพย์เจ้าพญา อิติโส ตร ี เหนือ 

64151 นาย ธีระพล ศรีเวชศิลป์ ธี ตร ี เหนือ 

64152 นาง ดอกไม้ ปวะบุตร ใหม่ ตร ี อีสาน 
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64153 นาย ทวีทรัพย์ เพ็ชรสวัสดิ์ เอก, ทองเอก ตร ี อีสาน 

64154 นางสาว รัตนาวดี เหลืองเลิศไพบูลย์ เปิ้ล ตร ี กลาง 

64155 นางสาว รมย์ธีรา จันทร์วิเชียร กบ ตร ี กลาง 

64156 นาง ธมกร พลสุวรรณ แอ๊ด ตร ี กลาง 

64157 นางสาว กัญญารัตณ์ สมพุทธวงศ์ แดง ตร ี เหนือ 

64158 นาง สุมาลัย ค าอาจ เหมียว ตร ี อีสาน 

64159 นาง ธนภรณ์ สวนมะไฟ มาศ ตร ี ต่างประเทศ 

64160 นางสาว ทัศศิริ ชาญธนกิจ นก ตร ี กลาง 

64161 นางสาว รสสุคนธ์ อุปการดี  รส ตร ี กลาง 

64162 นาง เรณู ไชยศรี ณ ู ตร ี เหนือ 

64163 นางสาว ชูขวัญ ไอยรา   ตร ี ใต้ 
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64164 นางสาว อารยา คณาชอบ ปิ้ค ตรี กลาง 

64165 นาง ยุพิน ไชยยศ พิน ตร ี อีสาน 

64166 นาง น้ าผึ้ง ภูมิเรือง ผึ้ง ตร ี อีสาน 

64167 นางสาว วลัยพักตร์ ชุมทอง เอาะ ตร ี ใต้ 

64168 นาง สุนันท์ พานิช นันท ์ ตร ี อีสาน 

64169 นาง ดลพร ไนเกรน แหม่ม ตร ี ต่างประเทศ 

64170 นาง วิไลวรรณ ชุมทอง จีน ตร ี ใต้ 

64171 นาย นที พิเชษฐวณิชย์โชค นะ ตร ี เหนือ 

64172 นางสาว ณัฐชยา จินตนะรุ่งโรจน์ จ๊ะเอ ๋ ตร ี ใต้ 

64173 นางสาว ประวีณา ปรัชญคุปต์ เปิ้ล ตร ี อีสาน 

64174 นางสาว รัตนา กิจเกื้อกูล นา ตร ี กลาง 
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64175 นาง กุลประภัสสร์ สุขบาง  กบ ตร ี กลาง 

64176 นาง ศศิกาญจน์ กาพย์ไกรแก้ว แนน ตร ี กลาง 

64177 พันตร ี สมยศ ภัทรกุลโชติพร อ.ยศ ตร ี ใต้ 

64178 นางสาว สญาภา มยุรฤทธิ์ภิบาล แนน ตร ี กลาง 

64179 นางสาว พริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขา หมวย ตร ี กลาง 

64180 นาง ชนิดาภา วชิรบูรณ์สุข  นาง ตร ี กลาง 

64181 นางสาว อรอุมา ภูบังดาว แหม่ม, เพญ็แสงฟ้า ตร ี ใต้ 

64182 นางสาว ฝากฟ้า เพชรพันธ์ จุม๋ ตร ี อีสาน 

64183 นาง วราภา ร่าหมาน ม๊ะน้อย ตร ี อีสาน 

64184 นางสาว เพิ่มพูน ชมภูรัจน ์ เพิ่ม ตร ี กลาง 

64185 นางสาว ชลธิชา คุ้มภัย   ตร ี กลาง 
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64186 นาย โกศล อินทศร ทู, หินแสงพทุธ ตร ี กลาง 

64187 นางสาว วาสนา ศรีเพ็ง   ตร ี เหนือ 

64188 นาง ณัฐชานันท ์ รัตนะด ารงค์ชัย นก ตร ี กลาง 

64189 นาง วิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช รัตน ์ ตร ี ใต้ 

64190 คุณ สุภาพ พงศ์สุวรรณ   ตร ี ใต้ 

64191 นาย อัฑฒ์ศุภกิจ พงษ์เภตรารัตน ์ หยุ่ย ตร ี กลาง 

64192 นาง พรรณธิพา แย้มบัว  นก ตร ี เหนือ 

64193 นาง ตุ้มทอง พุทริ้ว ตุ้ม ตรี กลาง 

64194 นางสาว ประกายขวัญ ปัญญาพร เจี๊ยบ ตร ี กลาง 

64195 นางสาว อุษา บุตรพรม อุษา  ตร ี กลาง 

64196 นาย สุภาส ลาภเกรียงไกร ช้องยิ่ว ตร ี กลาง 
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64197 นางสาว มณีรัตน ์ ตรีสุภาพกุล เอ็ม ตร ี กลาง 

64198 นาย มานิตย์ แสนเกษม ครูตู ่ ตร ี กลาง 

64199 นาง พิมพินันท์ เตียวประเสริฐ พิม ตร ี เหนือ 

64200 นางสาว ณัฐธยาน์ เอื้อจ านงค์ วัฒน์ ตร ี เหนือ 

64201 นาง อนงค์ ท่าข้าม  นงค์ ตร ี เหนือ 

64202 นาง อรวรรณ แดงนวล กันหา ตร ี ใต้ 

64203 นางสาว จันทรรัตน์ ท าอาชีพด ี ไก ่ ตร ี ใต้ 

64204 นาง ลาตรี คุณเพียร   ตร ี อีสาน 

64205 นาย ธีระเดช หน่อแก้ว อ๋อย ตร ี กลาง 

64206 คุณ อรทัย มโน   ตร ี อีสาน 

64207 คุณ สุทัศณีย์ วงษ์ก่ิง   ตร ี อีสาน 
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64208 นางสาว เพชรี พรหมช่วย แหม่ม ตร ี กลาง 

64209 นางสาว วรรษิดา อาศัยศาสน์ จิ๋ม ตร ี กลาง 

64210 นาง บุญนา บุญศรี นา ตร ี อีสาน 

64211 นาย กฎษฎิ ์ พฤกษ์ชาติกุล ฮอน ตร ี กลาง 

64212 นางสาว สกลพัฒน์ อ่อนน่วม หม ู ตร ี เหนือ 

64213 นาง ดาวรุ่ง บัวแก้ว   ตร ี กลาง 

64214 นางสาว รัชกร กุลเสวต  ยู ตร ี กลาง 

64215 นาย สมศักดิ ์ แดงอ่อน พระสม ตร ี กลาง 

64216 นาย พูลศักดิ ์ โสภาวัฒนะโรจน์ ศักดิ ์ ตร ี เหนือ 

64217 นางสาว พัสรินทร์ แซ่ตั้ง รินนี ่ ตร ี กลาง 

64218 นางสาว อุรา สังข์ชม นาง ตร ี กลาง 
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64219 นาย มนตร ี ศรีทองเพ็ชร ยักษ ์ ตร ี กลาง 

64220 นาง พิกุล วันจันทร์   ตร ี ใต้ 

64221 คุณ เนาวรัตน์ อิ่มลิ้มธาร   ตร ี อีสาน 

64222 คุณ ดิษฐี ชูติธร   ตร ี กลาง 

64223 คุณ ยุพิน หมายชื่น   ตร ี อีสาน 

64224 คุณ ณัฐหทัย ฉันทนารุ่งภักดิ ์   ตร ี กลาง 

64225 นางสาว กรปภา ศูนย์ด า เมย ์ ตร ี ต่างประเทศ 

64226 นางสาว รัตนาภรณ์ เหมเซ็น นิ ตร ี กลาง 

64227 นางสาว ปนิดา แซ่ห่าน โรส ตร ี ใต้ 

64228 นางสาว นันทนา ตันสุขเกษม   ตร ี กลาง 

64229 นาง จิตรา พูนกระโทก นกขุ่ม ตร ี อีสาน 
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64230 นางสาว วรวลัญช์ แซ่ห่าน ปู ตร ี ใต้ 

64231 นางสาว สายพิณ ผลศิริ พิณ ตร ี กลาง 

64232 นางสาว กนกพร อินแบน จิ๊บ ตร ี เหนือ 

64233 นางสาว กมลวรรณ อังสกุลอาภรณ์ มล ตร ี กลาง 

64234 นาง อรษา ชูเรืองสุข อิ๊ด ตร ี ใต้ 

64235 นางสาว กุหลาบ วงษ์ลุน กู ่ ตร ี อีสาน 

64236 นางสาว กาญจนวัลย์ ทวีแสงสกุลธ ารง ต ตร ี กลาง 

64237 นาย พีรศักดิ ์ จารุตเกยีรติสกุล ซาม ตร ี กลาง 

64238 นาง ปุณณดา ลภัสโภคิน ผึ้ง ตร ี กลาง 

64239 นางสาว พัชรนันท์ คงแก้ว จุ ๊ ตร ี กลาง 

64240 นางสาว ทิกฆัมพร จิตรยั่งยืน ป้าอาด ตร ี เหนือ 
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64241 นางสาว ธีรยา ทาอาสา   ตร ี ใต้ 

64242 นางสาว ภัทรชวนันท์ พัฒนธัญธนธรณ์ นันท์  ตร ี กลาง 

64243 นางสาว ภัทรวดี สีทับไทย วรรณ ตร ี กลาง 

64244 นางสาว ธันยากร แก้วพินิจ มิ้นท ์ ตร ี กลาง 

64245 นาย อัมรินทร์ ขาวน้อย ริน ตร ี ใต้ 

64246 นาง กุลฉัตร ใหม่ละออ เอ ตร ี กลาง 

64247 นางสาว กมลวรรณ ค าเดช วรรณ ตร ี อีสาน 

64248 นางสาว พิทยา เชิดชูบัณฑิต ยา ตร ี กลาง 

64249 นางสาว ละอองทิพย์ อ้ายเตรียม ทราย ตร ี กลาง 

64250 นางสาว สุวรรณา ดรุณสนธยา   ตร ี กลาง 

64251 นาย อดิเทพ วรยศ นาย.ป ตร ี อีสาน 
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64252 นาง ส ารี ปิดเพ็ง เหมียว ตร ี อีสาน 

64253 นางสาว กัลยาณี สมัยสงค์   ตร ี ใต้ 

64254 นางสาว สุนทรี อินทรีย์ ฝน ตร ี กลาง 

64255 นางสาว ชญานุช พันธ์ศรี แจ๋ว ตรี กลาง 

64256 นางสาว ดวงกมล สุวรรณวัฒนาสุข ดวง ตร ี กลาง 

64257 นางสาว จิสิรัฏฐ์ อนุรักษ ์ แป้น ตร ี ใต้ 

64258 นางสาว สิริวรรณ ฤกษ์สุทธิศิริเดช เกรซ ตร ี ต่างประเทศ 

64259 ด.ต. ปฐวี เชยเพ็ชร เอ ้ ตร ี กลาง 

64260 นาง นิภาพร แสนแก้ว นุช ตร ี อีสาน 

64261 นาง ปติมา ภัคฐานันตร ์ ต้อย ตร ี อีสาน 

64262 นาย คงกร ปลั่งศรี มรรคคานคุา พุทธวจน ตร ี กลาง 



 

 
  สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย ป ี2564 หน้า 52 

 (ประกาศวันที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

ทะเบียนนักศึกษาสถาบันวิชชาราม อริยปัญญาตรี 7 ปี รวมทุกศูนย์เรียนรู้ ฯ  
รหัส ค ำน ำ ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น, ชือ่ทำงธรรม ระดับ สังกัด 

ปีกำรศึกษำ 2564 

64263 นางสาว ศุภร พันธุ์วัฒนสกุล   ตร ี กลาง 

64264 นางสาว ทรงรัตน์ พรหมช่วย จอย ตร ี กลาง 

64265 นาง ธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสิฐ ขวัญ ตร ี กลาง 

64266 นาย วิชิต กองค า อ๊อด ตร ี กลาง 

64267 แม่ช ี ณัฐพร อาภรณ์ศิริพงษ์ แม่ชีณัฐ ตร ี เหนือ 

64268 นางสาว สุกัลญาณี พรรคนาวิกโยธิน นางน้อย ตร ี อีสาน 

64269 นางสาว พรกมล บุญเพิ่ม แพง ตร ี อีสาน 

64270 นาง สุกัญญา วีเล่อร์ รัตน ์ ตร ี กลาง 

64271 นาง ภัคเปมิกา อินหว่าง ภา ตร ี ใต้ 

64272 นางสาว ปนัดดา เวชสุภัค นุ้ย ตร ี กลาง 

64273 นาง ธันญาภัท นันทอัครกุล น้ าเพชร ตร ี เหนือ 
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64274 นาย เวชพิสิฐ โพธิ์ศรี แม็ค ตร ี กลาง 
 


