
ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คณติศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112210001  นางสาวกนกพชิญ์   ศรีหาโคตร 2.841
 570112210003  นางสาวกัญญา   ฆอ้งทองหลาง 3.172
 570112210006  นางสาวจันทิรา   เน้ือนิล 2.613
 570112210010  นางสาวดลยา   ใจตรง 2.854
 570112210011  นางสาวธญัญลักษณ์   ปลงใจ 2.565
 570112210012  นางสาวธดิารัตน์   สมสา 3.246
 570112210017  นางสาวนิศารัตน์   เปร้ียวกระโทก 3.747
 570112210018  นางสาวเบญจวรรณ   อาจเดช 2.378
 570112210021  นางสาวพชัราภรณ์   เบอร์ไธสง 2.849
 570112210023  นางสาวมัทนา   เตาะไธสง 2.9710
 570112210024  นางสาวระเบยีบ   ศรสินชัย 2.6111
 570112210027  นางสาวศศิประภา   เกิดไธสง 2.3612
 570112210029  นางสาวสมฤดี   สุดสูงเนิน 2.3213
 570112210035  นางสาวสุภาพร   วงษอ์ามาตย์ 3.6914
 570112210036  นางสาวสุวมิล   โกฏิแก้ว 2.3515
 570112210040  นางสาวอรทัย   นามไธสง 2.6716
 570112210044  นายค าพร   อาจปานกลาง 2.0917
 570112210045  นายฉัตรชัย   บรรเทิงใจ 2.2318
 570112210047  นายชุมพล   ตาชูชาติ 2.6219
 570112210050  นายพเิชษฐ์   ตรากลาง 3.7220
 570112210051  นายวสันต์   ธรรมดา 2.3621
 570112210055  นายอ านาจ   สหนุาลุ 2.5522
 570112210056  นางสาวกมลชนก   แสวงทรัพย์ 2.7123
 570112210059  นางสาวเกศนี   น้ าค า 2.9024
 570112210063  นางสาวฐาปนีย์   พวงปะค า 2.1725
 570112210068  นางสาวนราภรณ์   โกยชัย 3.3326
 570112210069  นางสาวนันทวรรณ์   หอมจันทร์ 2.2727
 570112210071  นางสาวนิภา   กุสะรัมย์ 2.6828
 570112210072  นางสาวนุจรี   อานไธสง 3.2529
 570112210073  นางสาวปฐมา   แก้วฉลาด 2.5530
 570112210074  นางสาวปวณีา   พาดกลาง 3.1531
 570112210075  นางสาวพรสวรรค์   เทพวงค์ 2.8032
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คณติศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112210078  นางสาวเมสิยา   ไสแสง 2.5533
 570112210080  นางสาววไิลวรรณ   จวงโพนงาม 3.1034
 570112210081  นางสาวศรินทรา   รู้จิตร 3.1635
 570112210085  นางสาวสิริรัตน์   สุขหนา 2.9236
 570112210086  นางสาวสุดารัตน์   ศรีชุมแสง 2.6137
 570112210087  นางสาวสุทิมา   เสนนอก 3.2138
 570112210090  นางสาวสุรัสวดี   ภักดี 3.2139
 570112210092  นางสาวอัจฉราภรณ์   มะนารัมย์ 3.0140
 570112210095  นางสาวอรภา   อยู่สาโก 2.6841
 570112210096  นางสาวอุรัสยา   ทาไธสง 3.5042
 570112210099  นายจิรวฒัน์   คงเครือ 2.2443
 570112210102  นายณัฐพล   เงียบประโคน 2.6244
 570112210104  นายปยิณัฐน์   สุขสาลัดดาพงษ์ 2.3845
 570112210105  นายรัฐพงศ์   คงพนิิจ 2.1646
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภูมิสารสนเทศ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 550112231003  นางสาวฉัตราภรณ์   เชิงสะอาด 2.521
 570112231001  นางสาวกฤตาชลี   แปลงดี 3.312
 570112231003  นางสาวเกศฎา   พลศรีพมิพ์ 2.893
 570112231006  นางสาวจุฑามาศ   คะรัมย์ 3.004
 570112231007  นางสาวช่อผกา   วงค์สุวรรณ์ 2.625
 570112231008  นางสาวญาสุมินทร์   ชูจอหอ 2.926
 570112231012  นางสาวพรพมิล   ครบรีุ 3.527
 570112231013  นางสาวพรรณทิพา   ชารีรัตน์ 2.848
 570112231014  นางสาวเมธาวลัยณ์   ใจรัมย์ 3.159
 570112231015  นางสาวยุดาพร   ใจสอน 3.3010
 570112231016  นางสาววานิษา   ประนมรัมย์ 2.5411
 570112231018  นางสาวสุดารัตน์   รักมิตร 2.8212
 570112231021  นางสาวอาทิตา   รอบแควน้ 2.4613
 570112231025  นายณพวงศ์   พมิพโ์คตร 2.5214
 570112231026  นายณัฐพงศ์   จิรัมย์ 2.5015
 570112231028  นายนรากร   ซ่อนกล่ิน 3.1916
 570112231029  นายปยิพงษ ์  ถาวรรัตน์ 2.9417
 570112231031  นายพรพทัิกษ ์  หมิวนัต์ 2.6218
 570112231032  นายวรรณศิลป ์  จุนไธสง 2.1719
 570112231034  นายวรุิต   เกรียงรัมย์ 2.8320
 570112231035  นายวรีพล   นิพรรัมย์ 3.1521
 570112231036  นายศวสักร   เกตุเปยี 2.2422
 570112231037  นายศิริพงษ ์  หงษภั์กดี 2.5923
 570112231039  นายสรวชิญ์   บญุสอน 2.3424
 570112231040  นายสารินทร์   มะพารัมย์ 2.4725
 570112231042  นายอภิชาติ   วาหะรัมย์ 2.5626
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สถิติประยุกต์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112243001  นางสาวกัญญารัตน์   เม่ิงกระโทก 2.341
 570112243006  นางสาวนุสรา   โกรัมย์ 2.132
 570112243008  นางสาวเบญจพร   อะรัญ 3.073
 570112243009  นางสาวเบญจมาศ   เหยิดรัมย์ 3.004
 570112243010  นางสาวปวณีา   หลงละลวด 2.835
 570112243011  นางสาวพรนภา   ทะยะ 3.126
 570112243012  นางสาวพนัณิภา   หวา่งรัมย์ 2.467
 570112243013  นางสาวพมิพกิา   ภูบาลช่ืน 3.858
 570112243014  นางสาวรุ่งตะวนั   เงาใส 2.339
 570112243015  นางสาววรรณนิสา   ม่ิงขวญั 3.0310
 570112243016  นางสาวสุจิตรา   รัมพณีนิล 2.5611
 570112243017  นางสาวสุภาพร   บวัเขียว 3.5212
 570112243018  นางสาวเสาวลักษณ์   อับสีรัมย์ 3.0613
 570112243019  นางสาวอรณิชา   ทิพย์มาลา 2.2514
 570112243021  นายกิตตินันท์   ปะระเวสัง 2.7515
 570112243022  นายชัยวฒัน์   ชะนัดรัมย์ 2.5816
 570112243023  นายธนากร   กิรัมย์ 2.4017
 570112243024  นายเรวตั   แปน้ดวงเนตร 2.5918
 570112243025  นายศรายุทธ   ศิริเลิศ 2.8719
 570112243026  นายศักด์ิติยา   ตาทิน 2.5020
 570112243027  นายอ าพล   ยศแก้วกอง 2.7921
 570112243028  นางสาวจันจิรา   ผาธรรม 2.4922
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เคมี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112249002  นางสาวกรรณิการ์   สัตรัมย์ 2.441
 570112249003  นางสาวกัลยา   ช่ืนจันทร์ 2.282
 570112249006  นางสาวจีระนันท์   ศรีแก้ว 3.193
 570112249007  นางสาวณัฐนันท์   โพธิน์อก 2.894
 570112249008  นางสาวธดิารัตน์   วงนางรอง 2.395
 570112249009  นางสาวนันทรัตน์   ยมรัตน์ 2.396
 570112249010  นางสาวบวั   อินธสิอน 2.197
 570112249012  นางสาวพรพมิล   ค าภาษี 3.268
 570112249014  นางสาวเฟื่องฟา้   หงษา 3.009
 570112249015  นางสาวรัชฎาพร   ปผุาเต 3.1010
 570112249016  นางสาวรัชนีกร   ปผุาเต 3.1011
 570112249019  นางสาวสมฤทัย   งามศรี 2.3812
 570112249020  นางสาวสุกัญญา   ลีเขาสูง 2.2013
 570112249022  นางสาวสุรีย์ฉาย   สุขโน 2.4214
 570112249023  นางสาวอนุสรา   ต้นทอง 3.3415
 570112249024  นางสาวอมรรัตน์   อัมรัมย์ 2.9216
 570112249027  นางสาวอัญชลี   มุ่งมี 2.9417
 570112249032  นายธนวฒัน์   ขันธะจันทร์ 2.5518
 570112249035  นายวรวฒิุ   แสงดอกไม้ 2.3219
 570112249036  นายวทิยา   ย่ิงคง 2.3520
 570112249039  นายสุริยะ   ศรีพลัง 3.4621
 570112249040  นายอภิวฒัน์   นาคนวล 3.0422
 570112249044  นางสาวกัณฐิกา   นาเวรัมย์ 3.0423
 570112249048  นางสาวณัฏฐนิช   ช านาญงาม 2.4024
 570112249049  นางสาวดุสิตา   พวงปะค า 3.5725
 570112249051  นางสาวนิสากร   เผ่าเวยีงค า 2.3726
 570112249052  นางสาวปรารถนา   ราชแก้ว 2.6827
 570112249053  นางสาวพรณิภา   เหยียบคาย 2.7228
 570112249055  นางสาวแพรพรรณ   ก าจร 3.1229
 570112249056  นางสาวมานิตา   มิสา 3.0930
 570112249057  นางสาวรัชนีกร   เยรัมย์ 2.7431
 570112249060  นางสาวศิลปศุ์ภา   หมายสุข 3.2332
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เคมี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112249061  นางสาวสาวติรี   ประจงดี 3.1833
 570112249063  นางสาวสุพตัรา   เทียมวงศ์ 3.2834
 570112249064  นางสาวสุวรรณี   ผลเจริญ 2.3335
 570112249065  นางสาวอภิญญา   ปะนามทัง 2.8936
 570112249066  นางสาวอรพรรณ   สายทะเล 3.5237
 570112249068  นางสาวณัฐนิชา   โสพนัธ์ 2.4138
 570112249069  นางสาวอาทิตติยา   ใจเท่ียง 2.8439
 570112249070  นายกลทีป ์  ทองวเิศษ 2.8540
 570112249071  นายเกียรติศักด์ิ   อิดประโคน 3.6041
 570112249073  นายเทพพทัิกษ ์  บญุมี 3.1642
 570112249077  นายวสันต์   คินันติ 2.4943
 570112249078  นายวรีะพล   ศรีชุมแสง 2.7044
 570112249079  นายสหรัฐ   อุระพนม 3.5045
 570112249080  นายสุรเสกข์   หลวงเจริญ 3.6746
 570112249081  นายอนุชา   ค่ าชู 2.8447
 570112249084  นางสาวสุภัสสร   ปิน่จุไร 3.1848
 570112249085  Mr. You   Sary 3.5749
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ชีววิทยา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112267001  นางสาวกนกวรรณ   ยมรัตน์ 2.991
 570112267003  นางสาวกัลยกร   ภาพยนต์ 2.702
 570112267007  นางสาวนภาวรรณ   พนิิจดี 2.723
 570112267008  นางสาวนัญชิดา   แปน้นางรอง 3.084
 570112267010  นางสาวนุษบา   เอ่ียมรัมย์ 3.465
 570112267011  นางสาวเบญญาภา   อ าไธสง 2.406
 570112267012  นางสาวปาริชาติ   บวัแก้ว 3.987
 570112267016  นางสาวมัทนาวดี   ศรีเช้ือ 2.548
 570112267018  นางสาวรัตนาภรณ์   โยธนินิธกุิล 2.909
 570112267020  นางสาววจิิตรา   ปจัจัยเก 3.0310
 570112267022  นางสาวศิรินภา   อาญาเมือง 3.4211
 570112267023  นางสาวสมพร   โสรมรรค 2.9012
 570112267026  นางสาวสุพตัรา   นากอก 2.3813
 570112267028  นางสาวอภิญญา   พรมสุรินทร์ 3.0014
 570112267029  นางสาวอรัญญา   สุดตา 2.3615
 570112267031  นายกิตติพงษ ์  ภูมิชัย 2.2816
 570112267045  นางสาวบงัอร   จันทาทิพ 3.4017
 570112267046  นางสาวปฐัว ี  กองสน่ัน 2.8118
 570112267054  นางสาววนัเพญ็   พลาหาญ 3.4819
 570112267056  นางสาวศศิวมิล   สุวรรณพนัธ์ 3.5720
 570112267062  นางสาวอนงค์นารถ   เท่าน้ัน 2.5121
 570112267067  นายณัฐพงศ์   เปไธสง 2.4622
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112268003  นางสาวกรกนก   อรุณรัมย์ 2.811
 570112268005  นางสาวเกษร   สีดาสะมา 2.472
 570112268006  นางสาวจันทร์ฉาย   เรืองแสง 2.843
 570112268007  นางสาวจารุวรรณ   ภูมิเรือง 2.514
 570112268008  นางสาวจุฑารัตน์   เพง็ประจญ 2.755
 570112268011  นางสาวชณิดา   สาทิพจันทร์ 3.486
 570112268017  นางสาวนิตยา   บญุเต็ม 3.367
 570112268020  นางสาวภัทราพร   วงศาวเิศษ 3.338
 570112268023  นางสาวเมวกิา   พรมธดิา 3.259
 570112268027  นางสาวศศิชา   พรมหงษ์ 3.4210
 570112268032  นางสาวสุภาวดี   เทพสุวรรณ์ 3.0011
 570112268035  นางสาวอัญชลีพร   มะโนวนั 3.0212
 570112268038  นายธนกร   อินดู 2.8113
 570112268040  นายวรพล   บญุงอก 2.6314
 570112268045  นางสาวกมลวรรณ   แสนคนึง 3.3815
 570112268046  นางสาวขนิษฐา   อักษรวฒิุ 3.8516
 570112268049  นางสาวจุฑามาศ   เจียมทอง 2.6917
 570112268050  นางสาวเจนจิรา   ช านาญกอง 2.8518
 570112268051  นางสาวฉววีรรณ   บญุจันทึก 3.3319
 570112268059  นางสาวผกาวดี   สัตรีวงค์ 3.0420
 570112268060  นางสาวเพญ็นภา   แสงทอง 3.5921
 570112268061  นางสาวภัทรา   ก่อแก้ว 2.8722
 570112268063  นางสาวมุกรินท์   พรมธดิา 3.6923
 570112268069  นางสาวศศิณา   ศรีหาบตุร 3.4524
 570112268074  นางสาวสุภาพร   บญุเสริม 3.2925
 570112268085  นายสุพฒัน์   บวัสิม 2.7026

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SONGSIRI.SO  06/06/61 18:04  หน้า 8 / 82



ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรส์ิง่ทอ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112456001  นางสาวกฤติมา   นาลิวงศ์ 3.211
 570112456005  นางสาววริศรา   ปาละสาร 2.792
 570112456006  นางสาวสุชาดา   สุนทะวงค์ 2.633
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112240003  นางสาวนรินทร์ทิพย์   วากุรัมย์ 2.901
 570112240008  นางสาวสุณี   ขัดเค้า 2.722
 570112240010  นายจตุรงค์   จันปล่ัง 2.633
 570112240011  นายจักรินทร์   ดาศรี 2.924
 570112240019  นายทรงยศ   พกัเซียงซา 2.485
 570112240022  นายธนาธร   ตรากลาง 2.676
 570112240028  นายประสิทธิ ์  ธรรมธรุะ 3.047
 570112240030  นายพงศธร   บญุฉ่ า 2.668
 570112240032  นายพรีพล   แก่นกล้า 3.109
 570112240039  นายวรีะพงษ ์  ฉิมมาลี 3.1310
 570112240042  นายสรวชิญ์   กองสุข 2.8311
 570112240046  นายสุวพล   ลานรอบ 2.8412
 570112240052  นางสาวจารุวรรณ   รัตนจินดาวาล 3.0613
 570112240053  นางสาวธณพร   ประทุมมาตย์ 2.4314
 570112240055  นางสาวปนัดดา   ปยุะติ 3.1015
 570112240058  นางสาวศิริวมิล   กล่ินบหุงา 3.1516
 570112240059  นางสาวอภิชญา   จันทร์อาภาส 3.1617
 570112240061  นายจักรพงษ ์  เบญจศรีรักษ์ 3.0318
 570112240065  นายชลสิทธิ ์  กาละมัง 2.7019
 570112240074  นายธานินทร์   ศรีวชัิย 3.0620
 570112240076  นายนพรัตน์   วเิศษสัตย์ 2.4121
 570112240079  นายปริญญา   ล่ าสัน 2.8622
 570112240090  นายวฒิุไกร   ดีจานเหนือ 2.9523
 570112240091  นายศักดา   เสริมศิริ 2.7524
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สาธารณสุขชุมชน

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 560112265051  นางสาววมิลลักษณ์   พมิพห์ล้า 2.101
 560112265100  นางสาวผุสดี   ไชยมงคล 2.292
 560112265114  นางสาววราภรณ์   ประเสริฐรัมย์ 2.513
 570112265001  นางสาวกนกวรรณ   ไวไธสง 2.424
 570112265002  นางสาวกัญญาเรศ   เสฐโฐ 2.855
 570112265003  นางสาวก่ิงกาญจน์   เต็มรัมย์ 2.896
 570112265004  นางสาวเกศิณี   เพช็รล้ า 2.437
 570112265007  นางสาวจุฬาลักษณ์   หนิอ่อน 2.478
 570112265008  นางสาวเจียรนัย   วเิศษไสย 2.549
 570112265009  นางสาวชลธชิา   โชติพรม 2.4010
 570112265013  นางสาวทิพวรรณ   โกกรัมย์ 2.1211
 570112265014  นางสาวธญัญาเรศ   สะอาดภัย 2.0912
 570112265015  นางสาวนาฎยา   ธโิกษี 2.6713
 570112265017  นางสาวนุชนารถ   ยุงประโคน 2.5014
 570112265018  นางสาวปรีชญา   สดใส 3.3815
 570112265019  นางสาวปิน่สุดา   เนตรยน 3.0116
 570112265020  นางสาวพรพรรณ   ค าสอน 2.2617
 570112265023  นางสาวมณีรัตน์   ภูแก้ว 2.7918
 570112265024  นางสาวมลพรรณ   ฉแก้วมงคลทิพย์ 2.6719
 570112265025  นางสาวระพพีรรณ   พลแสน 2.9720
 570112265026  นางสาวรัชนีกร   บอมโคตร 3.0221
 570112265027  นางสาวรัตนาภรณ์   เการัมย์ 2.9122
 570112265028  นางสาวลลิตตา   คงบริุนทร์ 2.5723
 570112265029  นางสาววนิดา   กดไธสง 2.2424
 570112265030  นางสาววรัญญา   ดาทอง 2.8425
 570112265031  นางสาววนิิตา   พมิพจั์นทร์ 3.3026
 570112265032  นางสาววไิลวรรณ   เภสัชชะ 3.3927
 570112265033  นางสาวศิริยาภรณ์   ไกยศรี 3.4128
 570112265034  นางสาวศิไลลักษณ์   แช่มรัมย์ 2.7729
 570112265035  นางสาวสิชานาถ   กาญจนพงศ์กิจ 2.7830
 570112265036  นางสาวสุจิตรา   นุเคาะกัน 2.9331
 570112265037  นางสาวสุดธดิา   พะมุลิลา 2.5432
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สาธารณสุขชุมชน

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112265038  นางสาวสุนิสา   ชาตรี 3.1933
 570112265039  นางสาวสุภาพ   พนิิจ 3.0934
 570112265040  นางสาวเสาวลักษณ์   เล่ียงทุกข์ 2.6835
 570112265041  นางสาวอนุธดิา   มาลัยสวรรค์ 3.3636
 570112265043  นางสาวอาทรมาศ   ศิลาเณร 3.0937
 570112265044  นายเกียรติพล   จิตม่ัน 2.7038
 570112265045  นายภูบดี   มะณีน้อย 2.7839
 570112265046  นายเสกสรรค์   เบยีดนอก 3.5940
 570112265049  นางสาวกุสุมา   ไชยชนะวงศ์ 2.6741
 570112265050  นางสาวขนิษฐา   ปิน่โพธิ์ 3.7842
 570112265051  นางสาวจันทร์เพญ็   เสริมสวสัด์ิ 2.8443
 570112265052  นางสาวจิราภรณ์   บญุมาก 2.5444
 570112265058  นางสาวดารุณี   ภิรมย์ 2.8045
 570112265059  นางสาวทิพวรรณ   ชุนลิ 2.9346
 570112265063  นางสาวเบญจมาศ   เบา้หนองบวั 2.0647
 570112265064  นางสาวปรียาภรณ์   อาสากุล 3.2148
 570112265065  นางสาวปยิะธดิา   พรมโสภา 2.9749
 570112265066  นางสาวพรรณนิภา   แก้วขุนทด 3.4350
 570112265067  นางสาวพมิพกา   ไชยบอน 2.4051
 570112265068  นางสาวภาวดี   สุดชารี 2.9152
 570112265069  นางสาวมณีรัตน์   อุปเท่ห์ 3.2153
 570112265070  นางสาวมัลลิกา   ชุบไธสง 2.3154
 570112265071  นางสาวรักสุดา   บตุรสอน 2.4355
 570112265075  นางสาววนิดา   เกตุภูงา 3.0256
 570112265076  นางสาววรากร   ไกรนอก 3.1357
 570112265077  นางสาววยิะดา   รัตนอัน 3.2658
 570112265079  นางสาวศิริรัตน์   สวนงาม 2.1859
 570112265080  นางสาวศุภารัตน์   แซ่เอีย 2.3160
 570112265081  นางสาวสิรินันท์   มีสนาม 2.8861
 570112265082  นางสาวสุจิตรา   ขันหม่ัน 3.1062
 570112265084  นางสาวสุพรรณิการ์   สาราจารย์ 3.3363
 570112265085  นางสาวสุรัชนา   โวหาร 2.2864
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สาธารณสุขชุมชน

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112265088  นางสาวอรอนงค์   เตือประโคน 2.6465
 570112265090  นายเกียรติศักด์ิ   บญุแจ้ง 2.8766
 570112265093  นางสาวกรรณิการ์   เฉยไธสง 3.0167
 570112265094  นางสาวกาญจนา   สีนิล 2.5468
 570112265096  นางสาวจันจิรา   อุตอามาตร์ 2.5269
 570112265099  นางสาวเจนจิรา   ค าด า 2.4770
 570112265100  นางสาวชนิดาภา   หาทรัพย์ 3.1771
 570112265101  นางสาวญาดา   วงศ์สุวรรณ 2.4172
 570112265102  นางสาวณัฐกานต์   สอนถนอม 2.4373
 570112265104  นางสาวตุลารักษ ์  ปดัชา 2.3374
 570112265105  นางสาวทุติยา   อุดรพมิาย 3.4975
 570112265107  นางสาวน้ าค้าง   เกตุนา 2.7376
 570112265108  นางสาวนิภาพรรณ   พลจันทร์งาม 2.6477
 570112265109  นางสาวเบญจมาศ   สุทธโิคตร 2.7678
 570112265111  นางสาวเปรมวดี   เตชะนอก 2.6779
 570112265112  นางสาวพชัณิดา   โพธโิสภณ 3.1480
 570112265114  นางสาวมณฑกานต์   สินศิริ 2.3681
 570112265115  นางสาวมนฤดี   ช่อทอง 3.0882
 570112265116  นางสาวมุกขรินทร์   สุวรรณ 3.1283
 570112265121  นางสาววนิดา   โพธิชั์ย 2.2184
 570112265122  นางสาววรามาศ   กล่าวรัมย์ 2.9785
 570112265123  นางสาววลิาวรรณ   โฉมดี 2.5986
 570112265124  นางสาวศศิธร   จีนเกา 2.1687
 570112265125  นางสาวศิริลักษณ์   บวัสระบาน 2.3488
 570112265126  นางสาวสกุลรัตน์   รักพนิิจ 2.7489
 570112265127  นางสาวสิริรัตน์   เท่ียงธรรม 3.0690
 570112265128  นางสาวเกศกมล   ภาสวสัด์ิ 2.5891
 570112265129  นางสาวสุนันทา   ขจีฟา้ 3.3492
 570112265132  นางสาวโสภิดา   จินดาศรี 2.5493
 570112265134  นางสาวอรอุมา   วาปโีส 3.0294
 570112265135  นางสาวเอ้ืองฟา้   ผลเจริญ 2.4295
 570112265136  นายธรีวฒัน์   ทะเรรัมย์ 2.5196
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สาธารณสุขชุมชน

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112265138  นายอภิสิทธิ ์  ทศแก้ว 2.3497
 570112265139  นางสาวกรรว ี  โตดประโคน 2.5498
 570112265142  นางสาวจันทร์จิรา   เอ่ียมศรี 3.1099
 570112265143  นางสาวจิตรทิวา   กลมประโคน 2.56100
 570112265149  นางสาวณิชารีย์   วงค์จันทร์ 2.38101
 570112265150  นางสาวทิพย์วลี   ค าแก้ว 2.36102
 570112265152  นางสาวนฤมล   เบญ็จรูญ 3.15103
 570112265153  นางสาวนิตยา   แดไธสง 2.98104
 570112265154  นางสาวนุจรี   ศิลาไลย 3.02105
 570112265155  นางสาวปรางทิพย์   แสงบตุร 2.36106
 570112265156  นางสาวปญัญาพร   ศรีราวี 3.34107
 570112265157  นางสาวพรชิตา   เจริญสกุล 2.90108
 570112265161  นางสาวมลฑาทิพย์   กลมประโคน 2.71109
 570112265162  นางสาวยุทารัตน์   มาลัย 2.39110
 570112265166  นางสาววทันยา   ผิวค า 2.37111
 570112265167  นางสาววรรณนภา   บญุลับ 2.32112
 570112265168  นางสาววาสนา   วงค์ธรรม 3.53113
 570112265170  นางสาวศิริพร   ขอแช่มกลาง 3.43114
 570112265172  นางสาวสมฤดี   มณีศรี 3.53115
 570112265174  นางสาวสุดารัตน์   เดชโคบตุร 2.48116
 570112265178  นางสาวอนงค์นาถ   มะลิมาตร 2.45117
 570112265180  นางสาวอัจฉรา   นามพรม 2.45118
 570112265181  นางสาวเอ้ือมวงค์   มาศรักษา 2.95119
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112415006  นางสาวดาวรุ้ง   เจริญรัมย์ 3.071
 570112415022  นายธนาชัย   เล่าพะเนาวศ์รี 3.822
 570112415037  นายอิทธพิล   บญุชู 2.773
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112416015  นางสาวรจนา   ภักดีการ 3.131
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาการจัดการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112417041  นายอรรถพล   คานศรี 3.411
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บรหิารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 550112408038  นายหฤษทรรศน์   วรศักด์ิชัยวฒิุ 2.001
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารจัดการธุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112359006  นางสาวจันทราทิพย์   ก้อนรัมย์ 2.701
 570112359007  นางสาวจามจุรี   ศรีแก้ว 3.052
 570112359008  นางสาวจิตติยา   สุวรรณชาติ 3.223
 570112359009  นางสาวจุฑารัตน์   เรือนประโคน 2.504
 570112359010  นางสาวเจนจิรา   สีหาบญุลี 3.335
 570112359012  นางสาวทิพย์ภาดา   ไกยะเดช 3.766
 570112359014  นางสาวธญัญธร   ชินรัมย์ 2.577
 570112359016  นางสาวนฤพร   สีหามาตย์ 2.578
 570112359017  นางสาวปภัสรา   แสนทวสุีข 2.649
 570112359019  นางสาวปยิาภรณ์   ขมรัมย์ 2.9210
 570112359020  นางสาวพรทิพย์   แพนเเก้ว 2.4911
 570112359022  นางสาวพชัราภรณ์   การัมย์ 2.8612
 570112359025  นางสาวพชิญา   ปกัการะนัง 2.3113
 570112359026  นางสาวมณีรัตน์   ค าเปล่ง 2.8514
 570112359027  นางสาวยลดา   โพธิสี์ดี 2.9215
 570112359030  นางสาววรินธนัยา   วชัิยรัมย์ 3.6616
 570112359034  นางสาวสุดารัตน์   สลับเพชร 2.5317
 570112359036  นางสาวสุนิษา   มุยไธสง 2.5918
 570112359037  นางสาวสุปราณี   บญุชัยยงค์ 2.8319
 570112359038  นางสาวสุพรรณษา   มณีสุวรรณ์ 2.2320
 570112359039  นางสาวสุวนันท์   ประเสริฐศรี 2.2021
 570112359040  นางสาวโสภิดา   ความรัมย์ 2.6722
 570112359041  นางสาวหน่ึงฤทัย   ศิลาไลย 2.6723
 570112359043  นางสาวอรทัย   บญุเรืองเศษ 2.9924
 570112359044  นางสาวอรพรรณ   ศรีงาม 3.2825
 570112359045  นางสาวออมทรัพย์   จิตพมิาย 2.1326
 570112359046  นางสาวอังคณา   ขิมรัมย์ 2.5227
 570112359047  นางสาวอินธอุร   วรูิณพนัธ์ 2.4728
 570112359049  นายจักรกฤษณ์   ร่วมสุข 2.3429
 570112359050  นายจิรฐา   จ าปามูล 2.4030
 570112359055  นายปฏิเวธ   ช ารัมย์ 2.6631
 570112359056  นายฤทธเิดช   กันรัมย์ 2.4332
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารจัดการธุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112359058  นายวชัรพล   ยอดผล 2.7033
 570112359061  นายสุริยา   อุ่นละวรรณ 2.6534
 570112359062  นายสุวจัิกขณ์   บญุไชย 2.4735
 570112359063  นายเสกสรร   โคตรสา 2.4936
 570112359066  นายสงกรานต์   ปรีชารัมย์ 2.1837
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบรหิาร)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112360001  นางสาวกมลทิพย์   สุขช่วย 2.791
 570112360002  นางสาวกริษฐา   นะรนรัมย์ 2.992
 570112360003  นางสาวกัณฐิกา   สีโนรักษ์ 2.813
 570112360006  นางสาวเกตน์สิรี   แดงชาติ 2.484
 570112360007  นางสาวจารุวรรณ   บวรชาติ 2.615
 570112360008  นางสาวจิรภา   ปนัรัมย์ 2.836
 570112360009  นางสาวฉัตรฑริกา   ชิวรัมย์ 2.737
 570112360010  นางสาวปนิดา   จันทร์ประโคน 2.728
 570112360011  นางสาวฐิติมา   ภูเดช 2.499
 570112360014  นางสาวตะวนั   เกิดศักด์ิ 2.5710
 570112360015  นางสาวธนาภา   ทองอยู่ 2.4711
 570112360017  นางสาวนราภรณ์   โทนสกุล 2.6712
 570112360018  นางสาวนันทนา   โคกทอง 2.5913
 570112360019  นางสาวนุชนาฏ   วชิรโชติ 2.5214
 570112360021  นางสาวปวณีา   ศรีพล 3.5315
 570112360022  นางสาวพมิพช์นก   เปริบรัมย์ 2.7216
 570112360023  นางสาวพมิพพ์ร   ล าเภาพนัธ์ 2.3017
 570112360027  นางสาวรัฐนันท์   นรัฐกิจ 2.5018
 570112360028  นางสาวรุ่งนภา   ค าแก้วแจ่ม 2.7119
 570112360029  นางสาววรรณศิลป ์  สุรินทราบรูณ์ 2.8920
 570112360031  นางสาววภิาภรณ์   จันทราช 2.7021
 570112360033  นางสาวศิราวรรณ   จากรัมย์ 2.4822
 570112360036  นางสาวสิตานันท์   ยอดรักษ์ 3.0223
 570112360037  นางสาวสุดารัตน์   ปลัุนรัมย์ 3.6524
 570112360042  นางสาวอภิราธร   ทุมแสง 3.4225
 570112360044  นางสาวอลิสา   กางรัมย์ 2.2926
 570112360045  นางสาวอันธติา   เช้ือฉุน 2.6227
 570112360047  นายเกรียงศักด์ิ   ปกัเคเต 2.7228
 570112360048  นายจตุรเมธ   มุเนืองรัมย์ 2.9729
 570112360050  นายณรงค์ศักด์ิ   กองรัมย์ 2.7530
 570112360051  นายธนพล   โกนกระโทก 2.6131
 570112360053  นายธรีเดช   บญุมาโนน 3.2032
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบรหิาร)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112360058  นายปยิพงษ ์  วเิศษธร 2.9433
 570112360062  นายวรวทิย์   หริรักษว์งศ์ 3.0434
 570112360063  นายวสันต์   ศิริเทพ 2.6835
 570112360066  นายวทูิร   สายกล่ิน 2.5736
 570112360067  นายวฒิุกร   อารมรัมย์ 3.1937
 570112360068  นายสถาพร   บตุรชาติ 2.4838
 570112360075  นางสาวกัณฐิกา   นรัฐกิจ 2.6339
 570112360077  นางสาวกิติญากร   จบสัญจร 3.3540
 570112360078  นางสาวกุสุมา   ทรงรัมย์ 2.8941
 570112360080  นางสาวจิรัชญา   บญุทา 2.5842
 570112360081  นางสาวจุฬาลักษณ์   เสือชาติ 2.5143
 570112360082  นางสาวชญาณี   รุ่งเรือง 2.6944
 570112360083  นางสาวชลิดา   ปะริเตนัง 3.2745
 570112360086  นางสาวณิชชยา   ดาราย้อย 3.3846
 570112360088  นางสาวธนัยพร   อ๊อกมณโฑ 3.2047
 570112360090  นางสาวนัชชา   สังวรณ์กิจ 2.8648
 570112360091  นางสาวนิชา   พมัิยรัมย์ 3.1749
 570112360092  นางสาวปภานัน   แน่ประโคน 3.1350
 570112360094  นางสาวปยิะวรรณ   ทวนัเวช 2.5651
 570112360095  นางสาวพมิพพ์ร   วชัิยรัมย์ 2.5252
 570112360096  นางสาวเพญ็นภา   นครชัย 2.9253
 570112360097  นางสาวภัทรพร   นาเหลากลาง 2.5954
 570112360098  นางสาวมนทยา   พรมพไิสย 2.3355
 570112360099  นางสาวรัชนีพร   ค าหล้า 2.3756
 570112360101  นางสาววรรณดี   พนูประโคน 2.3457
 570112360103  นางสาววชุิดา   แก้วประทุม 3.0558
 570112360104  นางสาววไิลลักษณ์   หลวงค าแวน่ 2.9459
 570112360105  นางสาวศิรประภา   ตรวจมรรคา 3.2060
 570112360106  นางสาวศิริกัลยา   ปรึกไธสง 2.6661
 570112360107  นางสาวศิรินทิพย์   ศรีไกรลด 2.5562
 570112360108  นางสาวสาธยิา   จ าปาจูม 2.8263
 570112360110  นางสาวสุดารัตน์   เชิดกล่ิน 2.6864
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบรหิาร)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112360111  นางสาวสุภัตตรา   ขจัดโรคา 2.6565
 570112360113  นางสาวหนูเพยีร   ศรีจันทร์โท 2.4766
 570112360114  นางสาวอภิญญา   ยืนย่ิง 2.3467
 570112360116  นางสาวอริญญา   ชาติครบรีุ 2.9468
 570112360118  นางสาวอารีรัตน์   ชุมพลวงศ์ 2.7369
 570112360119  นายกฤษฎา   ศรีลาไลย์ 2.4070
 570112360120  นายเกียรติศักด์ิ   แก้วมณี 3.0071
 570112360122  นายไชยสฤษด์ิ   มาตา 2.2772
 570112360123  นายทักษด์นัย   ภาระไพ 2.9973
 570112360124  นายธนวฒัน์   ยวนกูล 2.4374
 570112360129  นายปริญญา   สินสุพรรณ์ 2.3875
 570112360130  นายปณัณวฒัน์   จิรานุเศวต 2.5976
 570112360131  นายพงศธร   ประสีระเตสัง 2.7377
 570112360132  นายพทันดร   อภัยจิตร์ 2.4878
 570112360133  นายภูหลวง   ธรรมสูตร 2.8779
 570112360134  นายรณชัย   นุรักรัมย์ 2.6080
 570112360135  นายวรากร   สินสุพรรณ 2.3281
 570112360136  นายวชัรพล   จันท์ครบ 3.0082
 570112360138  นายวนัชัย   ม่านทอง 2.3883
 570112360140  นายสตาสศักด์ิ   บ าเพญ็พงษ์ 2.3584
 570112360142  นายสิทธพิงษ ์  ม่ิงขวญั 3.6485
 570112360144  นายอนุพงศ์   สนทนา 2.6986
 580112360180  นายสุรบถ   เขียนภักดี 2.9187
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112357002  นางสาวกาญจนา   กาญจนะคงคา 3.261
 570112357003  นางสาวขวญัฤทัย   เยรัมย์ 3.002
 570112357005  นางสาวเจนจิรา   แกมแก้ว 2.493
 570112357006  นางสาวณธดิา   มีส าโรง 3.214
 570112357007  นางสาวณัฐธดิา   วเิศษดี 3.775
 570112357008  นางสาวนฤมล   สิงหม์าศ 2.646
 570112357009  นางสาวนิจวภิา   ทบดี 3.287
 570112357010  นางสาวเบญญาภา   ปาประโคน 2.718
 570112357011  นางสาวปรารถนา   มงคล 3.099
 570112357012  นางสาวปาริชาด   แจ้งสวา่ง 3.5610
 570112357014  นางสาวพนิตนันท์   ปทิอง 3.0911
 570112357015  นางสาวพณัณิตา   แก้วอาสา 3.1712
 570112357016  นางสาวพสัราลี   ฉิมจารย์ 3.5113
 570112357017  นางสาวมนัสนันท์   ปะหปุะไพ 2.8414
 570112357018  นางสาวเมธาว ี  สัตบตุร 3.8115
 570112357022  นางสาวศศิธร   ช านาญสืบ 3.6416
 570112357023  นางสาวศิริพร   ถนิมกาญจน์ 3.8217
 570112357025  นางสาวสาลินี   สีทอง 3.2218
 570112357027  นางสาวอรุณลักษณ์   ตุบตุรดา 2.8019
 570112357028  นางสาวอักษราภัค   คันทะจันทร์ 3.8020
 570112357029  นายนันทรันดร์   สวสัด์ิวงศ์ไชย 3.0021
 570112357030  นายปยิะพร   ทองภู 3.2522
 570112357031  นายพษิณุ   ช ารัมย์ 2.5323
 570112357032  นายอภิสิทธิ ์  ถนัดรอบ 3.0724
 570112357033  Mr. Leang   Borey 3.2125
 570112357034  นางสาวกมลวรรณ   แก้วกระมล 3.0826
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การบรหิารทรพัยากรมนุษย์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112350001  นางสาวกนกกาญจน์   สงคราม 2.601
 570112350003  นางสาวกัลยา   ปลอมรัมย์ 2.662
 570112350005  นางสาวก่ิงกาญจน์   สระภู 3.053
 570112350007  นางสาวจินตนา   จันทสุภา 2.864
 570112350008  นางสาวชนก   น้ ามะณี 3.685
 570112350009  นางสาวญาสุมินต์   นาคย้อย 3.016
 570112350012  นางสาวธดิารัตน์   สง่าศรี 2.517
 570112350013  นางสาวประวธีดิา   สมมะนา 2.148
 570112350014  นางสาวปญัญาพร   ชุมรัมย์ 3.059
 570112350015  นางสาวผกามาศ   ค าวดั 3.2710
 570112350016  นางสาวพรพมิล   สิงหว์งษ์ 3.1411
 570112350018  นางสาวภาวดี   สุวรรณพฤกษ์ 3.0012
 570112350019  นางสาวเมวญีา   บญุสง่า 3.3413
 570112350020  นางสาวรัชดาภรณ์   เปีย่มพลอย 3.5414
 570112350021  นางสาวรัตนพร   ริดขจร 2.5815
 570112350022  นางสาวลักษมณ   มีนิยม 2.6416
 570112350024  นางสาววกิานดา   โนนไธสง 2.6217
 570112350025  นางสาววรีะยา   ยืนยง 2.5718
 570112350026  นางสาวศรัญพร   กระดานลาด 2.8919
 570112350027  นางสาวทิพย์อ าไพ   อ่างรัมย์ 2.4820
 570112350028  นางสาวสกาวรัตน์   เพราะดี 3.0621
 570112350029  นางสาวสลิลทิพย์   เครือบคนโท 2.8622
 570112350030  นางสาวสาวติรี   สายชุ่มดี 2.9323
 570112350031  นางสาวสุนิษา   จอยรัมย์ 2.8624
 570112350032  นางสาวสุภาวดี   โงนมณี 3.2425
 570112350033  นางสาวสุวมิล   สะเกาหอม 2.8126
 570112350034  นางสาวเสาวลักษณ์   จรอนรัมย์ 2.6327
 570112350036  นางสาวอภินันทน์   ทองเพช็ร 3.9228
 570112350038  นางสาวอัจฉราพร   ฤกษชั์ย 3.6129
 570112350040  นางสาวอ าภาพร   เดชพร 2.9130
 570112350041  นายกิตติพชิญ์   นาคะพงษ์ 2.7431
 570112350044  นายณัฏร์ฐศรัณย์   บญุสิน 2.2332
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การบรหิารทรพัยากรมนุษย์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112350045  นายทศพล   ชัยศิริ 2.3233
 570112350046  นายธนาทร   รักษา 2.4434
 570112350047  นายพรีวฒัน์   คงรีรัมย์ 2.1535
 570112350048  นายรัชตะ   พรมบตุร 3.0336
 570112350049  นายวรีภัทร   นุเสน 2.5937
 570112350051  นายสถิตย์   สิทธลิา 2.5738
 570112350052  นายสพลวตั   ด่านกระโทก 2.0539
 570112350054  นายอนุศาสตร์   เจริญวยั 2.3140
 570112350055  นายอรรถพล   ปรากฏหาญ 2.8241
 570112350056  นางสาวกมลพรรณ   แก้วศรี 2.9342
 570112350057  นางสาวกัญญารัตน์   โจ๊ะประโคน 2.4843
 570112350060  นางสาวเกศสุนี   มังสา 2.4644
 570112350061  นางสาวเจนจิรา   พนัธุศ์รี 3.3945
 570112350062  นางสาวชลณีย์   จูปรีม 2.3246
 570112350065  นางสาวธญัญา   หงษสิ์งห์ 3.3447
 570112350066  นางสาวเบญญา   สมงาม 3.3348
 570112350067  นางสาวปรียาภัทร   เฉียดรัมย์ 3.1549
 570112350068  นางสาวปาณิศา   ฉวรัีมย์ 2.2950
 570112350069  นางสาวพรเทว ี  บอนไธสง 2.7951
 570112350073  นางสาวรสริน   ทรงหอม 2.2252
 570112350075  นางสาวเริงฤดี   ไชยโย 2.5753
 570112350076  นางสาววณิดา   ใจภักดี 2.8854
 570112350077  นางสาววาสนา   ตอสูงเนิน 3.4555
 570112350078  นางสาววริะวลัย์   คุณะ 2.4356
 570112350079  นางสาวศยามล   พรมสัยยา 2.5857
 570112350080  นางสาวศศินา   บญุสุข 3.2058
 570112350081  นางสาวศิรประภา   ปะนันโต 2.4659
 570112350082  นางสาวสกุลรัตน์   กอนรัมย์ 2.8360
 570112350083  นางสาวส่องฟา้   กะซิรัมย์ 3.0861
 570112350088  นางสาวเสาวลักษณ์   เกษศรีรัตน์ 3.0962
 570112350089  นางสาวอภิญญา   ปกัษา 3.3463
 570112350091  นางสาวอัจฉรา   หลิมตระกูล 2.5664
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การบรหิารทรพัยากรมนุษย์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112350092  นางสาวอัญชลีพร   บญุไธสง 3.7065
 570112350095  นายจิตรทิวสั   มะลิซ้อน 2.1266
 570112350102  นายวชัรินทร์   บตัรรัมย์ 3.2267
 570112350105  นายสมชาย   เทษานอก 2.7168
 570112350106  นายสุริยะ   โขงรัมย์ 2.0869
 570112350108  นายอนุสิทธิ ์  โปรดประโคน 2.3570
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การเงินและการธนาคาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112353001  นางสาวกฤษณา   ประประโคน 2.631
 570112353003  นางสาวกุมารี   ล้านทอง 2.802
 570112353004  นางสาวเกวลี   สุวรรณกาโล 3.723
 570112353005  นางสาวขนิษฐา   วงค์อนันต์ 2.904
 570112353010  นางสาวฐิติพรรณ   เฮงสวสัด์ิ 3.165
 570112353011  นางสาวณัฐริกา   กันตะมา 3.016
 570112353015  นางสาวธญัชนก   สุขเสาร์ 2.687
 570112353017  นางสาวนรินทร์   ปรุาสะดึง 2.308
 570112353018  นางสาวนริษรา   หาหลัก 3.189
 570112353020  นางสาวน้ าฝน   พลสิงห์ 2.1010
 570112353022  นางสาวบษุดาวรรณ   จันทคาม 2.3711
 570112353030  นางสาวพชัราภรณ์   แสงงาม 2.8612
 570112353032  นางสาวมะลิ   เสาเก้ียง 3.0313
 570112353033  นางสาวมัทนา   โสหา 2.4114
 570112353035  นางสาวรพพีรรณ   บญุมาก 2.9815
 570112353036  นางสาวรัชนีกร   ถิ่นนคร 2.0516
 570112353038  นางสาวริศรา   เจียมรัมย์ 2.8417
 570112353043  นางสาวศรสวรรค์   ชัยสิทธิ์ 3.1618
 570112353044  นางสาวศศิธร   ศิริประเสริฐพร 3.2119
 570112353045  นางสาวศิริลักษณ์   บวัทอง 3.0020
 570112353046  นางสาวศุภธดิา   เสนสนาม 2.3321
 570112353047  นางสาวสิรินทรา   ตลาดทรัพย์ 2.5722
 570112353049  นางสาวสุทธดิา   ขันเสน 2.3923
 570112353050  นางสาวสุธสิา   ศรีเพง็ 2.8824
 570112353057  นายนพรัตน์   เหลือล้น 3.1025
 570112353058  นางสาวมนิดา   จันทร์หอม 2.2926
 570112353060  นายอนุชา   ซ่ึงรัมย์ 2.6427
 570112353062  นางสาวกิตติยา   ถึงแสง 2.8428
 570112353066  นางสาวจารุวรรณ   เสกขา 3.2629
 570112353070  นางสาวณัฐพร   เรือนไธสง 2.8830
 570112353071  นางสาวณัฐรียา   ชนะค้า 2.9031
 570112353072  นางสาวดารัตน์   มีสมานพงษ์ 2.2032
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การเงินและการธนาคาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112353075  นางสาวธญัญา   มีสมานพงษ์ 2.6133
 570112353076  นางสาวนภัสสร   อุทาพงษ์ 2.6734
 570112353077  นางสาวนริศา   สุขตาม 2.7235
 570112353079  นางสาวนลินดา   บริุนทร์ประโคน 2.8936
 570112353080  นางสาวนิตยา   ปราณีตพลกรัง 2.5537
 570112353082  นางสาวเบญจมาศ   อบสุนทร 3.7438
 570112353083  นางสาวเบญจวรรณ   เพชรแสนค่า 2.6039
 570112353084  นางสาวประภัสรา   สืบสิงห์ 2.5240
 570112353085  นางสาวปญัจพร   จันทร์สอน 2.7641
 570112353086  นางสาวปานิสา   บญัริด 2.4442
 570112353087  นางสาวปณุยาพร   คงประโคน 2.7343
 570112353091  นางสาวเพญ็นภา   หาญเสมอ 3.5144
 570112353093  นางสาวมุกมณี   ดินด า 2.3045
 570112353094  นางสาวยุวดี   บรุานอก 3.3646
 570112353095  นางสาวรัชดาพร   เชอร์รัมย์ 3.1947
 570112353096  นางสาวรัชนีกร   การม่ิง 3.1648
 570112353097  นางสาวราตรี   ชัยสิทธิ์ 2.5449
 570112353098  นางสาวรุ่งฤดี   ช่ืนพมิาย 2.6850
 570112353099  นางสาวลัษมณ   เลิศยะโส 2.6051
 570112353100  นางสาววราภรณ์   บญุโยธา 2.5452
 570112353103  นางสาวศรีสุดา   พวงพุ่ม 2.3653
 570112353104  นางสาวศิริรัตน์   เครือบคนโท 2.6254
 570112353106  นางสาวสิริกร   ทองพดุซา 2.6055
 570112353107  นางสาวสุขกมล   อิงไธสง 2.5556
 570112353108  นางสาวสุทธชิา   กลมยา 2.8457
 570112353109  นางสาวสุธมิา   มีสมานพงษ์ 2.4858
 570112353110  นางสาวสุนิตา   นิตุธร 3.3759
 570112353111  นางสาวหฤทัย   ไพสุวรรณ 2.4660
 570112353113  นางสาวอ้อมอรุณ   เชิดสันเทียะ 3.0861
 570112353114  นางสาวอารีรัตน์   น่ิมพนัธ์ 2.7962
 570112353115  นางสาวอินทุอร   อะช่วยรัมย์ 2.6963
 570112353119  นายสมรัก   พศิราช 2.3464
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การตลาด

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112354001  นางสาวกันทิมา   เทียบแก้ว 2.441
 570112354002  นางสาวกานติมา   เผ่าเงินงาม 2.532
 570112354004  นางสาวกุสุมา   ไข่นวล 3.193
 570112354005  นางสาวเกษราภรณ์   พาโคกทม 2.304
 570112354009  นางสาวจินตนา   ปา่พะนัด 2.365
 570112354011  นางสาวณัฐริกา   พาที 2.196
 570112354012  นางสาวทริกา   บญุทองล้วน 2.627
 570112354017  นางสาวนิสา   หล้ามณี 2.988
 570112354018  นางสาวเบญจมาศ   แสงโพธิรั์มย์ 2.529
 570112354019  นางสาวปรียากร   เยียบประโคน 2.8010
 570112354020  นางสาวปิน่แก้ว   ไพสันท า 2.4611
 570112354021  นางสาวปยิพร   ผลทับทิม 2.3012
 570112354023  นางสาวพริาวรรณ   จันดาพชื 3.0913
 570112354027  นางสาวมุกรว ี  เอ้ืองจันทึก 2.6814
 570112354028  นางสาวรักชนก   มาดภูงา 2.8815
 570112354030  นางสาวรุ้งอรุณ   สงกูล 2.0816
 570112354031  นางสาวรัตนาวดี   ผิวค า 2.3517
 570112354032  นางสาววริษา   ลานประโคน 2.9018
 570112354034  นางสาววาสนา   จะรอนรัมย์ 3.2419
 570112354037  นางสาววริวรรณ   สาระรูป 2.4220
 570112354040  นางสาวศิรินภา   สีกระโทก 2.2021
 570112354044  นางสาวศุภานัน   เศษสุวรรณ 2.4422
 570112354045  นางสาวสโรชา   เดิมท ารัมย์ 2.3623
 570112354046  นางสาวสายธาร   เลไธสง 2.8424
 570112354048  นางสาวสิริวมิล   เฮียงก่อ 2.4125
 570112354052  นางสาวสุชานันท์   โพธบิติั 2.2326
 570112354053  นางสาวสุทธดิา   สายยศ 3.9327
 570112354057  นางสาวสุมานีย์   เจริญย่ิง 2.1428
 570112354058  นางสาวสุรีย์พร   เจ็ดรัมย์ 2.4829
 570112354060  นางสาวเสาวภา   กะสินรัมย์ 2.4030
 570112354063  นางสาวอริสรา   ผลดี 2.4131
 570112354064  นางสาวอัญมณี   กังขรนอก 2.2532
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การตลาด

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112354065  นางสาวอาทิตยา   ค าโหงษ์ 2.6133
 570112354068  นางสาวอุลัยพร   เขียนจะโปะ๊ 2.3734
 570112354069  นายกฤษฎา   พวงไธสง 2.1635
 570112354071  นายกิตติศัพท์   ชาวหนองบุ 2.3336
 570112354072  นายจิตกร   สุทธแิสน 2.5637
 570112354077  นายอัษฎาวฒิุ   แหนไธสง 2.1838
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การจัดการ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112356001  นางสาวกชกร   กาบแก้ว 2.981
 570112356002  นางสาวกนกวรรณ   ทองดีวงษ์ 2.902
 570112356003  นางสาวกรรณิการ์   ประทุมดี 3.713
 570112356004  นางสาวกฤษยิาภรณ์   แย้มวงษ์ 3.184
 570112356006  นางสาวเกียรติไพรินทร์   ธมิายอม 2.465
 570112356007  นางสาวขวญัชีวา   โมฬีชาติ 2.226
 570112356008  นางสาวขวญัสุดา   ดารุนรัมย์ 2.237
 570112356009  นางสาวจันทร์จิรา   ประสมทอง 3.388
 570112356011  นางสาวจิราภรณ์   ปกักุลนันท์ 2.989
 570112356012  นางสาวจุฑามณี   สินชัยยา 2.5810
 570112356013  นางสาวจุฑารัตน์   อาญาเมือง 3.2211
 570112356014  นางสาวชมประดับ   วงศ์ใหญ่ 2.9212
 570112356017  นางสาวณัฐนิชา   ชนะไพร 2.7613
 570112356019  นางสาวทิพวรรณ   สายรัตน์ 3.3014
 570112356021  นางสาวนฤมล   พื้นแสน 2.9415
 570112356022  นางสาวนันทิยา   สานสุข 3.7316
 570112356026  นางสาวปาลิดา   พพิฒัโภคิณ 2.4317
 570112356027  นางสาวพรนิภา   ปากฏรัตน์ 3.5718
 570112356028  นางสาวพชัชนิดา   โพธิส์วา่ง 2.5219
 570112356029  นางสาวพมิลณัฏฐ์   รวงงามสิน 3.2720
 570112356031  นางสาวมาลิษา   หงษท์อง 2.3221
 570112356032  นางสาวมินตรา   คุซิตา 2.1622
 570112356034  นางสาวรสสุคนธ ์  ปฐมรพพีงศ์ 3.5323
 570112356035  นางสาวรัตติญา   แอดแฮด 2.5124
 570112356036  นางสาวราตรี   ดีชัยรัมย์ 2.3925
 570112356037  นางสาววรรณภา   เพรียวพรม 2.0726
 570112356038  นางสาววนันิษา   ภาคเด่ียว 2.7627
 570112356039  นางสาววภิา   เหลาสา 2.7128
 570112356040  นางสาววรียา   สิทธิเ์ทียมทอง 2.9829
 570112356041  นางสาวศศิวรรณ   วนัณูประธรรม 2.8630
 570112356042  นางสาวศิริรัตน์   สามงามเหล็ก 3.7731
 570112356043  นางสาวสมิตา   แก้วอ าไพ 2.4132
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การจัดการ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112356046  นางสาวสุจิตรา   มาลานนท์ 3.2433
 570112356047  นางสาวสุทธดิา   ทาไสย 2.2434
 570112356048  นางสาวสุนิสา   วงิประโคน 2.5635
 570112356049  นางสาวสุภาภรณ์   พมิพาชาติ 2.4836
 570112356050  นางสาวสุภาวดี   ลมร่ืน 2.3337
 570112356052  นางสาวเสาวธาร   ดาบแก้ว 3.1038
 570112356053  นางสาวแสงดาว   หวงัส าราญ 2.5439
 570112356056  นางสาวอรอุวรรณ   โคมารัมย์ 2.4340
 570112356057  นางสาวอารยา   ดอกจันทร์ 2.5741
 570112356058  นางสาวอินธอุร   พาอุภัย 2.4542
 570112356062  นายประเสริฐ   สืบส าราญ 3.0343
 570112356064  นายสรวชิญ์   ไชยเยชน์ 2.4844
 570112356068  นายอลงกรณ์   ใจใหญ่ 2.7745
 570112356069  นางสาวกนกภรณ์   เศษจันทร์ 2.5846
 570112356070  นางสาวกมลชนก   ชินผักแวน่ 2.5147
 570112356072  นางสาวกัลยกร   จุมรัมย์ 3.2748
 570112356073  นางสาวเกศราภรณ์   เท่ียงนนท์ดา 2.6849
 570112356074  นางสาวขนิษฐา   กวดไธสง 2.8550
 570112356077  นางสาวจันทร์จิรา   เฉียดไธสง 2.8251
 570112356078  นางสาวจันทร์ฤดี   ทรงรัมย์ 2.3852
 570112356079  นางสาวจุฑาทิพย์   แนบสุข 2.1453
 570112356081  นางสาวจุไรรัตน์   บญัดิษรัมย์ 2.4754
 570112356082  นางสาวชลธชิา   ผลเจริญ 2.4455
 570112356083  นางสาวชุติมน   ภาคพรม 2.3256
 570112356084  นางสาวฑิติมา   สมพงษ์ 2.5457
 570112356085  นางสาวณัฐพร   วรรณโกษติย์ 2.8558
 570112356086  นางสาวตุลาพร   แปลงไร่ 2.7159
 570112356087  นางสาวธนวรรณ   งาสาร 2.4260
 570112356088  นางสาวนรีรินทร์   หดัไทยทะระ 2.2761
 570112356090  นางสาวนิชนันท์   ดีพนัธ์ 2.3662
 570112356091  นางสาวนุธดิา   ดวงภักดีรัมย์ 2.3263
 570112356092  นางสาวปนิศฐา   ทะเลิงรัมย์ 2.2864
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การจัดการ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112356093  นางสาวปวณีา   หอมกล่ิน 2.7465
 570112356094  นางสาวปยิดา   เทศอาเส็น 2.8166
 570112356095  นางสาวพรปวณ์ี   ศรีสวา่ง 2.1967
 570112356096  นางสาวณัฐธดิา   บญุเเจด 2.4668
 570112356097  นางสาวแพรพรรณ   จินพละ 2.9269
 570112356098  นางสาวภัทรพร   เท่ิงขุนทด 2.3370
 570112356100  นางสาวมุจรินทร์   หาญสุวรรณ์ 2.3471
 570112356104  นางสาวเรวดี   ค าแสนเดช 2.5372
 570112356106  นางสาววลัลิภา   กองขุนทด 2.4473
 570112356107  นางสาววภิาวดี   ผลปอ้ง 3.0374
 570112356108  นางสาวศรีประภา   โสภา 2.3475
 570112356110  นางสาวศิริวรรณ   ศรีพา 2.0776
 570112356111  นางสาวสรินยา   แปน้ดวงเนตร 2.9277
 570112356112  นางสาวสินิทรา   ปะวะภูทะ 2.6478
 570112356114  นางสาวสุดารัตน์   จันทร์ศรี 2.3779
 570112356115  นางสาวสุนิตา   ใบสนธิ์ 2.4080
 570112356116  นางสาวสุพรรษา   นามจุมจัง 2.8881
 570112356117  นางสาวสุภาภรณ์   ศรีสมพร 3.0682
 570112356118  นางสาวศุภาวดี   ขันเงิน 3.0083
 570112356119  นางสาวสุวรรณา   ดวงนภา 2.2684
 570112356120  นางสาวเสาวนีย์   บตุรบาล 2.1885
 570112356121  นางสาวหฤทัย   สุดใจ 2.0686
 570112356122  นางสาวอาภัสรา   สูญไธสง 2.2687
 570112356123  นางสาวอรพรรณ   ศุลีพร 2.9288
 570112356124  นางสาวอรุณ   มุขประดับ 2.4789
 570112356125  นางสาวอารียา   เอการัมย์ 2.2090
 570112356126  นายกฤษฎา   นรินทร์รัมย์ 2.2591
 570112356139  นางสาวณพชัร   ธรรมสุนา 2.7692
 570112356140  นางสาวเกศสุดา   กองทอง 2.4193
 570112356145  นางสาวจินตนา   พวงทอง 2.2394
 570112356146  นางสาวจุฑาภร   ไชยศรีรัมย์ 2.8595
 570112356147  นางสาวจุฑามาศ   บญุเนียม 2.1996
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การจัดการ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112356149  นางสาวชลธชิา   สมนาม 2.3697
 570112356152  นางสาวดาวพระศุกร์   จิตม่ัน 2.9598
 570112356156  นางสาวนัทการณ์   วงเวยีน 2.2399
 570112356157  นางสาวนิตยา   โกยไชย 2.39100
 570112356158  นางสาวเบญจภรณ์   สวา่งภพ 2.25101
 570112356159  นางสาวปภัสสร   จิตรบญุพทัิกษ์ 3.02102
 570112356160  นางสาวปญัจมา   พลรักษา 2.85103
 570112356161  นางสาวปยิะนุช   แสนมณี 2.33104
 570112356162  นางสาวพรวลัย   อุ่นอุรา 3.06105
 570112356165  นางสาวมนันยา   สุขรัมย์ 2.33106
 570112356166  นางสาวมินตรา   แสงแก้ว 3.24107
 570112356167  นางสาวเมวญิา   อาจหาญ 2.33108
 570112356170  นางสาวรัตนา   เพยีรประโคน 2.59109
 570112356171  นางสาวลัดดาวลัย์   อุบลเผ่ือน 2.07110
 570112356172  นางสาววราภรณ์   คงสอดทรัพย์ 2.31111
 570112356173  นางสาววาสนา   มหาอุตม์ 2.79112
 570112356174  นางสาววสุิอร   จันทราช 2.18113
 570112356177  นางสาวศุภลักษณ์   สิงหโ์คตร 3.29114
 570112356178  นางสาวสายใจ   คุณานนท์วรกุล 3.47115
 570112356180  นางสาวสุกัญญา   บญุนามน 2.68116
 570112356181  นางสาวสุดารัตน์   แปน้โสม 2.54117
 570112356184  นางสาวสุภาลักษณ์   เรืองรัมย์ 2.50118
 570112356185  นางสาวสุมาลี   บญุเต็ม 2.38119
 570112356186  นางสาวสุวมิล   เมียดเตียบ 2.92120
 570112356188  นางสาวหทัยา   เจริญ 2.22121
 570112356190  นางสาวอรวรรณ   ปยุะโท 2.61122
 570112356191  นางสาวอัจฉรา   ขอนรัมย์ 3.12123
 570112356192  นางสาวอารีรัตน์   สงวนรัมย์ 3.00124
 570112356193  นายก าพล   ปะนา 2.33125
 570112356194  นางสาวฐิตาพร   ซอมประโคน 2.80126
 570112356195  นายธงชัย   พุ่มก าพล 2.44127
 570112356198  นายสมสิทธิ ์  ใจกล้า 2.25128
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การจัดการ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112356202  นางสาววไิลพร   ช่ืนจิตร 2.93129
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112358001  นางสาวกชพร   เฉลิมวฒัน์ 2.251
 570112358002  นางสาวกฤษณา   ศิริสุนทร 3.052
 570112358003  นางสาวคัทลียา   เสนาฤทธิ์ 2.173
 570112358004  นางสาวจันทิมา   เศษสุวรรณ์ 2.264
 570112358007  นางสาวโฉมอุมา   เรียกประโคน 2.665
 570112358008  นางสาวโชติรส   เพื่อนรัมย์ 2.626
 570112358009  นางสาวฐิติรัชต์   ชัยชิต 2.407
 570112358010  นางสาวดาวเรือง   จงเพยีร 2.478
 570112358011  นางสาวนภาพร   นาคินชาติ 2.159
 570112358012  นางสาวน้ าฝน   แซ่ล้ิม 2.5810
 570112358015  นางสาวรมณีย์   วเิศษนคร 3.1611
 570112358016  นางสาวลลิล   วชิาสวสัด์ิ 2.7012
 570112358017  นางสาววริศรา   มาลาศรี 2.3813
 570112358018  นางสาววพิาดา   ม่วงชาติ 2.6614
 570112358019  นางสาวศศิธร   วนัจันทร์ทึก 2.9415
 570112358020  นางสาวศันสนีย์   แสนรัมย์ 2.4116
 570112358022  นางสาวสายเพชร   กะประโคน 2.1117
 570112358024  นางสาวสุมนัสสา   สืบสิงห์ 3.3118
 570112358026  นางสาวโสภาพรรณ   แซ่ล้อ 2.9119
 570112358027  นางสาวอรัญญา   เทียนเพชร 2.4320
 570112358028  นางสาวอัญชลี   เอกา 3.0421
 570112358030  นายจักรกฤษ   สมนา 2.1422
 570112358031  นายจิรยุทธ   ศรีโสดา 2.4323
 570112358038  นายภาคภูมิ   พมิพพ์ทัิกษ์ 2.6124
 570112358039  นายภูมิศักด์ิ   สอบเหล็ก 2.5325
 570112358042  นายเหมพพิฒัน์   จันทะบาล 2.6926
 570112358044  นางสาวสิริยงค์   วงเฟอืง 2.3627
 570112358045  นางสาวกนกพร   เกษแก้ว 3.2828
 570112358046  นางสาวกวติา   เพชรจ ารัส 3.4429
 570112358048  นางสาวจารุวรรณ   เรืองรัมย์ 2.7930
 570112358051  นางสาวชนนิกานต์   ชัยอุป 2.3731
 570112358052  นางสาวฌานิศา   เพชรกลางเดือน 2.8632
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์
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ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112358053  นางสาวณัฐณิชา   แก้วอาษา 3.3933
 570112358055  นางสาวนฤมล   พรมลี 2.2734
 570112358057  นางสาวพรรณิภา   ช่ืนนอก 2.5135
 570112358059  นางสาวรัตติยากร   ไชยบท 2.6136
 570112358060  นางสาววรรณิภา   วาตาดา 2.4837
 570112358063  นางสาวศศินา   พรมเทพ 3.1338
 570112358065  นางสาวสมใจ   สอนเพยี 2.5739
 570112358066  นางสาวสุทธภิรณ์   สมบรูณ์ 3.1040
 570112358067  นางสาวสุภาพ   ดอกเกส 2.8741
 570112358068  นางสาวชนัญธดิา   โมพมิพ์ 2.6042
 570112358070  นางสาวหนูดาว   อัครพฒัน์ 2.3443
 570112358071  นางสาวอริศรา   ภู่สวสัด์ิ 2.5844
 570112358072  นางสาวอารยาพร   ชอบผล 2.8345
 570112358079  นายธรีะพงษ ์  บ ารุงแควน้ 2.4246
 570112358086  นายอนิรุจ   บาลโสง 2.8047
 570112358088  นายธรีพงษ ์  เพชรหงษ์ 2.2548
 570112358089  นางสาวกรรณิการ์   สุขสานต์ิ 3.2949
 570112358090  นางสาวกาญจนา   ดัชถุยาวตัร 2.6950
 570112358091  นางสาวจันจิรา   วารีค า 2.9551
 570112358097  นางสาวดวงนภา   เจริญรัมย์ 2.7452
 570112358098  นางสาวทองมณี   ผกายทอง 2.5953
 570112358099  นางสาวนันทิกานต์   สุขยานุดิษฐ 3.3254
 570112358100  นางสาวปทัมล   ตุ้งประโคน 2.4555
 570112358101  นางสาวพชัรภรณ์   ศรีเหม่น 2.7756
 570112358106  นางสาววภิาวรรณ   พะดีไทย 3.6857
 570112358108  นางสาวศิริลักคณา   แสนโสดา 2.9158
 570112358109  นางสาวสัตตบงกช   ย่ิงงาม 2.6059
 570112358110  นางสาวสุนิษา   มีมัน 3.2660
 570112358112  นางสาวสุลิม   เชีย 3.1261
 570112358115  นางสาวอักษร   อินแพง 3.0062
 570112358116  นางสาวอุษณา   มงคล 2.3263
 570112358119  นายชุติพงศ์   โกรัมย์ 2.7664
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112358120  นายณัฐพชัร   หลาวทอง 2.7565
 570112358121  นายธนกร   ทะสุนทร 2.4966
 570112358122  นายธรีศักด์ิ   ทิพย์ช ารัมย์ 2.7167
 570112358125  นายพชัรพล   คงนาค 2.5568
 570112358126  นายปณัณวชิญ์   พจันา 3.7269
 570112358128  นายวฒิุกร   ปติะหงษนันท์ 2.6370
 570112358131  นางสาวพรวดี   ศรีอัดชา 3.5171
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บญัชี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ
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ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112352002  นางสาวกัญญารัตน์   ราชสีภูมิ 2.711
 570112352003  นางสาวกิติภรณ์   หม่ืนสุข 2.292
 570112352004  นางสาวแคททริยา   ธนะจักร์ 3.433
 570112352006  นางสาวจิรนันท์   กรงกระโทก 3.114
 570112352007  นางสาวจุรีพร   เภสัชชา 3.355
 570112352008  นางสาวชดาพร   ศิริสุข 3.236
 570112352011  นางสาวดวงใจ   อุตมะ 3.277
 570112352012  นางสาวดาวรุ่ง   สุขใส 2.768
 570112352013  นางสาวธณัชชา   กองแก้ว 2.959
 570112352014  นางสาวนรีรัตน์   เถาะงามเอ่ียม 3.7010
 570112352015  นางสาวนันทิกา   พลิาดรัมย์ 2.8511
 570112352017  นางสาวนุศรา   สุทโธ 2.1012
 570112352021  นางสาวพจนา   สิทธสัิงข์ 3.4813
 570112352023  นางสาวพอฝัน   พรมโยธา 2.8514
 570112352024  นางสาวพริิยะสุดา   พคู า 2.8015
 570112352025  นางสาวเฟื่องฟา้   สายน้อย 2.8716
 570112352026  นางสาวภัสส์พชิชญาณ์   พรัิมย์ 3.0317
 570112352027  นางสาวมนัญญา   อุตทาพงษ์ 2.9318
 570112352029  นางสาวยุพาภรณ์   บณัฑิตพฒุ 3.9219
 570112352030  นางสาวรัชดาพร   โพดรัมย์ 2.2320
 570112352034  นางสาววรัญญา   บรีุนันท์ 3.5221
 570112352035  นางสาววาสนาสิทธิ ์  หวงัรักกลาง 2.7022
 570112352036  นางสาววภิา   สัมฤทธิ์ 3.0123
 570112352037  นางสาวศรสวรรค์   แข็งกล้า 2.0624
 570112352038  นางสาวศิริพร   น้อยคูณ 2.5225
 570112352039  นางสาวสมฤทัย   ราชสกล 2.9526
 570112352041  นางสาวสิริลักษณ์   ลักขษร 3.4527
 570112352042  นางสาวสุจิตรา   ยางรัมย์ 2.6428
 570112352043  นางสาวสุดารัตน์   บรรดาศักด์ิ 3.1329
 570112352045  นางสาวสุนารี   สุมหรัิญ 2.4030
 570112352046  นางสาวสุพตัรา   ฉวรัีมย์ 3.2031
 570112352048  นางสาวสุภาวรรณ   ขันศรี 2.4732
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บญัชี
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ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112352051  นางสาวอภิญญา   บญุเจริญ 2.9533
 570112352052  นางสาวอรวรรณ   มีประโคน 2.9634
 570112352055  นางสาวอัมพร   ยืนยาว 2.4035
 570112352060  นางสาวกนกวรรณ   เสาใบ 3.5936
 570112352061  นางสาวกัณทิมา   วนมา 3.1037
 570112352063  นางสาวจันจิรา   มะลิซ้อน 3.3338
 570112352064  นางสาวจินดาพร   มาโทโทม 3.2039
 570112352065  นางสาวจิราภรณ์   ลอยสันเทียะ 2.4540
 570112352067  นางสาวชนาพร   ใจสัมฤทธิ์ 2.7641
 570112352069  นางสาวฐิตาพร   ปลัุนรัมย์ 2.9942
 570112352070  นางสาวดวงดาว   นัยพรม 3.0543
 570112352071  นางสาวถนิมสร้อย   คุ้นกระโทก 2.4844
 570112352072  นางสาวธนพร   โกยส าราญ 3.5645
 570112352073  นางสาวนฤมล   ดาศรี 2.7246
 570112352074  นางสาวนันทิกานต์   ยอดโยม 3.6747
 570112352075  นางสาวน้ าฝน   น้อยเกิด 3.1448
 570112352076  นางสาวบรุฑริกา   ช่อมะลิ 3.4549
 570112352078  นางสาวประภัสสร   ภิรมย์นาค 3.4050
 570112352079  นางสาวปยิาภรณ์   สินศิริ 3.5551
 570112352081  นางสาวพรพมิล   ผมพนัธ์ 3.2852
 570112352082  นางสาวพาณี   สุขสวสัด์ิ 2.5553
 570112352083  นางสาวพรุิน   โคประไพ 2.7154
 570112352084  นางสาวภัททริยา   แฉเกษม 2.9855
 570112352086  นางสาวมนัสนันท์   จะรอนรัมย์ 3.5956
 570112352087  นางสาวมาลีวรรณ   เขียวรัมย์ 3.2957
 570112352089  นางสาวรัตน์ติ   สมณสิงห์ 2.8758
 570112352092  นางสาวชญานิศ   เชนประโคน 3.1059
 570112352094  นางสาววชุิดา   เถาวย์า 3.6760
 570112352098  นางสาวสมฤทัย   จูกูล 3.1761
 570112352099  นางสาวสายสุดา   ขิมรัมย์ 2.9462
 570112352101  นางสาวสุชาดา   ช่อมะลิ 3.5563
 570112352102  นางสาวสุดารัตน์   สัตตารัมย์ 2.2864
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บญัชี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ
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ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112352103  นางสาวสุทธนีิ   อ่อนสร้อย 3.0165
 570112352104  นางสาวสุนิสา   น่ิงกระโทก 3.3566
 570112352107  นางสาวสุมาลี   บตุรงาม 3.0967
 570112352108  นางสาวสุวษิา   ศิลาวธุ 3.2568
 570112352109  นางสาวอทิติยา   กล้าณรงค์ 3.6669
 570112352110  นางสาวอมรรัตน์   วงษาเกษ 3.0870
 570112352111  นางสาวอรวรรณ   ชินเวยีง 2.9971
 570112352113  นางสาวอัจฉรา   จันทร์สอน 2.7972
 570112352114  นางสาวอารีย์   ทองมาก 2.8273
 570112352115  นางสาวอินทุอร   เศตพนัธ์ 2.5374
 570112352116  นายฐิติพงษ ์  ท่ังทอง 2.5075
 570112352117  นายบณัฑิต   แดงหล้า 2.2576
 570112352118  นายวชิญ์ชพล   พทัธป์ระดิษฐ์ 2.5277
 570112352119  นางสาวกมลชนก   ใจงาม 2.3178
 570112352121  นางสาวขวญัตา   ประดับ 2.7679
 570112352125  นางสาวเจนจิรา   ยายิรัมย์ 2.6380
 570112352126  นางสาวชนิภา   พลค า 3.4181
 570112352127  นางสาวโชสิตา   ล่ าสัน 2.5382
 570112352128  นางสาวณัฐริกา   ลุงไธสง 3.2283
 570112352130  นางสาวทัศนีย์   แซงรัมย์ 2.5384
 570112352131  นางสาวธนาวรรณ   ทวนัเวท 2.3185
 570112352132  นางสาวนฤมล   วงษสุ์วรรณ์ 2.3386
 570112352133  นางสาวนันทิดา   ชะเวงิรัมย์ 3.2587
 570112352135  นางสาวบษุยมาศ   ตุลาเพยีน 2.7988
 570112352136  นางสาวปนัดดา   ใจเท่ียง 3.0589
 570112352138  นางสาวปริูดา   เฟื่องสูงเนิน 2.8090
 570112352139  นางสาวพนิดา   พลหาญ 2.4791
 570112352140  นางสาวพรพมิล   ตงทอง 3.1592
 570112352141  นางสาวพมิพพ์สุิทธิ ์  ศรีมณีสวสัด์ิ 3.9293
 570112352145  นางสาวมัทนา   หวเีกษ 2.4694
 570112352146  นางสาวเมทินี   ศรีพฒุ 2.4895
 570112352147  นางสาวเยาวลักษณ์   ขาวเจริญ 2.6396
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ
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ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112352148  นางสาวรัตนาพร   วรโคตร 3.0397
 570112352151  นางสาววรรณภา   ประนาเส 3.2098
 570112352152  นางสาววาสนา   ยอดไฟอินทร์ 2.2299
 570112352153  นางสาววชุิดา   โกกะบญุ 2.93100
 570112352154  นางสาวแววตา   ศรีราตรี 2.21101
 570112352159  นางสาวสุกัญญา   รสหอม 3.35102
 570112352160  นางสาวสุดารัตน์   ศรีสัน 3.76103
 570112352161  นางสาวสุทธดิา   ล้วนดี 3.79104
 570112352162  นางสาวสุธาสินี   สิงหท์อง 3.56105
 570112352163  นางสาวสุปรางค์   จะมัง 2.63106
 570112352165  นางสาวสุภาพร   บญุภาพ 3.21107
 570112352168  นางสาวอนัญญา   บรุงค์รัมย์ 3.27108
 570112352169  นางสาวอรทัย   หนูแก้ว 2.94109
 570112352170  นางสาวอรสา   เทพแก้ว 2.58110
 570112352171  นางสาวอังคนาง   นุเรศรัมย์ 3.85111
 570112352172  นางสาวอัญชญา   แซ่ต้ัน 3.75112
 570112352176  นางสาวพรรษา   หมายประโคน 2.79113
 570112352178  นางสาวกัญญาภัค   หาญศรี 2.28114
 570112352179  นางสาวก่ิงดาว   ประเคนาตัง 3.10115
 570112352180  นางสาวขวญัฤทัย   ใจกล้า 3.02116
 570112352181  นางสาวจารุวรรณ   ปะวะศรี 2.55117
 570112352182  นางสาวจินตนา   ผายสุข 3.73118
 570112352183  นางสาวจุฑารัตน์   ไกรษร 2.62119
 570112352184  นางสาวชฎาพร   การะเกษ 3.20120
 570112352192  นางสาวนารีรัตน์   สัตตารัมย์ 3.51121
 570112352194  นางสาวบษุยา   หล่อเภรี 2.75122
 570112352198  นางสาวพรทิวา   ถะเกิงผล 2.58123
 570112352199  นางสาวพรพมิาศ   จันทินมาธร 2.52124
 570112352201  นางสาวฟา้   พฒันโชติ 3.28125
 570112352202  นางสาวภัศราภรณ์   ศรีสุวอ 2.38126
 570112352203  นางสาวมณีทิพย์   พางาม 2.25127
 570112352206  นางสาวรัตนาภรณ์   แสบรัมย์ 3.14128
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ
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ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112352207  นางสาวรุ่งฤดี   มะลิเลิศ 3.10129
 570112352208  นางสาวลัดดาวลัย์   ยืนสุข 2.56130
 570112352209  นางสาววรรณิภา   เผด็จส าโรง 2.47131
 570112352212  นางสาวแวววรรณ   สอนรัมย์ 2.61132
 570112352213  นางสาวศิริประภา   เปยีกสันเทียะ 3.05133
 570112352215  นางสาวสาธมิา   ก๊กรัมย์ 2.25134
 570112352216  นางสาวสิริรัตน์   บตุรวดั 2.71135
 570112352217  นางสาวสุกัญญา   ศรีภา 2.07136
 570112352220  นางสาวสุนารี   แม่นหมาย 3.50137
 570112352221  นางสาวสุพรรษา   บพุศิริ 2.37138
 570112352222  นางสาวสุพชิญา   ซองผม 2.63139
 570112352223  นางสาวสุภารัตน์   แสงกล้า 2.91140
 570112352225  นางสาวแสงดาว   ประจวบสุข 2.42141
 570112352226  นางสาวอนุตรา   ศรีสด 2.87142
 570112352230  นางสาวอัญชิษฐา   มูลหา 2.34143
 570112352231  นางสาวอารีรัตน์   แหวนวเิศษ 2.55144
 570112352232  นางสาวไอลดา   จงใจงาม 2.18145
 570112352236  นางสาวยุวดี   กาสิงห์ 2.70146
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ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 560112701009  นายพรีพงษ ์  นาคไธสง 2.151
 560112701023  นายเอกธนา   สุทธสินธิ์ 2.062
 570112701001  นางสาวปาจารีย์   พนารินทร์ 2.753
 570112701010  นางสาวพนัชกร   เพศสุข 2.774
 570112701011  นางสาวพรพรรณ   ทองช้ัน 2.465
 570112701015  นางสาววราพร   อบภิรมย์ 2.996
 570112701018  นางสาวสุดารัตน์   ชูจันอัด 3.087
 570112701028  นายภานุเดช   หาญฉิมพลี 3.108
 570112701029  นายรชกร   จาบรัมย์ 2.629
 570112701035  นางสาวแก้วตา   แก้วงาม 3.0810
 570112701038  นางสาวตรีชฎา   ช าบญุมี 2.7111
 570112701039  นางสาวนนธณัฐดา   แก้วสุวรรณ 3.0412
 570112701041  นางสาวเบญจมาศ   จันทรบาล 2.9313
 570112701042  นางสาวพชรมณฑ์   ผ่องข า 2.7414
 570112701043  นางสาวพรพรรณ   ศรีชัยบตุร 2.5515
 570112701044  นางสาวพรพมิล   โปร่งจิต 2.7916
 570112701049  นางสาววริศรา   โพธิเ์จริญ 2.6917
 570112701050  นางสาวศุภลักษณ์   พรมนัส 3.1718
 570112701053  นางสาวอภิญญา   กลมวงค์ 3.7619
 570112701055  นายกิติศักด์ิ   บรุาณสุข 2.7020
 570112701056  นายชุติเทพ   อภิวฒัน์อุดมคุณ 2.6521
 570112701057  นายณัฐพล   ศรีวะโสภา 2.6222
 570112701058  นายธนภณ   มณีวรรณ 2.2423
 570112701061  นายเพลงยุทธ   ศรีแก้ว 2.8324
 570112701063  นายรัฐกฤษ   นพสุวรรณวงศ์ 2.9125
 570112701066  นายสันติพงษ ์  ช่อมะลิ 3.0826
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สัตวศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112502001  นางสาวกนกวรรณ   วอ่งไว 2.551
 570112502002  นางสาวกมลรัตน์   แพงไธสง 2.562
 570112502006  นางสาวชนาภา   ยามดี 2.773
 570112502007  นางสาวนงคราญ   ประเสริฐศรี 2.934
 570112502008  นางสาวนิตยา   นามพรม 2.585
 570112502009  นางสาวปณิดา   มหสิยา 3.416
 570112502010  นางสาวพรพมิล   นิสัยรัมย์ 2.407
 570112502011  นางสาวพชัรี   ก้านจักร์ 3.808
 570112502012  นางสาวภัณฑิรา   สุขวบิลูย์ 2.689
 570112502013  นางสาวเมณิกา   ศรีพรม 2.5210
 570112502014  นางสาวยุวดี   ถาดไธสง 2.4111
 570112502017  นางสาววรรณา   สุขผล 2.9812
 570112502018  นางสาวศศิมาภรณ์   อินทร์ดอน 3.2913
 570112502019  นางสาวศุภวรรณ   เหมาะแก 2.4114
 570112502021  นางสาวสุธาวลัย์   เก้ือประโคน 2.8215
 570112502022  นางสาวสุพตัรา   นาเวทรัมย์ 2.7916
 570112502023  นางสาวสุริยพร   มาแจ้ง 2.6317
 570112502025  นางสาวอัจฉรา   วจิิตรศักด์ิ 2.8118
 570112502026  นางสาวอารียา   พรมโยชน์ 3.1319
 570112502027  นายกฤษณะ   เชิบรัมย์ 2.5120
 570112502031  นายช านาญวทิย์   นาขนานรัมย์ 2.6321
 570112502035  นายนันทศักด์ิ   เกมาหายุง 2.6722
 570112502044  นายอภิสิทธิ ์  ทิพย์อักษร 3.0423
 570112502045  นายอัศวเทพ   เรืองไพศาล 2.5624
 570112502046  นางสาวกมลชนก   ชัยมี 3.1025
 570112502047  นางสาวกวสิรา   จัตุภัทรกุล 2.6526
 570112502048  นางสาวจินดารัตน์   นิสัยรัมย์ 3.4327
 570112502051  นางสาวธญัลักษณ์   ศาลางาม 2.5028
 570112502052  นางสาวนัฐสิยา   ขุนละคร 2.7029
 570112502055  นางสาวพรรณปพร   พุ่มอ าไพ 3.3930
 570112502057  นางสาวภัททิยา   รัตนจริยา 2.3831
 570112502058  นางสาวเมริษา   สุวรรณแสง 2.2132

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SONGSIRI.SO  06/06/61 18:04  หน้า 46 / 82



ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สัตวศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112502060  นางสาวรัตชนิยา   ดาวริรัมย์ 2.8633
 570112502061  นางสาวลลิตา   สีดา 2.4134
 570112502065  นางสาวสุทธดิา   สุขเสริม 2.9335
 570112502066  นางสาวสุพรรณิกา   หาผล 3.3836
 570112502067  นางสาวสุภาภรณ์   เน้ียงไธสง 2.8037
 570112502068  นางสาวสุรีย์วรรณ   แตงอยู่ 2.8138
 570112502070  นางสาวอารียา   ใจพนิิจ 3.7539
 570112502075  นายชนะพล   ท้วมจันทร์ 2.6540
 570112502079  นายธรีภัทร์   จันทวลิา 2.9541
 570112502083  นายโยธนิ   แสงวาโท 2.6042
 570112502086  นายสุพจน์   แก่นจัด 2.4343
 570112502087  นายอนุชา   ไชยช่วย 2.6044
 570112502089  นายอรรถชัย   แพงพศิ 3.3545
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ประมง

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112503002  นางสาวกัลยาณี   รสสุนทร 2.501
 570112503003  นางสาวจันทิมา   ลาดสูงเนิน 2.382
 570112503005  นางสาวนภัสสร   คันโท 2.843
 570112503006  นางสาวปณิชา   วรรักษอุ์ดม 3.504
 570112503007  นางสาวปรียานุช   บรุุษ 2.485
 570112503008  นางสาวพรนภา   ทะบลิรัมย์ 3.266
 570112503009  นางสาวเพญ็พกุิล   พนัธแ์สนซา 3.167
 570112503011  นางสาววาสนา   เสริมวเิศษ 3.158
 570112503012  นางสาวศิริรัตนา   เนียมพนัธ์ 3.429
 570112503013  นางสาวสุชานาถ   บญุลาภ 2.9210
 570112503014  นางสาวสุพรัตน์   พรมนอก 3.2411
 570112503015  นางสาวเสาวลักษณ์   แก้วศรี 2.2912
 570112503025  นายยุทธพิงศ์   บญุราช 3.2213
 570112503030  นายศรายุธ   ชูรัตน์ 3.4514
 570112503031  นายศุภวฒัน์   ดอกประโคน 2.2715
 570112503032  นายศุภวตัฒ์   โคตรทิพย์ 3.3316
 570112503033  นายสุทธวร์ี   สุขจันโท 2.6317
 570112503036  นายอิทธวิฒัน์   เรืองไธสง 3.2418
 570112503037  นายเอกภพ   แสงใส 3.0619
 570112503038  นายเอกราช   ราชสีมากุล 2.2720
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เกษตรศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112504001  นางสาวกรรณิกา   อินทะไชย 2.811
 570112504002  นางสาวกัลยาณี   ชมโคบตุร 2.392
 570112504003  นางสาวขวญัฤดี   พงษอิ์นวง 2.753
 570112504004  นางสาวนิภาธร   มิสา 2.364
 570112504005  นางสาวจิรภัทร   ทบบญุ 2.595
 570112504006  นางสาวธนัย์ชนก   ช่างกระโทก 2.086
 570112504008  นางสาวนัจพร   ไกรกูล 2.717
 570112504009  นางสาวนุชนภา   บญุเต็ม 3.338
 570112504010  นางสาวปวติรา   ยาประโคน 2.619
 570112504011  นางสาวพรรณพา   โสรัมย์ 2.8210
 570112504012  นางสาวมะลิวรรณ   เลาเลิศ 2.8611
 570112504013  นางสาวรวภิา   เทียนทอง 2.9412
 570112504014  นางสาววาสนา   บวัเสนา 2.2513
 570112504016  นางสาวศิรินาถ   เกทู 2.2714
 570112504017  นางสาวสิริวภิา   เอ่ียมตา 3.2015
 570112504018  นางสาวสุดารัตน์   ตองติดรัมย์ 2.9216
 570112504019  นางสาวสุรีย์พร   สีชุมแสง 2.3417
 570112504021  นางสาวอนุสรา   กองไธสง 2.9518
 570112504023  นางสาวอรปรียา   ดีบาง 3.4019
 570112504024  นางสาวอัญมณี   ศรีเหรา 2.6720
 570112504025  นายกรวชิญ์   อุบติั 2.9221
 570112504027  นายจีราวฒัน์   รังพงษ์ 3.5622
 570112504028  นายชินดนัย   ปิน่เพชร 2.3723
 570112504029  นายณภัทร   อุรีรัมย์ 2.3324
 570112504030  นายณัฐพงศ์   ปติาละเต 2.2425
 570112504031  นายตรีชฎา   สุภารัตน์ 2.4526
 570112504032  นายทศพร   ดีย่ิง 2.4327
 570112504034  นายทักษะ   ชัยรินทร์ 2.0128
 570112504037  นายธนวฒัน์   เสาวพนัธ์ 2.9329
 570112504040  นายพทิยา   จันทะโคราช 2.3330
 570112504043  นายโยธนิ   อินพะเนา 2.8031
 570112504045  นายวรากรณ์   บญุล้อม 2.5832
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เกษตรศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112504047  นายวศิรุจ   เสาวพนัธ์ 2.6433
 570112504048  นายศิริศักด์ิ   ศรีเพชร 2.5334
 570112504049  นายศุภรถ   ไกรสุข 2.8235
 570112504050  นายสมเกียรติ   ฉิมกูล 2.9836
 570112504053  นายสุรวฒิุ   สุทธบิตุร 2.6637
 570112504056  นางสาวกฤษณา   เตาะครบรีุ 2.4538
 570112504057  นางสาวนันท์นภัส   เตชวรากุล 2.4139
 570112504060  นางสาวจุฑาทิพย์   โคตรสมบติั 3.2040
 570112504062  นางสาวนภัสสร   สัดช า 2.5341
 570112504063  นางสาวนิภาพร   ฉ่ าโสฬส 3.0242
 570112504065  นางสาวพรปวณ์ี   ฉัตรธง 2.7943
 570112504066  นางสาวพไิลพร   งามเหลือ 2.9344
 570112504068  นางสาวรัชนีกร   เด่ียวไธสง 3.1145
 570112504069  นางสาววภิาพร   จันทะบณัฑิตย์ 3.5946
 570112504070  นางสาววลัิยภรณ์   บญุโท 2.4547
 570112504072  นางสาวสุดารัตน์   อ่อนไสว 2.9248
 570112504073  นางสาวสุนารี   นุชนารถ 3.8849
 570112504078  นางสาวอรุณรัตน์   ศรีทะวงค์ 3.2650
 570112504079  นางสาวอารียา   ปลงรัมย์ 2.3751
 570112504082  นายชานนท์   อัครศรี 3.0752
 570112504084  นายณรงค์   จะปิน่ครบรีุ 2.4453
 570112504085  นายณัฐพล   แหสมุทร 2.1454
 570112504086  นายทวชัีย   อุกประโคน 2.3555
 570112504088  นายทองค า   ขู่ค าราม 2.7656
 570112504089  นายทินวฒัน์   ชาญณรงค์ 3.0857
 570112504097  นายยุทธพชัิย   ลาดธมัมา 2.2358
 570112504098  นายวงศพทัธ ์  ศรีคุณ 2.5259
 570112504099  นายวรัญญู   กองรัมย์ 2.4060
 570112504101  นายวทิวฒิุ   ซองรัมย์ 2.6261
 570112504105  นายสุชาครีย์   เร่ิมปลูก 2.7062
 570112504106  นายสุธวิฒัน์   คุ้นกระโทก 2.4863
 570112504109  นายอัษฎาวฒิุ   เจิงรัมย์ 2.3864
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีการก่อสรา้ง

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 550112282024  นายวนัพชิิต   สะทุมรัมย์ 2.271
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112555009  นางสาวสุภัทรา   มัตติตะถัง 2.401
 570112555012  นางสาวเสาวภา   โภยนอก 3.732
 570112555029  นายปยิเชษฐ์   กัญจนพรพงษ์ 3.543
 570112555038  นายศิราวตัน์   ชะบงัรัมย์ 3.104
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 560112557010  นายทรงศักด์ิ   ปานะโปย 2.101
 560112557038  นายอนันต์   สุซงไชย 2.052
 570112557001  นางสาวกนกวรรณ   เสือมาก 3.153
 570112557002  นางสาวประภัสสร   ดีมีชาติ 2.834
 570112557010  นายจริวฒัน์   ลานันท์ 2.645
 570112557014  นายณภัทร   เสาทอง 3.166
 570112557022  นายนาวนิ   ทองสุข 2.647
 570112557023  นายประทีป   ทรงศรี 2.628
 570112557024  นายพงศธร   พมิพรั์ตน์ 2.469
 570112557025  นายพนัสพงษ ์  โมใหญ่ 2.3710
 570112557026  นายภูมาศ   พนูเอก 2.3011
 570112557030  นายวฑูิรย์   หดัไทยถะระ 2.3012
 570112557031  นายวริาช   ศรีบุง่ง้าว 2.5413
 570112557033  นายวฒิุนันต์   นามพนัธ์ 2.3214
 570112557034  นายศิวา   สร้อยสด 2.7115
 570112557040  นายสุรพงษ ์  ศรีทะวงศ์ 2.5516
 570112557041  นายสุรศักด์ิ   จันทร์เขียว 2.7917
 570112557044  นายอภิสิทธิ ์  สองวงค์ 2.9218
 570112557045  นายอรรณพ   วสัิยเกตุ 2.7219
 570112557047  นางสาวพรไพลิน   บรุะกรณ์ 2.9920
 570112557048  นางสาวบศุรินทร์   ทองมี 3.0221
 570112557051  นางสาวสุรีย์รัตน์   สินฉลอง 2.8622
 570112557058  นายจีราวฒิุ   คงสุข 2.6023
 570112557059  นายชัชวาล   ประพฤติใน 2.7124
 570112557060  นายโชคอนันต์   เข็มขาว 2.4125
 570112557061  นายณัฐกรณ์   แปน้นางรอง 2.7026
 570112557065  นายธวชัชัย   โต๊ะไธสง 2.9727
 570112557066  นายธารินทร์   ยางนอก 2.3628
 570112557076  นายวราวธุ   ชัยสงคราม 2.8429
 570112557077  นายวทิยา   โสพรมมี 2.5030
 570112557080  นายศราวฒิุ   เกตุชาติ 3.1031
 570112557086  นายสุธ ี  ทนิรัมย์ 3.2632
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112557095  นางสาวพจนีย์   แสนกุล 2.2333
 570112557097  นายอนุวฒัน์   สอพอง 2.7834
 570112557098  นายกฤตธนทรัพย์   โยงรัมย์ 2.7735
 570112557100  นายกิตติพร   มณีรัมย์ 2.8636
 570112557102  นายคมสันต์   สอ้ิงทอง 3.0037
 570112557104  นายเจษฎา   อิมบตุร 2.5438
 570112557105  นายชัยรัตน์   สมุหเสนีโต 2.1039
 570112557106  นายณธายุ   ธรีะชาติมงคล 3.2540
 570112557107  นายณัฐพงษ ์  เสียงดัง 3.1041
 570112557109  นายตะวนั   บอุ่อน 2.5442
 570112557110  นายทศพล   ตรีภพ 2.4043
 570112557111  นายธญัเทพ   พลูสระคู 2.8644
 570112557112  นายธเิบศร์   เคลือบสูงเนิน 2.8945
 570112557113  นายธรีะพงษ ์  คงสุข 2.6746
 570112557114  นายนราวฒิุ   หนอสิงหา 3.4347
 570112557115  นายบณัฑิต   ศิริสุข 3.1548
 570112557116  นายปริญญา   ปะนามะเส 3.5149
 570112557117  นายพงษทิ์วา   โชจ้ิงหรีด 2.8050
 570112557120  นายเมธาสิทธิ ์  ม่านทอง 3.0451
 570112557123  นายวทิวสั   จาระณะ 3.2752
 570112557125  นายวฒิุชัย   บญุมาก 3.1153
 570112557128  นายสมหมาย   รับรอง 2.4154
 570112557130  นายสหสัชัย   สืบนิสัย 2.8655
 570112557132  นายสุเมธ   หงษแ์ก้ว 2.6356
 570112557133  นายสุรศักด์ิ   ลางไชย 3.4657
 570112557134  นายอนุกูล   ชุมมะ 2.6958
 570112557135  นายอนุรุต   อะสงค์ 3.1759
 570112557136  นายอภิชาติ   จ้อยสูงเนิน 2.6360
 570112557139  นายอุทัย   โยวะศรี 2.5961
 570112557141  นายกิตติศักด์ิ   สุไลมาน 2.8962
 570112557142  นายอภิสิทธิ ์  หล้าดอนดู่ 2.9463
 570112557143  Mr. Chum   Khloem 3.6064
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 560112551008  นายชูศักด์ิ   จิตสัตย์ 2.021
 560112551017  นายธนวฒัน์   ปิน่ประภาภรณ์ 2.192
 560112551029  นายวชิระ   ชัยณรงค์ 2.013
 570112551001  นางสาวกนกพร   ปะโนรัมย์ 3.164
 570112551003  นางสาวจารุวรรณ   ปดุประโคน 2.885
 570112551004  นางสาวเจนจิรา   ทุมมา 2.746
 570112551005  นางสาวนารีรัตน์   หนองบวั 3.007
 570112551006  นางสาวปรีย์สุวรรณ   อาจรัมย์ 3.078
 570112551008  นางสาวพทุธดิา   ดัชธญุาวตัร์ 3.229
 570112551009  นางสาวมนัสนันท์   มีสิกขี 3.3110
 570112551010  นางสาววรัญญา   นาคเครือ 3.7111
 570112551012  นางสาวสิริมา   ตามัย 2.7212
 570112551014  นางสาวสุเมตตา   อะช่วยรัมย์ 3.1713
 570112551015  นายกฤษณะพนัธ ์  สุขรัมย์ 2.5214
 570112551018  นายค าภีร์   พารารัมย์ 3.3015
 570112551019  นายจตุรงค์   จ าเริญสุข 2.8216
 570112551021  นายเฉลิมชัย   พงศ์พรีะ 3.0017
 570112551022  นายไชยวฒัน์   วาสรส 2.9318
 570112551025  นายธเนศพล   กองรัมย์ 2.1619
 570112551027  นายธรีะพงษ ์  ศรีโสดา 2.5520
 570112551028  นายพงศกร   สิทธสัิงข์ 2.6321
 570112551030  นายพรีพฒัน์   ทองน า 2.7522
 570112551032  นายมนัส   ดงแก้วมณี 2.7023
 570112551033  นายรัตนโชติ   นะรายรัมย์ 2.4424
 570112551034  นายวงศธร   เย็นประโคน 2.3325
 570112551035  นายวชัระ   คงเจริญสุข 2.2926
 570112551037  นายวฒิุนันท์   วลิาวนั 2.9627
 570112551038  นายศรการ   ทองประโคน 2.4128
 570112551039  นายศักด์ิสิทธิ ์  วเิศษวงษา 3.2929
 570112551041  นายสมโชค   เกล้ารัมย์ 2.5730
 570112551042  นายสวรรค์   จามิกรณ์ 2.0531
 570112551044  นายสุขสันต์   สุซงไชย 2.0232
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112551045  นายสุเทพ   ศรีฐาน 3.2333
 570112551046  นายสุริยะ   ฮุยประโคน 2.5834
 570112551049  นางสาวกมลวรรณ   เอมไธสง 2.8235
 570112551051  นางสาวจิดาภา   โชจ้ิงหรีด 2.6136
 570112551052  นางสาวธญัญาภรณ์   วงษธ์ญัญกรณ์ 3.4537
 570112551053  นางสาวนุชนภาพรรณ   สิงหข์รเขตร 3.3338
 570112551055  นางสาวพรพรรณ   พลทามูล 3.5739
 570112551056  นางสาวมณสิการ   โพธิง์าม 3.4540
 570112551057  นางสาวเยาวลักษณ์   ชะเวงิรัมย์ 3.0741
 570112551059  นางสาวศิริวรรณ   หลอดค า 3.7642
 570112551060  นางสาวสุกัญญา   พงษศ์รี 2.6943
 570112551061  นางสาวสุพตัรา   สาระคุณ 2.8044
 570112551062  นางสาวสุรภา   วรรณสุข 3.3245
 570112551063  นายกฤษดา   มาตรค าจันทร์ 2.2246
 570112551066  นายคุณาธปิ   วงษก์นก 2.4747
 570112551068  นายจิณณวตัร   นิพนัธรั์มย์ 2.4448
 570112551070  นายณัฐพงษ ์  ไชยอินทร์ 2.9249
 570112551076  นายพงษศั์กด์ิ   โกฐรัมย์ 2.5850
 570112551077  นายพรหมวทิย์   มะลิ 3.2051
 570112551079  นายภานุพงศ์   ดวงจันทร์ 3.0352
 570112551081  นายราชัน   คมคุณ 2.6353
 570112551082  นายวรเชษฐ   ศรีชมภู 2.2554
 570112551085  นายวฒิุนันท์   สุขดาษ 2.2455
 570112551086  นายศักด์ิดา   ใหลหาโคตร 3.3956
 570112551091  นายสิทธโิชค   โลกระโทก 3.4657
 570112551095  นายอนุชิต   พลาหา 3.2258
 570112551097  นางสาวกรรณิการ์   ประเสริฐ 2.6459
 570112551098  นางสาวคัทรียา   ดวงจันทร์ 2.5760
 570112551099  นางสาวจิตตรา   ออกรัมย์ 3.0161
 570112551101  นางสาวเบญจมาศ   ศีระสาร 3.2762
 570112551102  สิบเอกหญิง ปณุยาพร   ประเสริฐ 3.2063
 570112551103  นางสาวพชัรินทร์   ละเอียด 3.0164
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112551105  นางสาวลัดดา   กระชงรัมย์ 3.0665
 570112551106  นางสาววภิาภรณ์   กระแสโท 3.5266
 570112551107  นางสาวสนทรี   ทักษณิ 3.2767
 570112551108  นางสาวสุดารัตน์   สุขเสริม 3.0868
 570112551109  นางสาวสุมิตรา   สระน้อย 3.6469
 570112551110  นางสาวอภิญญา   ช านาญกลาง 3.0970
 570112551117  นายโชคทว ี  มาประจวบ 2.6071
 570112551118  นายณัฐพงษ ์  อึงนันทศิริกุล 2.8572
 570112551123  นายปฐว ี  อินทร์ส าโรง 2.7573
 570112551128  นายรณรงค์   ยะยอง 2.3874
 570112551130  นายวชัรกิตติ   ปลัุนรัมย์ 2.9175
 570112551133  นายศตวรรษ   ปยุะติ 2.3976
 570112551136  นายสมชาย   พะนึกรัมย์ 2.7377
 570112551137  นายสมภพ   ผินสู่ 2.4078
 570112551139  นายสิทธพิงษ ์  ภิญโยขวญั 2.2379
 570112551141  นายสุรพงษ ์  คูโนรัมย์ 2.2680
 570112551142  นายอดิสร   พศิเพง็ 2.6781
 570112551143  นายอรรคเดช   หาญวเิศษ 2.8882
 570112551144  นางสาวจันทิมา   แก่นจันทร์ 2.8183
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112554002  นางสาวจันทรา   สระแก้ว 3.191
 570112554003  นางสาวจารุวรรณ   แก้วสีนวน 3.212
 570112554006  นางสาวธดิารัตน์   เพชรกระโทก 3.513
 570112554007  นางสาวนารีรัตน์   ต๊ะบรรจง 3.774
 570112554008  นางสาวมลฤดี   เพา้หอม 3.565
 570112554010  นางสาววราภรณ์   รัตน์ประโคน 3.646
 570112554011  นางสาวสุทธพิร   ศรีพรม 2.957
 570112554012  นางสาวสุนันท์   เจือจันทร์ 3.148
 570112554013  นางสาวอุษณีย์   วรรณค า 3.429
 570112554014  นายกูลศักด์ิ   จันทร์ผ่อง 2.6310
 570112554018  นายณภูมิ   เลียมไธสง 2.5111
 570112554019  นายณัฐวฒิุ   การกระสัง 2.5712
 570112554020  นายธรีะศักด์ิ   เรืองรัมย์ 2.7213
 570112554021  นายณฤเบศ   พนูสวสัด์ิ 2.8614
 570112554023  นายพฒัน์ติญะ   เกษกุมศรี 3.2115
 570112554024  นายสัตยา   บญุย้าย 2.5216
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีก่อสรา้ง

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112556004  นายกรรชัย   มีภักดี 2.631
 570112556006  นายจีรศักด์ิ   ดวงประโคน 3.172
 570112556007  นายจักรกฤษ   ผะดาศรี 2.633
 570112556008  นายชาญวทิย์   โจมรัมย์ 2.464
 570112556011  นายทรงชัย   ราษทีอง 2.435
 570112556012  นายทศพร   ศรีภา 3.256
 570112556014  นายธรีพล   วลิาศ 3.647
 570112556015  นายนนทภพ   มาพทัิกษ์ 2.398
 570112556017  นายพงษพ์นัธ ์  โยยรัมย์ 2.309
 570112556020  นายพรเทพ   ลาวลัย์ 2.7010
 570112556029  นายวรีะ   สิงหว์งศ์ 2.5011
 570112556030  นายวฒิุไกร   พางาม 2.9312
 570112556032  นายสหรัฐ   กล่าวกระโทก 2.8213
 570112556034  นายอภิสิทธิ ์  สิงหน้์ า 2.4614
 570112556036  นายอุเทน   รุ่งพรุิณ 2.3915
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

อิเล็กทรอนิกส์สือ่สาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112558002  นางสาวชาริณี   โนนสูงเนิน 2.711
 570112558003  นางสาวพจิิตรา   วงศ์ม่ัน 3.622
 570112558007  นายชยา   มาขุมเหล็ก 2.573
 570112558008  นายณฐนนท์   วนิไธสง 2.844
 570112558009  นายณัฐพงศ์   ทับประโคน 2.605
 570112558010  นายอภิชา   พรัิมย์ 2.686
 570112558012  นายธรีพงษ ์  พลเบา้ 3.127
 570112558013  นายธรีวฒัน์   กล่ินบหุงา 2.468
 570112558014  นายประณต   ภูดวงดาด 3.519
 570112558015  นายพงษสิ์ทธิ ์  อิงแอบ 2.7710
 570112558016  นายพรมศร   เกาประโคน 3.7511
 570112558017  นายพลอยโชว ์  บญุประโคน 3.3512
 570112558019  นายมนต์ชัย   โสรักนิตย์ 3.5113
 570112558023  นายวทิยา   เสมียนรัมย์ 2.8314
 570112558025  นายศุภเสฏฐ์   วงษส์ถิตย์ 3.0315
 570112558028  นายอดิศร   อินคงงาม 2.7716
 570112558031  นายศรัณย์   ศิริชัยพฒันา 3.4217
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ดนตรี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112325002  นางสาวจุฑามาศ   เพิ่มกระโทก 3.251
 570112325007  นายณัฐกฤต   จันทิมา 3.452
 570112325009  นายจุฬา   สุภาพ 3.093
 570112325013  นายธนากุล   จันทร์เทพ 2.804
 570112325022  นายมเหศวร   ใหม่วงค์ 2.635
 570112325023  นายชนทัช   ณัฐกรชวลั 2.496
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112163001  นางสาวกชสุชา   นะราเทียม 2.181
 570112163002  นางสาวกนิษฐา   พาลี 3.282
 570112163003  นางสาวกัลยาณี   วาปเีน 2.143
 570112163004  นางสาวกาญจนา   เยรัมย์ 3.054
 570112163005  นางสาวแก้วมณี   ใหญ่เลิศ 2.475
 570112163006  นางสาวจุฑารัตน์   ศรีเท่ียง 2.386
 570112163010  นางสาวฐาปนีย์   องค์แอ 2.837
 570112163011  นางสาวฐิติรัตน์   ดวงภักดีรัมย์ 3.138
 570112163013  นางสาวกวนิธดิา   จงประเสริฐ 2.389
 570112163014  นางสาวตรีรัตน์   แจดนวน 2.7410
 570112163015  นางสาวทัศนีย์   วามะกัน 2.5911
 570112163016  นางสาวทิวาพร   รัตน์ไธสง 2.8912
 570112163018  นางสาวนรมน   งาก่ิง 2.6513
 570112163019  นางสาวนันสุดา   อันทรินทร์ 2.3814
 570112163020  นางสาวนิสาชล   แก้วมูลเมือง 3.7015
 570112163021  นางสาวนุชจิรา   ลุ่มนอก 2.5616
 570112163023  นางสาวเบญจวรรณ   ตุมหนแย้ม 2.7117
 570112163025  นางสาวปาริชาติ   ฉิมโพธิก์ลาง 2.3318
 570112163026  นางสาวผกามาศ   สะเมนรัมย์ 3.1919
 570112163027  นางสาวพรกมล   มโนรัมย์ 2.7020
 570112163028  นางสาวพชัราภรณ์   นาคประโคน 3.0721
 570112163029  นางสาวพชัริดา   กับแก้ว 2.7322
 570112163030  นางสาวพชัรินทร์   นิมาลรัมย์ 2.6623
 570112163032  นางสาวมุกดา   หล้าพรม 2.4024
 570112163033  นางสาวมุกดา   โสสุด 3.6725
 570112163034  นางสาววรรณพร   วรรณราช 3.2626
 570112163035  นางสาววรวรรณ   สืบเทพ 3.3827
 570112163036  นางสาววราพร   พานนงค์ 2.4428
 570112163037  นางสาวศิวพร   สุดาปนั 2.4729
 570112163038  นางสาวศุภนิดา   ใหญ่เลิศ 3.0730
 570112163040  นางสาวสาริกา   มาเยอะ 3.8331
 570112163041  นางสาวสิริกร   ไชยสา 2.4732
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112163042  นางสาวสุกันยา   สุบนิ 3.0433
 570112163043  นางสาวสุนิสา   เชียวเกตวทิย์ 3.3434
 570112163044  นางสาวสุพตัรา   ประกอบมิตร 3.1035
 570112163045  นางสาวสุพตัรา   โลนไธสง 2.7036
 570112163046  นางสาวสุภาพร   รักษาศรี 2.7537
 570112163047  นางสาวอนุธดิา   อุส่าหค้์า 3.0138
 570112163049  นางสาวอลิศา   ค าฤาชา 2.7539
 570112163053  นายชัยโชติ   การรัมย์ 3.3840
 570112163057  นายภูวดล   วชิา 3.7341
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรศิ์ลปะและการออกแบบ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112202002  นางสาวกฤตพร   รายพมิาย 3.651
 570112202005  นางสาวปยิาพร   ประทุมมา 3.212
 570112202007  นางสาวนันธญิา   วงษท์อง 2.733
 570112202013  นางสาวสุดารัตน์   จันทร์นวล 3.004
 570112202014  นางสาวสุพรรณิการ์   สิงหชั์ย 3.115
 570112202023  นายธรีพฒัน์   แจ่มสิริกุล 2.516
 570112202028  นายพรพพิฒัน์   ละอองทอง 3.147
 570112202037  นางสาวกรรณญกชกร   ตรีวเิศษ 2.878
 570112202038  นางสาวจินตนา   กุดดอน 2.839
 570112202040  นางสาวชรินทร์ทิพย์   สร้อยจิต 2.7310
 570112202041  นางสาวดรุณี   มารารัมย์ 3.5911
 570112202042  นางสาวนนทิยา   ศรีรักสูงเนิน 2.9912
 570112202044  นางสาวภัทรวดี   ทองผา 2.8113
 570112202047  นางสาววรรณวมิล   ชะสนรัมย์ 3.2114
 570112202048  นางสาวศิญานนท์   น่ิมพนัธ์ 2.4715
 570112202049  นางสาวสุตา   เขียนโคกกรวด 2.6116
 570112202056  นายชูเกียรติ   วงษสิ์งห์ 2.7517
 570112202057  นายธงชัย   การะรัมย์ 3.0318
 570112202064  นายพงศา   ลาเทศ 2.7119
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112154001  นางสาวกนกวรรณ   เจนวถิี 3.261
 570112154002  นางสาวกมลวรรณ   ภู่บญุ 3.092
 570112154007  นางสาวจิตรัตน์ดา   ฐานอภิวฒัน์ 2.793
 570112154008  นางสาวจิรภา   จิระสมประเสริฐ 3.274
 570112154010  นางสาวณัฐฎา   สุนา 3.515
 570112154011  นางสาวณัฐนิชา   ชาติครบรีุ 3.146
 570112154013  นางสาวธญัมาส   บญุเหลือ 3.037
 570112154017  นางสาวนิภาวดี   วนกลาง 2.778
 570112154018  นางสาวบษุราค า   สิงหพ์ลงาม 2.889
 570112154020  นางสาวปริตตา   กัณหา 3.0110
 570112154022  นางสาวปยิวดี   โสภา 2.4811
 570112154024  นางสาวพชิยา   ไชย์ศรี 2.4812
 570112154026  นางสาวเพญ็พชิา   ม่ันสกุล 2.6813
 570112154029  นางสาวรุ่งระวรรณ   ทองล้ า 3.1014
 570112154030  นางสาววงเดือน   เชือดรัมย์ 2.8615
 570112154032  นางสาววริญญา   สุพรรณ์ 3.3916
 570112154033  นางสาววภิาพร   ทานุ 3.3017
 570112154034  นางสาววมิลศรี   ประจ าสุข 2.9918
 570112154035  นางสาวศศิประภา   ประเสริฐศรี 3.1819
 570112154036  นางสาวศุภลักษณ์   ประคองสุข 3.4920
 570112154037  นางสาวสิริกานต์   ลาภภักดี 2.7721
 570112154038  นางสาวสุจิตรา   ชุ่มกลาง 2.2422
 570112154039  นางสาวสุทธพิร   บญุเหล่ือม 3.3223
 570112154040  นางสาวสุธดิา   ปดัไธสง 3.3524
 570112154041  นางสาวสุภลักษณ์   หงิประโคน 2.8825
 570112154042  นางสาวสุภาพร   ราชรัมย์ 3.7026
 570112154043  นางสาวสุภาภรณ์   ใยแจ่ม 3.8327
 570112154045  นางสาวอธมิาภรณ์   เภารัมย์ 2.2628
 570112154048  นางสาวอุไรรัตน์   พะนุมรัมย์ 2.6229
 570112154049  นางสาวกาญจนา   ศิลาทอง 3.2530
 570112154050  นายกิตติธชั   ใยค า 2.3831
 570112154051  นายธานินทร์   แก้วยก 2.7232
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112154052  นายมณฑา   เกือมรัมย์ 2.8833
 570112154055  นางสาวกนกวรรณ   ทานนท์ 2.6234
 570112154056  นางสาวกฤษดาพร   ม่ังมูล 2.6235
 570112154057  นางสาวกัณจนา   อยู่แท้กูล 2.3836
 570112154059  นางสาวจตุพร   ลีสม 2.6137
 570112154060  นางสาวจันทิมา   แก้วนอก 3.2538
 570112154062  นางสาวชญานิน   วศิิษฏ์ศิลป์ 2.5239
 570112154063  นางสาวช่อนภา   แปน้ดวงเนตร 2.7040
 570112154064  นางสาวณัฐธฌิา   อินพทัิกษ์ 2.3941
 570112154065  นางสาวณิชนันทน์   วงศ์ใจ 2.3142
 570112154066  นางสาวธนิษฐา   หรีกประโคน 2.5643
 570112154067  นางสาวธดิารัตน์   สุทธิ 3.5844
 570112154068  นางสาวนันทวรรณ   การถาง 2.5845
 570112154070  นางสาวนิตยา   พรมประโคน 3.5446
 570112154071  นางสาวนิภาวรรณ   วฒันา 2.4347
 570112154072  นางสาวเบญจวรรณ   ตรวจมรรคา 2.6048
 570112154074  นางสาวปทัมา   สืบสวน 2.5349
 570112154076  นางสาวพจนา   ตระกูลรัมย์ 2.5850
 570112154078  นางสาวพมิตะวนั   สุขรอด 2.3851
 570112154080  นางสาวเฟื่องฟา้   จูงพนัท้าว 2.9552
 570112154081  นางสาวภาสินี   กอนเสน 2.6453
 570112154082  นางสาวรัตติยากร   สุขแก้ว 3.6454
 570112154083  นางสาวเรณู   ใบต้ังกลาง 3.0455
 570112154084  นางสาววรนิษฐา   บ ารุงแควน้ 2.8756
 570112154086  นางสาววาสนา   สุนทรัตน์ 2.4157
 570112154087  นางสาววภิาว ี  บญุอารีย์ 2.3858
 570112154088  นางสาววสัิชนา   เหรียญสมบรูณ์ 2.3059
 570112154090  นางสาวศิรินภา   สีลาโล้ 3.3160
 570112154092  นางสาวสา   หอมขจร 2.6961
 570112154094  นางสาวสุดารัตน์   บรรลัง 2.5462
 570112154095  นางสาวสุธดิา   คณะบตุร 2.9263
 570112154096  นางสาวสุนันทา   จะเริกรัมย์ 2.9164
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112154097  นางสาวสุรางคณา   โพธโิคตร 3.4665
 570112154098  นางสาวสุวษิา   แสงบตุร 2.3966
 570112154099  นางสาวอรพรรณ   นามวชัิย 2.7667
 570112154100  นางสาวอาทิตยา   จดรัมย์ 2.4468
 570112154101  นางสาวอาริษา   พสัดา 3.0569
 570112154102  นางสาวเอ้ืออาทร   ขาวสกุล 2.5670
 570112154105  นายนิวฒัน์   หนองหาญ 3.3571
 570112154107  นายสมพร   ศรีแสง 3.2672
 570112154108  นายสุริยา   ศักด์ิศิริ 2.5373
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ
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วันที ่ 25/5/2561

 570112155001  นางสาวกชกร   จิตรช้าง 2.541
 570112155003  นางสาวกัลญาลักษณ์   โคตรภักดี 3.162
 570112155005  นางสาวขนิษฐา   สุวรรณสังโส 3.773
 570112155006  นางสาวจันทิมา   นามประกอบ 3.024
 570112155007  นางสาวจุฑามาศ   อุไรรัมย์ 3.465
 570112155010  นางสาวโชติมา   ศรีจันทร์หลง 3.676
 570112155011  นางสาวฐาปณี   แพไธสง 2.297
 570112155012  นางสาวณัทรนรี   ยังจันอินทร์ 3.048
 570112155013  นางสาวธดิารัตน์   เจริญไว 2.879
 570112155014  นางสาวนฤมล   ประวนันัง 3.0710
 570112155015  นางสาวนวลปรางค์   ทัพชัย 2.6411
 570112155017  นางสาวปภาวดี   สุดาปนั 2.6412
 570112155018  นางสาวปยิดา   เอ่ียมศรี 2.8413
 570112155019  นางสาวพรธรีา   การเกษ 3.0314
 570112155022  นางสาวภาวดี   สงสริ 3.4615
 570112155023  นางสาวมาลี   ดวงมาลา 2.9616
 570112155025  นางสาววนิดา   ตุลบตุร 3.2017
 570112155026  นางสาววรรณภา   เกษแสนศรี 2.5018
 570112155027  นางสาววภิา   ธรรมมุสา 2.4819
 570112155028  นางสาววรัิญชนา   จันทร์พวง 2.8020
 570112155029  นางสาวศศิธร   ทองดาษ 3.3721
 570112155032  นางสาวสุธดิา   จ ารองเพง็ 2.3722
 570112155033  นางสาวสุนีย์   เพช็รงาม 3.0223
 570112155036  นางสาวเสาวลักษณ์   ช านิจ 2.3624
 570112155037  นางสาวหฤทัย   โพธิแ์ก้ว 3.3325
 570112155038  นางสาวอนุสรา   เศษไธสง 2.8026
 570112155039  นางสาวอรวรรณ   ทรงฐาน 3.2027
 570112155040  นางสาวอังคณา   ขวญัศิวไิลย์ 2.9028
 570112155041  นางสาวอาภัสนันท์   ดะขุนทด 3.2829
 570112155043  นายกิตติภพ   ตามรัมย์ 2.4830
 570112155044  นายเฉลิม   ด าเนินงาม 3.3331
 570112155045  นายณัฐวฒิุ   เขตนคร 3.3532
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ
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ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์
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ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112155048  นายภูดิศ   อุ่นไธสง 3.5233
 570112155050  นายอนุสรณ์   โอโลรัมย์ 2.7434
 570112155053  นางสาวกาญจนา   จุ้ยประโคน 2.3635
 570112155054  นางสาวเกวลิน   มาตย์เชียงไชย 2.4436
 570112155055  นางสาวจันจิรา   สีมาคูณ 2.6437
 570112155057  นางสาวฉลิตา   วงค์ศรี 2.9538
 570112155060  นางสาวญาณิศา   คงมาก 2.6439
 570112155061  นางสาวณัฐชนก   ธสุีระ 3.4540
 570112155062  นางสาวณิชกานต์   เจ้าเจ็ด 3.1041
 570112155065  นางสาวนันทัชพร   จงวงษ์ 3.0342
 570112155066  นางสาวนิโลบล   สนรัมย์ 3.1843
 570112155069  นางสาวพรนภา   โสมศรีแก้ว 2.5544
 570112155072  นางสาวภาวนา   โอสถปราสาท 3.0945
 570112155074  นางสาวรัตนาพร   ประเวชสมบติั 2.2046
 570112155077  นางสาววภิาภรณ์   นพรัมย์ 3.0447
 570112155079  นางสาวศิขรินธาร   ทินปราณี 3.6848
 570112155082  นางสาวสุนันทา   ศิริพงษ์ 2.2749
 570112155083  นางสาวพชิชาภัทร์   จัตุกูล 2.2450
 570112155084  นางสาวณัฐกฤตา   ประเสริฐศิริรัตน์ 2.3351
 570112155085  นางสาวสุวนันท์   นิลสระคู 2.2952
 570112155086  นางสาวเสาวลักษณ์   เบญ็จมาศ 2.3453
 570112155088  นางสาวอภิญญา   แซ่แต้ 2.5454
 570112155089  นางสาวอรวรรณ   อรรถโยโค 3.3855
 570112155091  นางสาวอารยา   บญุยก 3.1256
 570112155092  นางสาวอารีรัตน์   พะชะนะ 2.8557
 570112155093  นายขจรพงศ์   ชาญประโคน 3.4058
 570112155094  นายชัยวฒัน์   ผงคลี 3.1059
 570112155095  นายธนกร   สุขนา 3.1660
 570112155096  นายปญักร   เอ่ียมกลาง 3.0061
 570112155097  นายพลวฒัน์   จรโพธิก์ลาง 3.2762
 570112155098  นายยุทธนา   เสนนท์ 3.6763
 570112155101  นางสาวกนกวรรณ   ปะสุรัมย์ 3.4064
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วันที ่ 25/5/2561

 570112155102  นางสาวกมลทิพย์   ร่วมจิตร 3.3265
 570112155103  นางสาวกานดา   คะเรียงรัมย์ 2.9766
 570112155110  นางสาวญาสุมินทร์   ทองโสภา 3.1167
 570112155111  นางสาวณัฐวดี   นาชีวา 3.9368
 570112155113  นางสาวนรินทร์รัตน์   ศรีสืบมา 2.4369
 570112155114  นางสาวนลินี   โซรัมย์ 3.6670
 570112155115  นางสาวนันธดิา   ขวญัทอง 3.2871
 570112155117  นางสาวปริญญา   มงคล 3.0572
 570112155121  นางสาวพมิพช์นก   งามทวี 2.6673
 570112155124  นางสาวลัดดาวลัย์   น้อยสุพรรณ 2.7774
 570112155125  นางสาววรรณนิภา   จุลสานะ 3.4875
 570112155126  นางสาววริศรา   ธรีวรกาญจน์ 2.8676
 570112155127  นางสาววยิะดา   ประจอมคุณ 3.0077
 570112155128  นางสาวศนิภา   รอบแควน้ 3.1478
 570112155131  นางสาวสุดารัตน์   อะโรคา 2.8179
 570112155132  นางสาวสุนิสา   แสนพงษ์ 3.1880
 570112155133  นางสาวสุภานันท์   สาคเรศ 2.3581
 570112155134  นางสาวสุภารัตน์   มาลี 2.3282
 570112155135  นางสาวสุวนันท์   จันทนุภา 3.7783
 570112155136  นางสาวหทัยรัตน์   พนัธุจั์นดา 2.5284
 570112155137  นางสาวอธชิา   สวยสม 2.8785
 570112155138  นางสาวอรนิชา   ปอ้งจันทร์ลา 3.0786
 570112155139  นางสาวอลิสา   สุขมะณี 2.5687
 570112155140  นางสาวอาทิตยา   เกตุชิต 2.8188
 570112155141  นางสาวอาริตา   เฉลิมจาน 2.4389
 570112155142  นางสาวอุทุมพร   ศิลาเลิศ 2.2090
 570112155145  นายธนากร   สติภา 2.7991
 570112155146  นายพงษเ์ทพ   เจริญรัมย์ 2.5292
 570112155148  นายววิฒัน์   แก้วคุณ 3.6693
 570112155150  นายอัคเรศ   กรราว 3.5494
 570112155151  นางสาวนริศราพร   พนัสอน 2.4995
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112156002  นางสาวกมลชนก   ยืนรัมย์ 2.721
 570112156007  นางสาวจิราภรณ์   บญุเกล้ียง 3.452
 570112156010  นางสาวณัฐกานต์   นพภารัมย์ 2.293
 570112156014  นางสาวธดิารัตน์   อดุลย์สุข 2.904
 570112156016  นางสาวนรินทร์ทิพย์   พลแสน 2.175
 570112156017  นางสาวนฤมล   เช่ือผักแวน่ 3.296
 570112156022  นางสาวพจนี   อะพรรัมย์ 2.357
 570112156033  นางสาวศิริรัตน์   อาญาเมือง 3.338
 570112156034  นางสาวศุภกานต์   เปยีนประโคน 2.249
 570112156036  นางสาวสุชาดา   โมกภา 2.5910
 570112156037  นางสาวสุทิน   กุสะรัมย์ 2.2211
 570112156038  นางสาวสุนิษา   วกึประโคน 2.6212
 570112156039  นางสาวสุปรีญา   มีพวงผล 2.8813
 570112156041  นางสาวสุภาวดี   พอ่ค้า 3.2214
 570112156043  นางสาวโสรยา   ตันสด 2.7715
 570112156045  นางสาวอรอนงค์   ดอกขาวรัมย์ 3.1316
 570112156047  นางสาวอุมารินทร์   ปะชิเก 2.6817
 570112156050  นายธนากร   บญุคร 2.4918
 570112156051  นายนันทพงศ์   นิกูลรัมย์ 3.3319
 570112156054  นายศักด์ิดา   จะรักษรั์มย์ 2.8620
 570112156055  นายสุธ ี  เมชบตุร 3.0621
 570112156058  นางสาวกรรณิกา   บรุาณสุข 3.7022
 570112156059  นางสาวกานต์ธดิา   จันทร์สระบวั 3.9423
 570112156062  นางสาวจิตรานุช   อาสาภักด์ิ 2.2024
 570112156063  นางสาวจุรีพร   เต็งผักแวน่ 2.1225
 570112156065  นางสาวณัฏฐณิชา   สมใจเรา 2.6826
 570112156067  นางสาวดาริกา   รุ่งเรือง 3.1027
 570112156069  นางสาวธญัพชิชา   ทรงประโคน 2.5928
 570112156070  นางสาวธติินันท์   ภู่ระย้า 3.1129
 570112156073  นางสาวนฤมล   ครบส่วน 2.7730
 570112156074  นางสาวนิตยา   เจริญรัมย์ 2.4931
 570112156077  นางสาวปาลี   จันตรา 2.9732
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112156078  นางสาวพนิดา   อุไรพนัธ์ 2.1833
 570112156079  นางสาวพชัรี   ปเุลตัง 2.8734
 570112156082  นางสาวภาวณีิ   มีพร้อม 2.1635
 570112156084  นางสาวรุ่งทิวา   พรหมภักด์ิ 2.9236
 570112156085  นางสาวรุจิรดา   โกติรัมย์ 3.5237
 570112156086  นางสาววไิรวนั   ศรีนวลจันทร์ 2.7138
 570112156090  นางสาวสิริยากร   ค าสมบติั 2.8939
 570112156092  นางสาวสุทธดิา   ศรีนวล 3.0540
 570112156093  นางสาวสุนันทา   วเิศษพนัธ์ 2.8341
 570112156094  นางสาวนันท์นภัส   แปน้ประโคน 2.4742
 570112156098  นางสาวสุวรรณี   ส าเร็จรัมย์ 2.3143
 570112156099  นางสาวหทัยชนก   จันดาบญุ 3.0944
 570112156100  นางสาวอรวรรณ   บวัพรม 3.0645
 570112156105  นายธนธรณ์   อุทัยรัมย์ 2.6246
 570112156110  นายศักรินทร์   เสาวงค์ 3.1247

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SONGSIRI.SO  06/06/61 18:04  หน้า 72 / 82



ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การพัฒนาสังคม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 560112323005  นายณัฐพล   มุ่งดี 3.531
 560112323009  นายนิชนันท์   ปาปะขัง 2.472
 570112323001  นางสาวกนกพร   ปนัรัมย์ 2.443
 570112323006  นางสาวจันทิมา   เจียวรัมย์ 2.644
 570112323009  นางสาวธนพร   เจริญผล 3.075
 570112323010  นางสาวณัฐชา   เฉิดไธสง 2.706
 570112323011  นางสาวดวงพร   แววไว 2.697
 570112323013  นางสาวนภาพร   ลีประโคน 2.948
 570112323017  นางสาวเบญจมา   กล้าหาญ 3.639
 570112323018  นางสาวประภาพรรณ   ชัยไธสง 2.6710
 570112323020  นางสาวผานิต   เชิมรัมย์ 2.9111
 570112323021  นางสาวพชิญานันท์   มณีศรี 2.4912
 570112323023  นางสาวมุกดาภรณ์   ครผา 2.6813
 570112323027  นางสาวศิริมาศ   กริดรัมย์ 2.7114
 570112323028  นางสาวศุภรัตน์   สีน้ าเย็น 2.6715
 570112323031  นางสาวสุกัญญา   อนุพนัธ์ 3.0016
 570112323032  นางสาวสุธามาศ   แหลมไธสง 2.9817
 570112323033  นางสาวสุนิสา   ขวญัเกตุ 2.6618
 570112323034  นางสาวสุมาลี   ศรีชารัตน์ 3.1719
 570112323036  นางสาวเสาวลักษณ์   กะการดี 2.1820
 570112323037  นางสาวชัญญานุช   สมเดช 2.8321
 570112323038  นางสาวอังคนาง   วอนรัมย์ 2.9522
 570112323039  นางสาวอัมฤทธิต์า   ท่ีรัก 3.0123
 570112323041  นายเกียรติศักด์ิ   ทิศทะษะ 3.0724
 570112323042  นายชนัส   อุปเท 2.9925
 570112323043  นายชานนท์   เพชรเด็ด 2.3026
 570112323046  นายธนัท   บญุรอดรัมย์ 2.5627
 570112323047  นายธรีพงค์   กันหมุด 2.7128
 570112323050  นายพรพงษ ์  ผลเจริญ 3.3829
 570112323052  นายภานุมาศ   กริชยานนท์ 2.7430
 570112323053  นายยกชัย   เปล่ียนรัมย์ 3.3931
 570112323060  นายสุรวฑุ   แผ้วพลสงศ์ 3.2332
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การพัฒนาสังคม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112323065  นางสาวขนิษฐา   อะโรคา 2.7633
 570112323066  นางสาวขวญัตา   การเพยีร 2.6334
 570112323069  นางสาวจีราภรณ์   นารินทร์ 3.3535
 570112323070  นางสาวชนิตรา   บญุคล้าย 2.5436
 570112323071  นางสาวณัฐธดิา   แจ่มใส 2.5137
 570112323072  นางสาวตรีสุนินทร์   สุระขันธุ์ 2.9238
 570112323073  นางสาวธญัสินี   อักษร 2.6739
 570112323076  นางสาวนิตยา   ยีรัมย์ 2.5540
 570112323077  นางสาวบณุยวร์ี   ศักด์ิศรีท้าว 2.5841
 570112323078  นางสาวเบญจมาศ   กล้าหาญ 3.5742
 570112323083  นางสาวภาวติรี   ภู่มณี 2.9443
 570112323085  นางสาววลีรัตน์   เดชารัมย์ 2.9144
 570112323086  นางสาววนัวสิา   ดีรูป 3.1145
 570112323089  นางสาวศุภลักษณ์   ศรประสิทธิ์ 2.4646
 570112323091  นางสาวสิริรัตน์   แหลมไธสง 3.6847
 570112323095  นางสาวสุรัสวดี   ปานเพช็ร์ 2.9048
 570112323096  นางสาวสุวสิาข์   แปม่จ านัก 2.8149
 570112323097  นางสาวหน่ึงฤดี   พานิชรัมย์ 2.6950
 570112323098  นางสาวอภัสนันท์   อุทิศรัมย์ 3.1651
 570112323100  นางสาวอินทุอร   เรืองรัมย์ 3.0452
 570112323101  นายเกรียงศักด์ิ   อินทร์หอม 2.8453
 570112323107  นายธนากรณ์   ท าทอง 3.1754
 570112323110  นายปริญญา   ดินแดง 3.3055
 570112323111  นายพฤฒิธร   มีช้ันช่วง 2.3156
 570112323112  นายพพิฒัน์   พรหมลี 2.5057
 570112323117  นายวฒิุพงษ ์  อะโรคา 2.8058
 570112323123  นางสาวสมพศิ   โกรัมย์ 2.7359
 570112323124  นางสาวกมลพร   ตาประโคน 2.4360
 570112323128  นางสาวจริยา   ดวดไธสง 2.7161
 570112323132  นางสาวชลดา   ฉาไธสง 3.1162
 570112323133  นางสาวณัฐริกา   ด่านตรวจสัตว์ 3.0663
 570112323134  นางสาวแตงกวา   โอทารัมย์ 3.4964
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การพัฒนาสังคม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112323135  นางสาวธารทิพย์   แนวทอง 3.2265
 570112323136  นางสาวนฤมล   ดีประเสริฐ 2.2466
 570112323137  นางสาวน้ าฝน   แฝงฤทธิ์ 3.2567
 570112323138  นางสาวนิตยา   อุไรรัมย์ 3.6768
 570112323140  นางสาวปณิตตา   พุ่มพวง 3.4569
 570112323143  นางสาวพรสุดา   จูมสีสิงห์ 3.2370
 570112323147  นางสาวรุ่งทิวา   ท่ีรัก 2.5571
 570112323149  นางสาววารุณี   แก้วสุริยา 2.7072
 570112323151  นางสาวศิริวรรณ   ปัน้ทอง 2.9373
 570112323152  นางสาวสวรรยา   ศรีใชย 2.9474
 570112323153  นางสาวสินิทรา   เล่ือยไธสง 2.2075
 570112323155  นางสาวสุดารัตน์   โพธิแ์ก้ว 2.6676
 570112323156  นางสาวสุนา   ศิริบญุ 2.7377
 570112323157  นางสาวสุภาพร   หาสุข 3.4178
 570112323158  นางสาวสุริยาพร   ขยันดี 2.4879
 570112323160  นางสาวอนุชิดา   เต็งรัมย์ 2.6980
 570112323162  นางสาวอันธกิา   คงประโคน 2.6281
 570112323163  นายกฤษณพงศ์   ของเลิศ 2.1482
 570112323167  นายญาณภัทร   ปะบญุเรือง 2.2083
 570112323169  นายธนวนัต์   เรือนประโคน 2.3184
 570112323172  นายนิรุตต์ิ   พรมทองพนัธ์ 2.3385
 570112323173  นายปยิวทิย์   มุ่งดี 2.4586
 570112323174  นายพลรัฐ   อุ่นทานนท์ 2.0587
 570112323176  นายภูวดล   ทุรังรัมย์ 3.4288
 570112323177  นายวชัรพล   ทองศรี 3.6489
 570112323180  นายศักด์ิดา   นวสิมัยนาม 2.5790
 570112323181  นายศุภวฒัน์   ประประโคน 2.9091
 570112323182  นายสุขสันต์   แก้วประสงค์ 2.3492
 570112323183  นายสุเมธ   เงินประโคน 2.8093
 570112323185  นายอัมพวฒัน์   กรดรัมย์ 2.6794
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112801001  นางสาวกชกร   จิตร์โสภาส 2.641
 570112801002  นางสาวกัญญา   พสิาดรัมย์ 2.442
 570112801003  นางสาวการะเกต   มุ่งจูงกลาง 3.743
 570112801005  นางสาวจรัญญา   กระจ่างจันทร์ 3.784
 570112801007  นางสาวจุฑาภรณ์   ค าผาย 3.115
 570112801008  นางสาวเจนจิรา   มากะเต 3.026
 570112801010  นางสาวณัฐธดิา   พานิชรัมย์ 2.917
 570112801011  นางสาวดวงเดือน   จารัมย์ 3.178
 570112801013  นางสาวธดิารัตน์   กุลบตุร 2.749
 570112801014  นางสาวนัชชิดา   เอ่ียมศิริ 2.7110
 570112801015  นางสาวเนตรนภา   ชลอชน 3.1111
 570112801016  นางสาวปพชิญา   ชมภูพาน 2.6112
 570112801017  นางสาวพรรณนิภา   นาคชลธี 2.4413
 570112801018  นางสาวฑิฆมัพร   เอ่ียมรัมย์ 3.4414
 570112801019  นางสาวมาชิยาวรรณ   ต้ังวงศ์ 3.1015
 570112801020  นางสาวรสรินทร์   คนงาม 3.2016
 570112801023  นางสาววญิาดา   ชะนะนาน 2.6917
 570112801024  นางสาวศิริประภา   ตวงไธสง 3.1318
 570112801026  นางสาวสุดารัตน์   อยู่แท้กุล 2.6019
 570112801028  นางสาวสุรัตนาภรณ์   สมบรูณ์รัตน์ 2.5320
 570112801029  นางสาวหทัยา   สอนพงศ์ 2.7621
 570112801031  นางสาวอรทัย   ใจเดียว 2.7922
 570112801034  นางสาวอารีรัตน์   เดชารัมย์ 3.0823
 570112801038  นายเจษฎากร   ภัททิยะโชติ 2.6024
 570112801041  นายณัฐวฒิุ   ศรีบปุผา 2.8025
 570112801042  นายธนากร   อุ่นใจ 2.8026
 570112801043  นายธรียุทธ   ธรรมสูตร 2.5227
 570112801044  นายนวพล   เสนาวงศ์ 2.2528
 570112801046  นายปริชญ์   แอบไธสง 3.0329
 570112801047  นายปยินันท์   อุกประโคน 2.4130
 570112801048  นายไพรรัฐ   อึงนันทศิริกุล 2.4231
 570112801050  นายวรยศ   มณีวรรณ 2.8132
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112801056  นายสิรวชิญ์   จิตเน่ือง 2.6233
 570112801057  นายสุธนัินท์   ปดัส าราญ 2.3834
 570112801058  นายสุรศักด์ิ   โยงกระโทก 2.6035
 570112801059  นายอังคาร   กระซิรัมย์ 2.8636
 570112801061  นางสาวกชมน   สีลา 3.0837
 570112801064  นางสาวเกวลี   สิมหล่า 3.4138
 570112801065  นางสาวจริญญา   สนิทสนม 2.5439
 570112801066  นางสาวจิราภรณ์   ค าประโคน 2.7540
 570112801068  นางสาวเจนจิรา   สุขะนนท์ 3.0341
 570112801071  นางสาวดุจเดือน   แฉล้มชาติ 3.4242
 570112801072  นางสาวธนพร   ประโลมรัมย์ 2.6343
 570112801074  นางสาวนันทิมา   ปรินรัมย์ 2.6244
 570112801075  นางสาวบญุญาลักษณ์   สอนสุภาพ 2.9845
 570112801076  นางสาวปภัสรา   ก่อแก้ว 2.8646
 570112801078  นางสาวเพญ็นภา   โกรัมย์ 2.5647
 570112801079  นางสาวมินตรา   ไชยรินทร์ 3.1448
 570112801080  นางสาวรักษจ์นา   ล่ามจันทึก 3.4249
 570112801083  นางสาววภิาวรรณ   ทองค า 2.7450
 570112801084  นางสาวศิริพร   กุยทวจีร 2.7451
 570112801086  นางสาวสุทธดิา   แก่ล าราช 2.3352
 570112801087  นางสาวสุธนัินท์   หวงัดี 2.6053
 570112801089  นางสาวอดิษญา   กล่ าเจริญ 2.7054
 570112801091  นางสาวอรทัย   ดวงดี 2.2755
 570112801092  นางสาวอรุณรัตน์   ช่อกลาง 2.9856
 570112801093  นางสาวอัญชลี   เส็งนา 3.1657
 570112801094  นางสาวอิศรินทร์   อ่ิมรัมย์ 2.9458
 570112801095  นายก้องเกียรติ   ค าพองพะเนา 3.0759
 570112801096  นายเกียรติศักด์ิ   มุ่งดี 2.9260
 570112801098  นายฉัตรกานต์   นวนเท่า 3.6661
 570112801100  นายณัฐดนัย   สิงหไ์ธสง 3.7462
 570112801102  นายธนานนท์   แซ่แขก 2.5763
 570112801104  นายนัฐวฒุ   ค าจันทร์ 3.3064
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112801107  นายปยิะณัฐ   แก่นจันทร์ 3.6565
 570112801108  นายภัทราวธุ   นาคสระเกตุ 2.6966
 570112801110  นายวรวทิย์   ขอนรัมย์ 2.8667
 570112801112  นายวทิยา   ส าราญสุข 2.5268
 570112801115  นายสมประสงค์   พมิพจั์นทร์ 3.1369
 570112801117  นายสุบนิ   บตุรงาม 2.6370
 570112801121  นางสาวกนกภรณ์   ปะทะรัมย์ 3.0471
 570112801122  นางสาวกาญจนา   เจียมใจ 2.6572
 570112801123  นางสาวกิติยา   พลค า 2.5773
 570112801124  นางสาวแก่นแก้ว   มีมุข 3.3574
 570112801125  นางสาวจันทิพร   แสงภักดี 2.6575
 570112801128  นางสาวฉันทิกา   ศรีสุข 3.0476
 570112801129  นางสาวชุติรัตน์   วรไวย์ 2.8277
 570112801130  นางสาวชณิตชากรณ์   วงศ์วฒันโสภณ 2.6078
 570112801132  นางสาวธญัญารัตน์   มะใบ 2.7079
 570112801133  นางสาวนรากร   อินโต 3.2880
 570112801134  นางสาวนิตยา   อาศัยพลวง 2.9481
 570112801135  นางสาวบญุวภิา   เมฆา 3.5482
 570112801136  นางสาวปภาวดี   ศรีโสภณ 2.9583
 570112801138  นางสาวมณฑกานต์   พึ่งประสพ 2.5584
 570112801139  นางสาวมินตรา   ดวงจิต 3.2985
 570112801140  นางสาวรัชณีพรรณ   ศรีจันทร์ 2.7186
 570112801141  นางสาววรัชญา   กองศิริ 2.7687
 570112801143  นางสาวศศิธร   ประสาน 2.6688
 570112801146  นางสาวสุทธดิา   เพประโคน 3.1289
 570112801147  นางสาวสุนิศา   นาคินชาติ 3.5290
 570112801148  นางสาวแสงอุษา   สิงหท์อง 3.2791
 570112801149  นางสาวอนิษา   ทองค า 3.1792
 570112801153  นางสาวอัญธกิา   สมบติัวงค์ 2.9293
 570112801154  นางสาวไอรดา   ค าพนั 3.0294
 570112801155  นายกันตภณ   ประทุมตา 2.6495
 570112801156  นายขจร   พลไธสง 2.6996
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112801157  นายเจนภพ   นาคินชาติ 2.6297
 570112801159  นายชยพทัธ ์  ค าเปล่ง 2.9798
 570112801160  นายณัฐธวชั   นาชมภู 2.9499
 570112801162  นายธนายุทธ   แอบไธสง 3.65100
 570112801163  นายนนทวฒัน์   วงษส์ามารถ 2.48101
 570112801164  นายนัฐวฒิุ   แก้วศักด์ิ 3.05102
 570112801165  นายปฏิภาณ   นาคไชยะ 2.91103
 570112801167  นายผดุงศักด์ิ   คนรู้ 2.72104
 570112801168  นายภานุพงศ์   ปะนามะทัง 2.58105
 570112801169  นายรว ิ  สัทธานนท์ 2.71106
 570112801170  นายวรวฒิุ   แอบไธสง 3.14107
 570112801171  นายวชัระ   หอมขจร 3.59108
 570112801174  นายศราวฒิุ   ทิศนอก 2.63109
 570112801175  นายสถาพร   สุภาษติ 2.88110
 570112801176  นายสายัณห ์  วเิศษเนตร 2.73111
 570112801181  นางสาวกรกนก   รอบรู้ 2.44112
 570112801182  นางสาวกาญจนา   ช่ืนชม 2.81113
 570112801183  นางสาวกุลธรี   ยศต๊ะสา 2.98114
 570112801185  นางสาวจารุวรรณ   นกเอ้ียง 3.58115
 570112801186  นางสาวจุฑาทิพย์   เหลาหวายนอก 2.81116
 570112801187  นางสาวเจนจิรา   มลาเวช 2.84117
 570112801188  นางสาวชไมพร   บญุพบ 2.60118
 570112801190  นางสาวณิชาภัทร   ขาวก้านเหลือง 2.75119
 570112801192  นางสาวธนัยพร   หารศรี 3.04120
 570112801193  นางสาวนฤมล   พคิณี 2.42121
 570112801194  นางสาวนิสากร   อินไธสง 2.83122
 570112801198  นางสาวมณฑา   เลาประโคน 2.90123
 570112801201  นางสาววริยา   อบภิรมย์ 2.50124
 570112801204  นางสาวศิริรัตน์   มาลีหวล 2.56125
 570112801205  นางสาวสุดารัตน์   แสนรัมย์ 3.41126
 570112801206  นางสาวสุธาสินี   ก าเนิดหนิ 2.69127
 570112801208  นางสาวหทัยชนก   นะราศรี 3.35128
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112801209  นางสาวอนุสรา   อ่อนวาที 3.40129
 570112801210  นางสาวอรทัย   เขตรัมย์ 3.40130
 570112801211  นางสาวอรอุมา   สร้อยเสน 3.10131
 570112801212  นางสาวอังสุมา   นาคนางรอง 3.30132
 570112801213  นางสาวอาทิตยาพร   ศีระบตุร 2.56133
 570112801215  นายกิตติธชั   วเิศษบปุผา 2.72134
 570112801218  นายเฉลิมเกียรติ   อยู่จงดี 2.85135
 570112801220  นายณัฐพล   โทอรัญ 2.39136
 570112801221  นายธนยศ   มณีราชกิจ 2.81137
 570112801224  นายนาขวญั   วรรณปะโค 2.46138
 570112801225  นายประทักษ ์  คลังจันทร์ 2.37139
 570112801229  นายวงศ์สถิตย์   อานประโคน 3.27140
 570112801230  นายวสันต์   บญุศักดาพร 2.64141
 570112801233  นายศิริพงษ ์  ซอนรัมย์ 2.10142
 570112801234  นายสนธยา   งามพร้อม 2.89143
 570112801235  นายสิทธพิร   สุดศรี 2.61144
 570112801236  นายสุทธพิงษ ์  สีมา 2.70145
 570112801240  นายวรวธุ   ละมุล 2.55146
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

นิติศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 570112901011  นางสาวนภัสวรรณ   สังฆระ 3.231
 570112901012  นางสาวนันทิตา   บนัตะบอน 2.872
 570112901013  นางสาวนิภากร   ศรีหานาม 3.163
 570112901014  นางสาวบษุกร   วาสนาม 2.904
 570112901015  นางสาวเบญจวรรณ   ตองติดรัมย์ 2.875
 570112901019  นางสาวพทุธรักษา   สิริทวสิีน 2.796
 570112901022  นางสาววชิราภรณ์   หนูโพนทัน 2.247
 570112901026  นางสาวศศิวลัย์   รัตน์ประโคน 2.538
 570112901028  นางสาวสกุลรัตน์   หอ้ยไธสง 2.409
 570112901032  นางสาวสุมิตรา   มิมไธสง 2.7510
 570112901036  นายธนาวฒิุ   พมิภู 2.5611
 570112901040  นายณัฐดนัย   ขันขวา 2.8512
 570112901043  นายนพรัชต์   บวัเลิง 3.4213
 570112901045  นายประมาณ   อิรัญ 2.6814
 570112901050  นายวรัิตน์   ภูสอาด 3.3115
 570112901052  นายศิวานนท์   แก้วเฮียง 3.2716
 570112901053  นายสรศักด์ิ   ไชยศรีรัมย์ 2.8517
 570112901068  นางสาวเบญจมาศ   จะปิน่ครบรีุ 2.1718
 570112901069  นางสาวปวชิญาดา   มีแยบ 2.8219
 570112901071  นางสาวพรรณธร   พุ่มอ าไพ 3.6920
 570112901074  นางสาวรัชนี   พนัหนองบวั 2.3521
 570112901081  นางสาวศุภาพชิญ์   ครองงาม 3.3422
 570112901085  นางสาวสุภลักษณ์   ทองทับพนัธ์ 2.9723
 570112901087  นางสาวสุริย์ฉาย   ทรงโท 2.3924
 570112901088  นางสาวอาฐิกมาศ   คลายโศก 2.9725
 570112901089  นางสาวอ าพกิา   บวัน้อย 2.7626
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คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปรญิญาตร ี4  ป ีภาคกศ.บป.

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/5/2561

 560132551001  นายกฤษณะ   จ้ายหนองบวั 3.021
 560132551004  วา่ท่ีร้อยตรี ชัชวาลย์   พรมประโคน 3.362
 560132551006  นายธวชิ   เสริมจันทร์ 3.293
 560132551014  นางสาวอรีวรรณ   อารีมิตร์ 3.034
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