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ล าดับที่ เลขที่ปรญิญา ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

ประจ าปกีารศึกษา 2559-2560

รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต

 นางสาวจรัญญา กระจา่งจนัทร์ บร.0830007/25611  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นางสาวการะเกต มุง่จงูกลาง บร.0830006/25612  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นายณัฐดนัย สิงหไ์ธสง บร.0830065/25613  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นายฉัตรกานต์ นวนเทา่ บร.0830064/25614  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นายธนายุทธ แอบไธสง บร.0830103/25615  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นายปยิะณัฐ แก่นจนัทร์ บร.0830068/25616  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 นายวชัระ หอมขจร บร.0830111/25617  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวจารุวรรณ นกเอ้ียง บร.0830118/25618  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นายช านาญ ประนางรอง บร.0830146/25609  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวบญุวภิา เมฆา บร.0830085/256110  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวสุนิศา นาคินชาติ บร.0830093/256111  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นายบญุส่ง ยางงาม บร.0830149/256012  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นายโกวทิย์ ศรีชารัตน์ บร.0830143/256013  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นายวรียุทธ พลเล่ือย บร.0830128/256014  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวรักษจ์นา ล่ามจนัทกึ บร.0830052/256115  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวเกวลี สิมหล่า บร.0830041/256116  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวอนุสรา อ่อนวาที บร.0830132/256117  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวอรทยั เขตรัมย์ บร.0830133/256118  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นายอภิสิทธิ ์ศรีสุข บร.0830133/256019  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวแก่นแก้ว มีมุข บร.0830077/256120  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวหทยัชนก นะราศรี บร.0830131/256121  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นายวงศ์สถิตย์ อานประโคน บร.0830143/256122  เกียรตินิยมอันดับสอง

 นางสาวกชกร จติร์โสภาส บร.0830004/256123

 นางสาวกชมน สีลา บร.0830040/256124

 นางสาวกนกภรณ์ ปะทะรัมย์ บร.0830074/256125

 นางสาวกรกนก รอบรู้ บร.0830115/256126

 นายก้องเกียรติ ค าพองพะเนา บร.0830062/256127

 นางกัญญา นพรัตน์ บร.0830134/256028

 นางสาวกัญญา พสิาดรัมย์ บร.0830005/256129

 นางสาวกัญญาพชัร อภัยจติต์ บร.0830135/256030

 นางสาวกัญฐิกาญจน์ ทวดอาด บร.0830136/256031

 นายกันตภณ ประทมุตา บร.0830098/256132

 นางสาวกัลยวรรธน์ ธรรมนิยม บร.0830154/256133

 นางสาวกาญจนา เจยีมใจ บร.0830075/256134

 นางสาวกาญจนา ชื่นชม บร.0830116/256135

 นายกิตติธชั วเิศษบปุผา บร.0830137/256136
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 นางสาวกิติยา พลค า บร.0830076/256137

 นางสาวกุลธรี ยศต๊ะสา บร.0830117/256138

 นายเกียรติศักด์ิ มุง่ดี บร.0830063/256139

 นายขจร พลไธสง บร.0830099/256140

 นางขวญัพฒัน์ วรสิงห์ บร.0830165/256041

 นางสาวจงศิริ จนัทะเขตต์ บร.0830156/256042

 นางสาวจริญญา สนิทสนม บร.0830042/256143

 นายจริยะ เจด็รัมย์ บร.0830163/256144

 นายจกัรพนัธ ์คันโทเงิน บร.0830121/256045

 นางสาวจนัทพิร แสงภักดี บร.0830078/256146

 นางสาวจนิตนา ชุดไธสง บร.0830152/256147

 นายจริวฒัน์ ตอรบรัมย์ บร.0830166/256148

 นางสาวจริาภรณ์ ค าประโคน บร.0830043/256149

 นางสาวจฑุาทพิย์ เหลาหวายนอก บร.0830119/256150

 นางสาวจฑุาภรณ์ ค าผาย บร.0830008/256151

 นางสาวเจนจริา มลาเวช บร.0830120/256152

 นางสาวเจนจริา มากะเต บร.0830009/256153

 นางสาวเจนจริา สุขะนนท์ บร.0830044/256154

 นายเจนภพ นาคินชาติ บร.0830100/256155

 นายเจษฎากร ภัททยิะโชติ บร.0830027/256156

 นายฉัตรชัย บงึจนัทร์ บร.0830144/256057

 นางสาวฉันทกิา ศรีสุข บร.0830079/256158

 นายเฉลิมเกียรติ อยู่จงดี บร.0830138/256159

 นายเฉลิมศักด์ิ ภิรมย์นาค บร.0830001/256160

 นางสาวชณิตชากรณ์ วงศ์วฒันโสภณ บร.0830081/256161

 นางสาวชไมพร บญุพบ บร.0830121/256162

 นายชยพทัธ ์ค าเปล่ง บร.0830101/256163

 นายชลวทิย์ ศิริมงคล บร.0830145/256064

 นายชาญชัย โตพฤกษา บร.0830150/256165

 นายชิด อาญาเมือง บร.0830166/256066

 นางสาวชุติรัตน์ วรไวย์ บร.0830080/256167

 นางสาวฑิฆมัพร เอ่ียมรัมย์ บร.0830017/256168

 นายณัฐธวชั นาชมภู บร.0830102/256169

 นางสาวณัฐธดิา พานิชรัมย์ บร.0830010/256170

 นายณัฐพล โทอรัญ บร.0830139/256171

 นายณัฐวฒิุ ศรีบปุผา บร.0830028/256172
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 นางสาวณิชาภัทร ขาวก้านเหลือง บร.0830122/256173

 นายดนุสรณ์ หมัน่ตลุง บร.0830155/256174

 นางสาวดรุณี ทองไทย บร.0830137/256075

 นางสาวดวงเดือน จารัมย์ บร.0830011/256176

 นางสาวดุจเดือน แฉล้มชาติ บร.0830045/256177

 นายเตชิต ควรสุวรรณ บร.0830122/256078

 สิบเอก ทปีกร นามปญัญา บร.0830002/256179

 นางสาวธนพร ประโลมรัมย์ บร.0830046/256180

 นายธนยศ มณีราชกิจ บร.0830140/256181

 นายธนากร อุ่นใจ บร.0830029/256182

 นายธนานนท ์แซ่แขก บร.0830066/256183

 นางสาวธมนวรรณ แก่นจนัทร์ บร.0830157/256084

 นายธวชัชัย ดวงส าราญ บร.0830147/256085

 นางสาวธญัญารัตน์ มะใบ บร.0830082/256186

 นางสาวธนัยพร หารศรี บร.0830123/256187

 นางสาวธดิารัตน์ กุลบตุร บร.0830012/256188

 นางสาวธดิารัตน์ พมิพว์นั บร.0830165/256189

 นายธรียุทธ ธรรมสูตร บร.0830030/256190

 นายนท ีเยาวชัย บร.0830148/256091

 นายนนทวฒัน์ วงษส์ามารถ บร.0830104/256192

 นางสาวนรากร อินโต บร.0830083/256193

 นางสาวนฤมล พคิณี บร.0830124/256194

 นายนวพล เสนาวงศ์ บร.0830031/256195

 นางสาวนัชชิดา เอ่ียมศิริ บร.0830013/256196

 นายนัฐวฒุ ค าจนัทร์ บร.0830067/256197

 นายนัฐวฒิุ แก้วศักด์ิ บร.0830105/256198

 นางสาวนันทมิา ปรินรัมย์ บร.0830047/256199

 นายนาขวญั วรรณปะโค บร.0830141/2561100

 นางสาวนิตยา อาศัยพลวง บร.0830084/2561101

 นางสาวนิสากร อินไธสง บร.0830125/2561102

 นางสาวเนตรนภา ชลอชน บร.0830014/2561103

 นางสาวบญุญาลักษณ์ สอนสุภาพ บร.0830048/2561104

 นายปฏิภาณ นาคไชยะ บร.0830106/2561105

 นางสาวปพชิญา ชมภูพาน บร.0830015/2561106

 นางสาวปภัสรา ก่อแก้ว บร.0830049/2561107

 นางสาวปภาวดี ศรีโสภณ บร.0830086/2561108
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 นายประทกัษ ์คลังจนัทร์ บร.0830142/2561109

 ดาบต ารวจ ประยงค์ โอทารัมย์ บร.0830123/2560110

 นางสาวปรารถนา งามสะพร่ัง บร.0830119/2560111

 นายปริชญ์ แอบไธสง บร.0830032/2561112

 นายปรีชา ตันวานิช บร.0830124/2560113

 จา่สิบต ารวจ ปรีชา วริิยกองเกิด บร.0830150/2560114

 นายปยินันท ์อุกประโคน บร.0830033/2561115

 นายผดุงศักด์ิ คนรู้ บร.0830107/2561116

 นายพงษเ์พชร แก้วกล้า บร.0830151/2560117

 นายพงษศั์กด์ิ ช านาญชัยศรี บร.0830167/2560118

 นางสาวพรพรหม ศรีจนัทร์ บร.0830138/2560119

 นางสาวพรรณนิภา นาคชลธี บร.0830016/2561120

 นางสาวพชัรี อินทร์งาม บร.0830139/2560121

 นายพเิชษฐ์ วฒันเรืองอนันต์ บร.0830152/2560122

 นายพพิฒัน์พงศ์ นิธรัุมย์ บร.0830164/2561123

 นางสาวเพญ็นภา โกรัมย์ บร.0830050/2561124

 นายไพรรัฐ อึงนันทศิริกุล บร.0830034/2561125

 นายภัทราวธุ นาคสระเกตุ บร.0830069/2561126

 นายภานุพงศ์ ปะนามะทงั บร.0830108/2561127

 นางสาวมณฑกานต์ พึ่งประสพ บร.0830087/2561128

 นางสาวมณฑา เลาประโคน บร.0830126/2561129

 นางสาวมาชิยาวรรณ ต้ังวงศ์ บร.0830018/2561130

 นางสาวมินตรา ไชยรินทร์ บร.0830051/2561131

 นางสาวมินตรา ดวงจติ บร.0830088/2561132

 นายเมืองมินทร์ ใจดี บร.0830156/2561133

 นายไมตรี แก้วสีใส บร.0830125/2560134

 นายรว ิสัทธานนท์ บร.0830109/2561135

 นางสาวรสรินทร์ คนงาม บร.0830019/2561136

 นางสาวรัชณีพรรณ ศรีจนัทร์ บร.0830089/2561137

 จา่เอก รัชตะ ตุ้งประโคน บร.0830126/2560138

 นางสาวรัชนีกร พนัธสุ์วรรณ์ บร.0830151/2561139

 นางสาวรัตติยา ธรรมิภักด์ิ บร.0830140/2560140

 นางสาวรัตนาวดี จนัทตรี บร.0830158/2560141

 นายวรพงษ ์อรุณศิริภูมิ บร.0830127/2560142

 นายวรยศ มณีวรรณ บร.0830035/2561143

 นางสาววรรณวภิา แจงกระโทก บร.0830159/2560144
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 นางสาววรรณา จอดรัมย์ บร.0830168/2560145

 นายวรวทิย์ ขอนรัมย์ บร.0830070/2561146

 นายวรวฒิุ แอบไธสง บร.0830110/2561147

 นายวรวธุ ละมุล บร.0830149/2561148

 นางสาววรัชญา กองศิริ บร.0830090/2561149

 นางสาววริยา อบภิรมย์ บร.0830127/2561150

 นายวสันต์ บญุศักดาพร บร.0830144/2561151

 นางสาววาสนา ช่างเกวยีน บร.0830160/2560152

 นางสาววชิุดา อุพรัีมย์ บร.0830162/2561153

 นางสาววญิาดา ชะนะนาน บร.0830020/2561154

 นายวทิยา ส าราญสุข บร.0830071/2561155

 นางสาววภิาวรรณ ทองค า บร.0830053/2561156

 นางสาววนีัส ขันทอง บร.0830161/2560157

 นายวรีวฒัน์ พนูทกัษณิ บร.0830003/2561158

 นายวรีะศักด์ิ อักษรณรงค์ บร.0830129/2560159

 นายวฒิุนันท ์อมาตย์เสนา บร.0830130/2560160

 นายศราวฒิุ ทศินอก บร.0830112/2561161

 นายศราวธุ สุขประโคน บร.0830131/2560162

 นางสาวศศิธร ประสาน บร.0830091/2561163

 นางสาวศิริประภา ตวงไธสง บร.0830021/2561164

 นายศิริพงษ ์ซอนรัมย์ บร.0830145/2561165

 นางสาวศิริพร กุยทวจีร บร.0830054/2561166

 นางสาวศิริรัตน์ มาลีหวล บร.0830128/2561167

 นายสถาพร สุภาษติ บร.0830113/2561168

 นายสนธยา งามพร้อม บร.0830146/2561169

 นายสมประสงค์ พมิพจ์นัทร์ บร.0830072/2561170

 นายสายัณห ์วเิศษเนตร บร.0830114/2561171

 นายสิทธกิร เครืองรัมย์ บร.0830132/2560172

 นายสิทธพิร สุดศรี บร.0830147/2561173

 นายสิรวชิญ์ จติเนื่อง บร.0830036/2561174

 นางสาวสุกัญญา นามปญัญา บร.0830120/2560175

 นางสาวสุณีย์ พรหมเอาะ บร.0830158/2561176

 นางสาวสุดารัตน์ แสนรัมย์ บร.0830129/2561177

 นางสาวสุดารัตน์ อยู่แทกุ้ล บร.0830022/2561178

 นางสาวสุทธดิา แก่ล าราช บร.0830055/2561179

 นางสาวสุทธดิา เพประโคน บร.0830092/2561180
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 นายสุทธพิงษ ์สีมา บร.0830148/2561181

 นางสาวสุธาสินี ก าเนิดหนิ บร.0830130/2561182

 นายสุธนิันท ์ปดัส าราญ บร.0830037/2561183

 นางสาวสุธนิันท ์หวงัดี บร.0830056/2561184

 นายสุบนิ บตุรงาม บร.0830073/2561185

 นายสุรชัย อาญาเมือง บร.0830153/2560186

 นายสุรศักด์ิ โยงกระโทก บร.0830038/2561187

 นางสาวสุรัตนาภรณ์ สมบรูณ์รัตน์ บร.0830023/2561188

 นางสาวสุรีย์มาศ แปะประโคน บร.0830162/2560189

 นางสาวสุวมิล พรัิมย์ บร.0830141/2560190

 นางสาวแสงอุษา สิงหท์อง บร.0830094/2561191

 นางสาวหทัยา สอนพงศ์ บร.0830024/2561192

 นางสาวอดิษญา กล่ าเจริญ บร.0830057/2561193

 นายอธวิฒัน์ ดาววฒันะทรัพย์ บร.0830154/2560194

 นางสาวอนิษา ทองค า บร.0830095/2561195

 นายอนุชิต จนัทวงศ์ บร.0830155/2560196

 นางสาวอภิญญา ศาลางาม บร.0830153/2561197

 นางสาวอรทยั ใจเดียว บร.0830025/2561198

 นางสาวอรทยั ดวงดี บร.0830058/2561199

 นางสาวอรนุช มีมุข บร.0830142/2560200

 นางสาวอรวรรณ ชะบวัรัมย์ บร.0830159/2561201

 นางสาวอรอุมา สร้อยเสน บร.0830134/2561202

 นางสาวอรุณรัตน์ ช่อกลาง บร.0830059/2561203

 นางสาวอรุณรัตน์ ตามประสี บร.0830163/2560204

 นางสาวอังคณา ลึกประโคน บร.0830160/2561205

 นางสาวอังคณา สงโท บร.0830164/2560206

 นายอังคาร กระซิรัมย์ บร.0830039/2561207

 นางสาวอังสุมา นาคนางรอง บร.0830135/2561208

 นางสาวอัญชลี เส็งนา บร.0830060/2561209

 นางสาวอัญธกิา สมบติัวงค์ บร.0830096/2561210

 นางสาวอาทติยาพร ศีระบตุร บร.0830136/2561211

 นายอานนท ์กุมภันธ์ บร.0830157/2561212

 นางสาวอารีรัตน์ เดชารัมย์ บร.0830026/2561213

 นางสาวอิศรินทร์ อ่ิมรัมย์ บร.0830061/2561214

 นายเอกภพ หมัน่ประโคน บร.0830161/2561215

 นางสาวไอรดา ค าพนั บร.0830097/2561216


