
ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540112286019  นางสาวจิตติมา   เพง็เพชร 2.431
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

คณิตศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 550112210066  นางสาวพชัรี   ปจ๎จัย 2.311
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 550112275028  นางสาวเสาวณีย์   ตระกูลรัมย์ 2.321
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540112287107  นายอนุชิต   ปต๎ตาเทสัง 2.281
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 530112230031  นายวรวุฒิ   วันประโคน 2.341
 540112230030  นายอมรเกียรติ   เครือศรี 2.312
 540112230050  นายชัยชนะ   อินนะรายรัมย์ 2.263
 550112230005  นายกิตติณัฐ   คล้ายน้อย 2.824
 550112230048  นายสุริชัย   โพธิป์ระโคน 2.355
 550112230061  นางสาวเจนนภา   รักพรม 3.406
 550112230068  นายดํารงเดช   เดินรีบรัมย์ 2.907
 550112230079  นายประมุข   ภาคคํา 2.548
 550112230088  นายวันชัย   หากระสัง 3.259
 550112230096  นายสิทธิศักด์ิ   แซ่เตียว 3.1310
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540112240018  นายไพศาล   การเพยีร 2.161
 540112240052  นางสาวกัลยาณี   ชัยสุวรรณ์ 2.012
 540112240057  นางสาวเดือนเพญ็   หาญย่ิง 2.093
 550112240001  นางสาวเกศริน   ใจหาร 2.514
 550112240003  นางสาวคันฉัตร   เปยีนรัมย์ 2.535
 550112240005  นางสาวชฎารัตน์   จอยเอ้กา 2.636
 550112240006  นายชนะชน   เทียบหว้า 2.657
 550112240007  นายชัชวาลย์   โคตรสมบติั 2.988
 550112240009  นายชีวะรินทร์   อินธิแสง 2.589
 550112240010  นายณัฐกานต์   แรงกสิวิทย์ 2.7210
 550112240011  นายตรีเนตร   จันครบ 2.1711
 550112240017  นายนิกร   กรมละคร 2.2612
 550112240018  นายนิวัฒน์   คุณวงศ์ 2.6213
 550112240019  นางสาวนุชจรี   ฝอยทอง 2.9014
 550112240020  นายปราโมทย์   ศรีพนม 2.1615
 550112240022  นางสาวปวีณา   งุ้มโภคา 2.6016
 550112240023  นายปยิะนัฐ   จังอินทร์ 2.9117
 550112240025  นางสาวพรรณผกา   เทพาคํา 3.1018
 550112240029  นายภคินัย   ปะโพธิศ์รี 2.7919
 550112240034  นายราเมศ   กมลเลิศ 2.4820
 550112240035  นายวณัฐ   เก้ือกูล 2.4221
 550112240036  นายวรวุฒิ   มาขุมเหล็ก 2.2322
 550112240038  นางสาววันวิสาข์   สาราจารย์ 2.5123
 550112240040  นายวีรภัทร   บญุโสม 2.5824
 550112240041  นายวีรยุทธ   ปต๎ตาเน 2.5125
 550112240050  นางสาวสุจิตรา   พลิาแดง 2.6126
 550112240051  นางสาวสุพตัรา   ไชยมาคํา 2.5627
 550112240053  นางสาวสุวรรณา   สุขวิเศษ 2.3328
 550112240054  นายเอกภพ   คํามณี 2.2229
 550112240055  นายอดิศร   ไชยโย 2.5430
 550112240058  นางสาวอภิญญา   รินโยธา 2.1931
 550112240059  นายอภิวัฒน์   เนาวบตุร 2.5532
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112240062  นายอํานาจ   ไชยอินทร์ 2.0633
 550112240063  นางสาวขวัญฤทัย   สวายพล 2.6834
 550112240064  นางสาวจิตติมา   ภาษี 2.3035
 550112240065  นายเจษฎา   แพงศรี 2.1736
 550112240066  นายชญานนท์   มณีงาม 2.4537
 550112240068  นายชานนท์   ทิมพทัิกษ์ 2.0938
 550112240069  นางสาวชาลินี   สงกูล 2.5939
 550112240076  นายนฤเบศร์   สัตรูพนิาศ 2.2940
 550112240077  นายนัทธพงศ์   ช่วยบํารุง 2.1441
 550112240080  นางสาวนุชจรีย์   สมมุติรัมย์ 2.6442
 550112240081  นายประดิษฐ์   วิชัย 2.3743
 550112240084  นายพงษ์เทพ   ตาทอง 2.6244
 550112240085  นางสาวพรทิวา   วรสิงห์ 2.9345
 550112240088  นายพฒัน์ภูมิ   มีศรี 2.2346
 550112240093  นางสาวมะลิวรรณ   สาทิพย์จันทร์ 2.7247
 550112240104  นางสาวศิราณี   ปะตังทะสา 2.1348
 550112240105  นายศุภกร   พดูเพราะ 2.9449
 550112240106  นางสาวศุภรัตน์   เรือนจันทร์ 2.1950
 550112240107  นายสราวุธ   สมบรูณ์ 2.3551
 550112240108  นายสหภาพ   พรมประโคน 2.3452
 550112240110  นายสิงหนาถ   ชัยวุฒิกร 2.5353
 550112240114  นางสาวสุรางรัตน์   ศรีแก้ว 2.8654
 550112240115  นางสาวสุวรรณิภา   พตุตาล 2.6655
 550112240116  นายอดิศักด์ิ   ดีช่อรัมย์ 2.4056
 550112240117  นายอนุชา   พเิศษ 2.3657
 550112240119  นายอภิสิทธิ ์  ผําชัย 2.2658
 550112240121  นายอัครณี   สินสุพรรณ์ 2.5759
 550112240123  นางสาวอาริษา   ตอเงิน 2.4360
 550112240124  นายอําพล   ขันแข็ง 2.8661
 550112240127  นางสาวศิวภา   เชิญขวัญชัย 2.4062
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540112241023  นางสาวกาญจนา   นาคศรี 2.281
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ชีววิทยาประยุกต์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540112247008  นายวุฒิไกร   บบุผามาตัง 2.221
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

สาธารณสุขชุมชน

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540112265008  นางสาวกนกวรรณ   สมศักด์ิ 2.651
 550112265001  นางสาวเกศรินทร์   ใสสะอาด 2.522
 550112265002  นางสาวกนกพชิญ์   พลูสินทรัพย์ 2.873
 550112265004  นางสาวกรองกาญจน์   จริยามา 2.814
 550112265006  นางสาวขนิษฐา   ฉลาดดี 3.085
 550112265007  นางสาวจริยา   จําปาทอง 2.826
 550112265009  นางสาวจิราพร   ยืนยง 2.707
 550112265010  นางสาวจิราภรณ์   ศาลางาม 3.018
 550112265011  นางสาวจุฑาพร   สายกระสุน 2.809
 550112265014  นางสาวชาลินี   สิมมะวงศ์ 2.4110
 550112265017  นางสาวดวงหทัย   ออดไธสง 2.5511
 550112265018  นายทศพล   เสนาะศัพท์ 2.0812
 550112265020  นางสาวธมนวรรณ   รสธรรม 2.1613
 550112265022  นางสาวนฏกร   วงศ์สุริยา 2.7514
 550112265024  นางสาวนันทภรณ์   เผ่ือนสูงเนิน 2.6915
 550112265025  นางสาวนาฎตะวัน   บํารุงวุฒิ 2.5816
 550112265026  นางสาวเบญจมาศ   ประวันเตา 2.7117
 550112265027  นายบญัชา   ราชสีทา 2.4318
 550112265029  นางสาวปรียานุช   ศรีรักษ์ 2.4419
 550112265031  นางสาวเพญ็นภา   กําแก้ว 2.6720
 550112265033  นางสาวพชัราภรณ์   อักษร 2.8721
 550112265035  นางสาวมณีนุช   ทิพย์พนัโน 2.7922
 550112265036  นางสาวรัตนาวดี   สินลา 2.8023
 550112265037  นางสาววงเดือน   เวียงคํา 2.7024
 550112265038  นางสาววัลยา   วิไลศรี 2.3725
 550112265039  นางสาววาลชัชนี   บตุรงาม 3.1126
 550112265040  นางสาววิชุนันท์   แสนกาสา 2.8327
 550112265041  นางสาวศศิธร   ศิริบตุร 3.3928
 550112265043  นางสาวสิริวรรณ   ตาเปีย๊ก 3.8029
 550112265044  นางสาวโสพศิสุดา   ใจศิล 2.9730
 550112265045  นางสาวสรินธร   ดวงเลิศ 2.4131
 550112265047  นางสาวสุกัญญา   ด้ันนอก 2.9432
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

สาธารณสุขชุมชน

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112265048  นางสาวสุณิสา   เดชไธสง 2.6833
 550112265049  นางสาวสุดารัตน์   จันดี 3.1234
 550112265050  นางสาวสุธาสินี   วีระชาติ 2.7435
 550112265051  นางสาวสุนิสา   ละอองดี 3.2636
 550112265052  นางสาวสุพตัรา   รสกระโทก 3.3837
 550112265053  นางสาวสุภาพร   สิทธิวงศ์ 2.7738
 550112265054  นางสาวอนัญญา   อุ่นสิม 2.6739
 550112265055  นายอนิกูล   บญุมามอญ 2.3040
 550112265057  นางสาวอรุณรัตน์   อินพทัิกษ์ 2.6741
 550112265059  นางสาวอารยา   เกษร 3.0642
 550112265061  นายกฤษนัย   ทองศรี 2.7143
 550112265062  นางสาวกาญจนา   ช่ืนรัมย์ 2.7544
 550112265063  นางสาวขวัญใจ   มะลิเลิศ 2.6545
 550112265066  นางสาวจิราภรณ์   บญุจันทร์ 2.6746
 550112265068  นางสาวจุฑามณี   ฤทธิม์าก 2.5747
 550112265069  นางสาวจุติมา   สินครบรีุ 2.3848
 550112265070  นางสาวชฎาพร   เพช็รสูงเนิน 2.6349
 550112265071  นางสาวชิราพรรณ   บญุประกอบ 3.6950
 550112265072  นางสาวฐิตินันท์   โกมุทกลาง 3.1051
 550112265073  นางสาวณัฐณิชา   พนารินทร์ 3.3052
 550112265074  นายณัฐวุฒิ   สิงเก้ือ 2.2653
 550112265077  นางสาวทิพย์วรรณ   ไชยโสดา 2.9754
 550112265079  นางสาวธารทิพย์   มิถุนาวงค์ 2.4255
 550112265080  นางสาวนริศรา   ศรีไสล 2.8856
 550112265081  นางสาวนันทกาญ   ทับทิมไทย 2.8257
 550112265082  นางสาวนัยนา   พรหมเอาะ 3.8058
 550112265083  นางสาวนิดา   อินทํานุ 2.4659
 550112265084  นายกฤตธีร์ภัฒน์   นัดก่ิง 3.0360
 550112265086  นางสาวปรีญาพร   เสมารัมย์ 2.0561
 550112265087  นางสาวปญ๎ญารัตน์   แดนอรุณ 2.5762
 550112265089  นางสาวไพรมณี   แก้วเปาู 2.9563
 550112265091  นายพนัรงณ์   แก้วอําไพ 3.0364
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

สาธารณสุขชุมชน

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112265092  นางสาวพชิามญช์ุ   ใจคํา 2.7765
 550112265093  นางสาวกชพรรณ   ทองปอ 2.4166
 550112265094  นางสาวลดารัตน์   เอ่ียมไธสง 2.9267
 550112265095  นางสาววรกานต์   เรืองหรัิญ 2.9168
 550112265096  นางสาววารุณี   พานิชปฐม 2.2169
 550112265097  นางสาววิจิตรา   เจริญสุข 2.7170
 550112265098  นายศราวุฒิ   ปุมูไสว 3.3671
 550112265099  นางสาวศศิธร   ขวานํ้าคํา 3.1072
 550112265100  นางสาวศศินา   ผลบญุ 2.7073
 550112265101  นางสาวศิริประภา   แก่นดี 3.0074
 550112265102  นางสาวแสงสุรี   ผลทวี 2.8675
 550112265103  นางสาวสกุลรัตน์   อันไขหน้า 2.7776
 550112265104  นางสาวศรสวรรค์   ภานา 2.3877
 550112265106  นางสาวสุกาญดา   บตุรแวว 3.2778
 550112265107  นางสาวสุดารัตน์   เรืองศรี 3.1979
 550112265109  นางสาวสุนทราภรณ์   กิริรัมย์ 2.9580
 550112265111  นางสาวสุภาพร   ทรงพระ 2.2781
 550112265114  นางสาวอมรรัตน์   บญุมามอญ 3.4082
 550112265115  นางสาวอักษรสวรรค์   ทําไช 2.7183
 550112265116  นางสาวอาทิตยา   ปาละโค 2.6984
 550112265117  นางสาวอุไรพร   โสมประโคน 3.3985
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 510112284022  นางสาววาทินีย์   แดขุนทด 2.611
 510112284029  นางสาวศรินทิพย์   นามพนัธ์ 2.032
 510112284041  นายฐิตินันท์   สุขเกษม 2.483
 510112284042  นางสาวนุชนาฏ   สวงรัมย์ 2.034
 550112284023  นายวันชัย   ยามรัมย์ 2.835
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 520112285009  นายวสันต์   โชคพมิาย 2.471
 540112285034  นายวันเฉลิม   บวัวงค์ 2.382
 540112285035  นายวิวรรธน์   พบิลูย์รักษาแก้ว 2.703
 540112285061  นางสาวสุพตัรา   คําพาพทุธ 2.864
 540112285063  นางสาวอรุณี   ศรีจันดา 2.445
 550112285001  นางสาวเกษมณี   มูลเมือง 2.956
 550112285015  นายดนุเดช   โยทัยเหล่ียม 3.277
 550112285018  นายถิรคุณวิสิษฎ์   จันทร์งาม 2.318
 550112285020  นายทัศพล   เขตเจริญ 3.139
 550112285030  นางสาวนุสบา   มาศรักษา 2.9010
 550112285034  นายภูบดินทร์   หงษ์คํามี 2.5511
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 530112286004  นายธนวัฒน์   จันทนุภา 2.661
 530112286007  นายธนกฤษ   วงค์สุรินทร์ 2.322
 530112286010  นายนฤพจน์   ม่วงศิริ 2.633
 530112286021  นางสาวมาริษา   รอบแคว้น 2.544
 530112286028  นายคาวีร์   หาญชนะ 2.545
 530112286030  นางสาวณัฐพร   ภวภูตานนท์ 2.936
 530112286032  นายเทพ   ปด๎สําราญ 2.367
 530112286051  นางสาวศรัณยา   สุขสาร 2.928
 540112286021  นางสาวจุรีรัตน์   แจ่นประโคน 2.009
 540112286041  นางสาวสุธาสินี   ปราศกระโทก 2.7310
 550112286004  นางสาวจณิสตา   ไหประโคน 2.1311
 550112286005  นางสาวจารวี   ศรีพรหม 3.4412
 550112286006  นางสาวจุฑาพร   แนวราษฎร 2.1413
 550112286008  นายชัยวัฒน์   จันทร์ประทัด 2.4414
 550112286017  นายนิรุต   บญุทุม 2.7215
 550112286045  นายสมฤทธิ ์  แก้วอินทนิน 3.5916
 550112286047  นางสาวสุนารี   นาราช 3.1717
 550112286049  นางสาวสุวิมล   อินรายรัมย์ 3.3718
 550112286055  นางสาวกนกวรรณ   เลียบไธสง 2.3419
 550112286059  นางสาวจันทนา   เจริญพนัธ์ 2.8220
 550112286060  นางสาวจิราพร   วงศ์กลม 2.9621
 550112286062  นางสาวชิดชนก   ก่ิงนอก 2.8622
 550112286064  นายธนพล   ช่ืนมะเริง 2.4523
 550112286065  นายธีรวัฒน์   โครัมย์ 2.3024
 550112286068  นางสาวนันท์นภัส   สิงหยั์ง 2.9325
 550112286073  นางสาวประสพภรณ์   ศรีพะลัง 2.1926
 550112286074  นางสาวปริยาภา   นานอก 3.0027
 550112286076  นางสาวพรรษพร   วิทักษบตุร 3.4428
 550112286079  นายพสุิทธิ ์  วาประโคน 2.9829
 550112286080  นายภัคศรัณย์   เวียงสมุทร์ 3.2430
 550112286083  นางสาวมนฤดี   ศรีสมบติั 3.1731
 550112286086  นางสาวรัตนาภรณ์   ศรีวิเชียร 2.8632
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112286088  นายวรเกียรติ   บญุครอง 3.1133
 550112286089  นางสาววัชราภรณ์   ศรียานงค์ 3.2534
 550112286091  นางสาววิไลพร   ดังชัยภูมิ 2.9035
 550112286092  นางสาววิภาพร   เซ็นรัมย์ 2.6936
 550112286099  นางสาวสุพตัรา   สุจิรพงศ์ 2.6037
 550112286100  นายสุระ   ชนะประโคน 3.3638
 550112286101  นางสาวสุวรรณา   ขําเอนก 2.6139
 550112286103  นายอนุชา   ยันประโคน 2.6140
 550112286107  นายเอกชัย   จันทป 2.8841
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

คณิตศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 530112210035  นางสาวปญ๎จรัตน์   ตันจุลนานนท์ 2.001
 550112210007  นางสาวเจนจิรา   โยยรัมย์ 2.242
 550112210018  นางสาวทิพวัลย์   พมิพาวงศ์ 2.413
 550112210020  นางสาวนนทิยา   ประกอบมี 2.244
 550112210027  นางสาวปาริชาติ   จวบรัมย์ 2.445
 550112210033  นางสาวรุ่งนภา   ด้วงพวง 2.216
 550112210035  นางสาววรรณิสา   สายทะเล 2.947
 550112210040  นางสาวสุจิตรา   หาญโกทา 2.868
 550112210048  นางสาวกรนันท์   จวงจันทร์ 2.349
 550112210052  นางสาวฉัตรสุดา   ทัศพร 2.1810
 550112210053  นายชัยชาญ   เจียรประวัติ 2.3011
 550112210054  นางสาวญาณี   คลายทุกข์ 2.3812
 550112210055  นายณัฐพงษ์   เภสัชชา 2.0613
 550112210071  นางสาวมณีรัตน์   โพธิง์าม 2.4514
 550112210075  นางสาววรรณวิศา   พลขันธ์ 2.0315
 550112210077  นางสาววราภรณ์   โฮนอก 2.4416
 550112210078  นางสาววาสนา   วงเวียน 3.0317
 550112210079  นางสาววิชุดา   เกษมศรี 2.2018
 550112210083  นางสาวสุธิชา   ปยิางสุ 3.0419
 550112210084  นายสุรชาติ   ประยุทธเต 2.0820
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ภูมิสารสนเทศ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112231001  นางสาวขนิษฐา   บญุโก่ง 2.571
 550112231002  นายจักรวาล   ณ  ลานคา 2.262
 550112231004  นายเฉลิม   เจือจันทร์ 3.103
 550112231006  นางสาวฐิติมา   หลอดทอง 3.434
 550112231011  นายทัศไนย   สุภาพ 2.835
 550112231013  นายธารินทร์   เกรติกุล 3.206
 550112231015  นางสาวนุวดี   ศรีเนาวรัตน์ 2.907
 550112231016  นางสาวประกายเเก้ว   คู่รัมย์ 2.978
 550112231018  นางสาวปยิธิดา   จิตไธสง 2.589
 550112231019  นางสาวพฤกษา   เทียมคลี 2.2310
 550112231020  นายพเิชษฐ์   อ่อนหางหว้า 2.5211
 550112231021  นางสาวเมวิกา   ทองศรี 2.4412
 550112231022  นายมงคล   ม่วงชูอินทร์ 3.0113
 550112231023  นายวริศ   หนิคํา 2.6414
 550112231024  นายวสวัตต์ิ   เทพเนาว์ 2.5315
 550112231025  นางสาววาสนา   ทิพย์กระโทก 2.2116
 550112231026  นางสาววิชุดา   เดชคุณรัมย์ 2.4517
 550112231028  นางสาววิลาวัลย์   ปรึกษาชีพ 3.0018
 550112231029  นายวุฒิพงษ์   เตรัมย์ 2.6119
 550112231030  นางสาวศิริอาภา   สวัสดี 2.0920
 550112231031  นายสถิตย์   จงสวัสด์ิ 3.0821
 550112231033  นายสมรัตน์   อินสําราญ 3.1522
 550112231035  นางสาวสุภัค   มัตธิตะถัง 2.9123
 550112231036  นางสาวสุรัสวดี   บุง้ทอง 2.7524
 550112231039  นางสาวอัจจิมา   อุสาทรัพย์ 2.5625
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เคมี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112249002  นางสาวกรรณิการ์   ดวนขันธ์ 2.621
 550112249004  นางสาวก่ิงกาญจน์   จันทะโคตร 2.542
 550112249005  นางสาวกนกวรรณ   บพัสุข 2.593
 550112249006  นางสาวจอมสุรางค์   คุณลอย 2.744
 550112249008  นางสาวจุฑามาศ   พงษ์เพชร 2.465
 550112249009  นางสาวชไมพร   ลอบแคว้น 2.976
 550112249011  นางสาวณัฐพร   ฐิติมโนวงศ์ 3.567
 550112249018  นางสาวนิตยา   ปะรินรัมย์ 3.208
 550112249019  นายกฤติภัทร   วันรัมย์ 2.699
 550112249020  นางสาวเบญจรัตน์   คูสกุล 2.4210
 550112249021  นางสาวปรารถนา   โถประโคน 3.2711
 550112249024  นางสาวปยิพร   รอมไธสง 2.6212
 550112249027  นางสาวพรพมิล   ไชยชาติ 3.2313
 550112249030  นางสาวพมิพกานต์   พุ่มพวง 2.5214
 550112249031  นางสาวพลิาสลักขณ์   กําจร 2.8115
 550112249032  นางสาวมัลลิกา   จักรสาน 2.9316
 550112249033  นางสาวยุพนิ   ทัศสุพล 3.0017
 550112249035  นางสาวรุ่งนภา   แสวงผล 2.7318
 550112249036  นางสาวเวธกา   สดศรี 2.4019
 550112249037  นางสาววรรณวิภา   ถนัดหมอ 2.4820
 550112249038  นางสาววรายุ   คํายา 2.8921
 550112249039  นางสาววิภาวรรณ   ปทุมวัน 2.0522
 550112249040  นางสาวเสาวนิตย์   บญุปก 2.6423
 550112249045  นางสาวสุภาวดี   เปรียวไธสง 2.1724
 550112249046  นางสาวหยาดเดือน   ราชภักด์ิ 2.7725
 550112249047  นางสาวฐานิตา   สายชุ่มดี 2.6226
 550112249048  นางสาวกมลชนก   แก้วหล่อ 2.3627
 550112249050  นายกฤษฎา   สุขเจริญ 2.9628
 550112249051  นางสาวกาญจนา   คํ้าชู 3.0529
 550112249053  นางสาวจรัญญา   เล่ือมใส 3.0730
 550112249054  นายจักรพนัธ์   ภัทรจอมคําสิงห์ 2.2331
 550112249060  นางสาวดิศรินทร์   พยัฆกุล 3.2932
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เคมี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112249064  นายธีรภัทร   เทจอหอ 2.9133
 550112249066  นางสาวนิภา   นาชัย 2.5134
 550112249067  นางสาวบษุรินทร์   พดุนา 2.2635
 550112249068  นายปกรณ์วิทย์   อ่ิมมณี 2.3736
 550112249069  นางสาวปวีณา   ดุมกลาง 2.5337
 550112249070  นางสาวปวีณา   วงศ์พนิิจ 2.1938
 550112249072  นางสาวปยิพร   ละเอียด 3.2639
 550112249073  นางสาวพนิดา   พลเจริญ 2.3440
 550112249074  นางสาวพรพมิล   คงเก่ง 3.6641
 550112249076  นางสาวพชัรินทร์   ตุ่มงาม 3.0042
 550112249077  นางสาวพนัธิดา   อันนารี 2.7343
 550112249078  นางสาวพมิพไิล   ชารัมย์ 2.2944
 550112249079  นางสาวฟาติมะ   จําปา 2.3445
 550112249081  นางสาวรัชนีกร   ทวีกูล 2.7246
 550112249082  นางสาวรัตนาภรณ์   พรมหงษ์ 3.5747
 550112249083  นางสาวฤทัย   อาจทวีกุล 2.7848
 550112249084  นางสาววรัชยา   ดีเย่ียม 2.4749
 550112249085  นางสาววิไลภรณ์   เหล้าเจริญ 2.6950
 550112249086  นางสาววิลาวัณย์   เคร่ืองพาที 2.8551
 550112249087  นางสาวโสรญา   ชัยประสิทธิ์ 2.6852
 550112249088  นางสาวสิริชล   ตามสีรัมย์ 3.2453
 550112249090  นางสาวสุนิษา   เอ็มประโคน 2.4954
 550112249091  นางสาวสุวรรณี   นามวิชัย 3.0955
 550112249093  นางสาวอรุณนภา   แก้วเกาะ 2.0356
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์การอาหาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112266001  นายจตุพร   นนทศิลา 3.181
 550112266003  นางสาวจินดารัตน์   โสดก 3.152
 550112266004  นางสาวจิราภรณ์   ชัยณรงค์ 2.923
 550112266006  นางสาวฉรินธร   ทันดี 2.714
 550112266007  นางสาวชลธิชา   แก้วก่า 2.385
 550112266008  นายชัยกมล   เวินชิว 2.786
 550112266012  นางสาวเดือน   สืบสวน 2.187
 550112266013  นางสาวธัญญาลักษณ์   ศรีสมบรูณ์ 2.468
 550112266014  นางสาวนันทนา   เพื่อนรัมย์ 2.809
 550112266016  นางสาวเนตรนภา   พนิิจ 2.9810
 550112266018  นางสาวปภาวรินท์   รุ่งแสง 2.2011
 550112266019  นางสาวปานรุ้ง   เจริญดี 3.3512
 550112266022  นางสาวภูสุดา   สวัสด์ิ 2.5213
 550112266025  นางสาวยุภาภรณ์   คําแพงจีน 2.3014
 550112266026  นายรังสี   จันทร์ทอง 2.4815
 550112266035  นายศักด์ิสิทธิ ์  กมลภูผจงภักด์ิ 2.3016
 550112266036  นางสาวสุจิตรา   สําราญ 3.5017
 550112266037  นางสาวสุปราณี   ปล่ังกลาง 2.5118
 550112266038  นางสาวสุพรรณษา   มงคล 2.6719
 550112266039  นางสาวสุมาลี   ติดใจดี 3.1420
 550112266040  นางสาวสุรีย์พร   วาสเอ้ยวงศ์ 3.5821
 550112266041  นางสาวสุวรรณา   เย้ยรัมย์ 2.5522
 550112266042  นางสาวเสาวนีย์   นะเรศรัมย์ 2.1923
 550112266043  นางสาวอมรา   โกติรัมย์ 2.2124
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ชีววิทยา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112267001  นางสาวเกศกนก   ราษฎร์สงขลา 2.911
 550112267005  นางสาวเจนจิรา   เดชารัมย์ 2.692
 550112267006  นางสาวจิติมา   หมู่หมี 3.033
 550112267008  นางสาวจุฑาพร   ยางนอก 2.484
 550112267010  นางสาวชารียา   มาลัยศรี 2.345
 550112267011  นางสาวช่ืนกมล   สวายประโคน 2.186
 550112267012  นายณัฐพงษ์   สวัสดี 3.437
 550112267015  นางสาวทัศนีย์   วนวงศ์ 2.698
 550112267017  นางสาวนนท์ชนก   ภูมิประโคน 3.169
 550112267019  นางสาวนิภาดา   สุพนิรัมย์ 2.9810
 550112267020  นางสาวนิภาภรณ์   แย้มชู 3.6411
 550112267021  นางสาวปวีณา   แก้วเกตุ 2.9612
 550112267022  นางสาวปาลิดา   วีรปภาณิจ 2.7113
 550112267023  นางสาวเพญ็พชิชา   ลุนราช 2.3814
 550112267025  นางสาวพชัธิยา   บรรหาร 3.1615
 550112267026  นางสาวพจิิตรา   รัตนา 3.1416
 550112267028  นางสาวมัลลิกา   บญุเลิศ 3.0317
 550112267029  นายโยธิน   เคนจัตุรัส 2.9718
 550112267030  นางสาวรุ้งทิวา   บญุทัน 2.5119
 550112267031  นางสาววนิดา   พรมประโคน 2.9420
 550112267033  นางสาววรรณิสา   จัตุกูล 3.0121
 550112267034  นางสาววิชุดา   สวัสดี 2.9722
 550112267035  นางสาววีรวรรณ   รอบแคว้น 2.9323
 550112267036  นายวีระพนัธ์   ท่ีรัก 2.4524
 550112267039  นางสาวสมฤดี   ประกอบกิจ 2.6025
 550112267040  นางสาวสิริวิภา   ยารัมย์ 3.0926
 550112267042  นางสาวสุกัญญา   สีสมบา 3.0327
 550112267043  นางสาวสุดา   ชีกลาง 2.6828
 550112267045  นางสาวสุพตัตรา   สุขจิตร 3.0829
 550112267046  นางสาวสุภัทราภรณ์   จําปาแดง 2.7930
 550112267047  นางสาวสุภาพร   สายรัตน์ 3.1731
 550112267048  นางสาวสุวิมล   อุชิรัมย์ 3.5632
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ชีววิทยา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112267049  นางสาวอภิญญา   เขียวอุตสา 2.5733
 550112267052  นางสาวอาภา   ศรีศิริงาม 3.8334
 550112267054  นางสาวกัญญาพชัญ์   ศรีอ่อนศรี 2.5735
 550112267056  นางสาวเครือวัลย์   จันทินมาธร 3.1736
 550112267057  นางสาวจินตนา   สังข์สนิท 3.0237
 550112267058  นางสาวจิราพร   อุปเท 2.7338
 550112267059  นางสาวจุฑามาศ   เคร่ืองทองใหญ่ 2.4939
 550112267060  นางสาวชไมพร   ศรีษะคํา 2.3540
 550112267061  นางสาวชาลินี   แก้วสีขาว 2.8241
 550112267064  นางสาวดวงดาว   สํารวมจิต 2.6242
 550112267065  นางสาวทัศนีย์   นินนนท์ 2.7643
 550112267069  นางสาวนิภาพร   เร่งพมิาย 2.7244
 550112267072  นางสาวปาจารีย์   บญุรอด 3.5845
 550112267073  นางสาวพรรณนิดา   ทองนรินทร์ 2.8246
 550112267076  นางสาวภัทรานิษฐ์   ซ่อนกล่ิน 2.2647
 550112267077  นายเมธชวิน   ปะโสทะกัง 2.4948
 550112267079  นางสาวมุกมณี   ซุงรัมย์ 2.9249
 550112267080  นางสาวรุ่งนภา   นามโคตร 3.0950
 550112267081  นางสาววรรณวิดา   หอมหวล 2.7351
 550112267082  นางสาววรรษชล   สุขสันต์ 2.9452
 550112267084  นางสาววิลาวรรณ   อ่อนเขนย 2.9453
 550112267087  นางสาวเสาวลี   ชาญประโคน 3.1854
 550112267090  นางสาวสิริษา   เบา้คํา 3.6055
 550112267092  นางสาวสุขศรี   วิโสรัมย์ 2.6056
 550112267093  นางสาวสุดาพร   บญุเจริญ 2.9657
 550112267097  นางสาวสุวนิดา   บดุดาเวียง 2.3758
 550112267099  นางสาวอภิญญา   หอมจันทร์ 3.3259
 550112267100  นางสาวอริสา   อะรัมย์ 2.5560
 550112267101  นางสาวอัจฉรียา   ปาณาราช 2.8161
 550112267102  นางสาวอารยา   กําลังมาก 2.8462
 550112267104  นางสาวอุรา   ผาสุข 3.0363
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112268001  นางสาวเกศญาพร   ศรีวิเศษ 2.621
 550112268003  นางสาวแก้วนภา   แสนสี 3.022
 550112268009  นางสาวเจนจิรา   อามาตย์ 2.533
 550112268018  นางสาวธิดารัตน์   คงพลปาน 2.784
 550112268019  นางสาวนัฐธยานันท์   รู้รักษา 3.735
 550112268021  นางสาวนิโลบล   สิงหน์าง 2.656
 550112268023  นางสาวประพรรณพร   โพธิอ่์อน 3.547
 550112268028  นางสาวพมิพา   นามคํา 3.458
 550112268031  นางสาวมนทิรา   ขันหลวง 2.419
 550112268037  นางสาวฤดีพร   เวชกามา 2.2010
 550112268039  นางสาววราภรณ์   เกตุชาติ 2.1911
 550112268041  นางสาววัลลภา   พศิลืม 2.5412
 550112268044  นางสาวศิรัญญา   จงบม่กลาง 3.5913
 550112268045  นางสาวเสาวณี   มุ่งดี 2.6514
 550112268046  นางสาวณิชาพร   แก้ววิจิตร 2.9615
 550112268048  นางสาวสายฝน   ปงิปอง 3.3116
 550112268051  นางสาวสุภา   ยอดทอง 2.5917
 550112268054  นางสาวณัฐวิภา   นาสา 2.5518
 550112268056  นางสาวอารตี   ชมพงัเทียม 3.4219
 550112268057  นางสาวเกศรา   ขันประโคน 2.8020
 550112268060  นางสาวขนิษฐา   จาบประโคน 3.4921
 550112268061  นางสาวขวัญฤดี   ม่ันจิต 2.5022
 550112268069  นางสาวฐิติยาพร   บญุวิวัฒน์ไชย 3.5123
 550112268071  นางสาวธงศิริ   ดาทอง 3.7624
 550112268073  นางสาวนฤทัย   วงษ์สุวรรณ 2.4225
 550112268077  นางสาวนิศาชล   แสนจะบก 2.6426
 550112268079  นางสาวปยิะวรรณ   สวิงรัมย์ 3.6527
 550112268080  นางสาวเพชรมณี   วอนรัมย์ 2.7028
 550112268081  นางสาวพนัดดา   ย้ิมจํานรรจ์ 3.2929
 550112268085  นางสาวภานุมาศ   สอ้ิงรัมย์ 2.7030
 550112268100  นางสาวสกุณา   รอดอารี 3.0731
 550112268101  นางสาวสุกัญญา   ดวงเเก้ว 2.9432
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112268103  นางสาวสุนันญา   ศรีเข่ง 3.3833
 550112268113  นางสาวเกษรา   สายสู่ 2.2234
 550112268115  นางสาวกมลรัตน์   ปก๎ษา 2.7535
 550112268116  นางสาวกุสุมา   เนียมอ่อน 3.4636
 550112268121  นางสาวจิตติมา   วุฒิยา 2.5537
 550112268123  นางสาวฐาปนี   พนารินทร์ 2.6438
 550112268124  นางสาวณัฐกานต์   โพธิขํา 2.3839
 550112268128  นางสาวนฤมล   จันทร์เต็ม 2.2940
 550112268133  นางสาวปรียานุช   เดินรีบรัมย์ 2.5241
 550112268136  นางสาวเพลงพณิ   สินเธาว์ 2.6942
 550112268137  นางสาวพรทิพย์   อินชู 2.6543
 550112268138  นางสาวพรนภา   มาบริบรูณ์ 3.8044
 550112268139  นางสาวพชัริดา   สาแก้ว 2.2745
 550112268140  นายพทัิกษ์   กุลศรี 2.2646
 550112268142  นายภูษิต   แหวนวิเศษ 3.2547
 550112268143  นางสาวมีนา   บญุสุข 2.4348
 550112268144  นางสาวยุภา   ภู่ถนนนอก 2.3749
 550112268147  นางสาวรุ่งฤดี   ฤกษ์ชัย 2.6850
 550112268148  นางสาวลัดดาวัลย์   จันทะบาล 3.4951
 550112268153  นางสาววิลัยพร   ชัยชุมพล 2.4652
 550112268154  นางสาววิษา   สุขแก้ว 2.3553
 550112268155  นายวุฒิชัย   อยู่รัมย์ 2.1654
 550112268159  นางสาวสกุลรัตน์   อารมเพยีร 2.6555
 550112268160  นางสาวสุนิสา   สวนเพชร 2.5156
 550112268163  นางสาวสุวิภา   จิตม่ัน 2.5657
 550112268165  นางสาวอรอนงค์   พวงมาลี 2.6858
 550112268166  นางสาวอัญชลี   ทวันเวช 2.4759
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์สิง่ทอ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112456002  นางสาวกนกวรรณ   นามวิชัย 2.751
 550112456003  นางสาวจตุพร   หลักงาม 2.832
 550112456004  นางสาวจิรนันท์   สานรัมย์ 2.943
 550112456007  นางสาวดวงตะวัน   รินขอม 2.244
 550112456008  นางสาวดวงมณี   วาพดัไทย 2.495
 550112456009  นายธนาวุธ   กุ้งมะเริง 2.646
 550112456010  นางสาวนวลอนงณ์   พมิพต์ะคลอง 2.427
 550112456011  นางสาวนํ้าใจ   ลําพนัธ์ 3.538
 550112456015  นางสาวพรวิไล   เขียวรัมย์ 2.599
 550112456016  นายพลากร   รุ่งเรือง 2.5810
 550112456017  นางสาวเพยีงกานต์   เมืองจันทร์ 2.9011
 550112456018  นางสาวมยุรีย์   กระจ่างกุล 2.8512
 550112456019  นางสาวมานิตา   จันทร์สว่าง 2.6913
 550112456020  นางสาวรจนา   คิดกล้า 2.4214
 550112456021  นางสาวรัตติกาล   ตามทวี 2.9915
 550112456022  นางสาววนิดา   มะเสนา 2.8516
 550112456024  นางสาววิลัยรัตน์   แท่นคํา 2.8817
 550112456025  นายศราวุธ   พทุธาธรรม 3.6018
 550112456026  นางสาวศริวิภา   มณีศรี 2.2319
 550112456027  นายสงัด   เครือแสง 2.8020
 550112456029  นางสาวสุภาวดี   สายรัตน์ 2.7521
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540112324005  นายภัทรพล   แสนดี 2.401
 540112324015  นางสาวจิตตินันท์   จันทร 2.082
 540112324051  นางสาวสิทธิยา   หงษ์รุจิโก 2.113
 550112324001  นางสาวแก้วตา   ก่อแก้ว 2.424
 550112324003  นายกฤษฎา   พาศรี 2.685
 550112324007  นางสาวเจนจิรา   จันทร์น้อย 2.616
 550112324008  นางสาวเจนจิรา   มณีวรรณ 2.607
 550112324010  นางสาวจิราพร   โกศล 2.548
 550112324011  นายชัยชนะ   พพิวนนอก 2.359
 550112324014  นายณัฐพล   รอบคอบ 2.4810
 550112324015  นางสาวดวงใจ   บญุสุข 2.4611
 550112324016  นางสาวทัศนีย์   มีหาญเสมอ 2.7812
 550112324018  นายธัญพสิิษฐ์   ไชยสาร 3.4913
 550112324019  นายธันวา   พนูโพธิคา 2.8814
 550112324020  นางสาวธิติยา   สร้อยสังข์สกุล 3.0815
 550112324021  นางสาวนภสร   แจ่มใส 3.5416
 550112324024  นางสาวโสภิดา   สกุลซ้ง 3.4717
 550112324025  นางสาวพนิดา   สีหานาม 2.9318
 550112324032  นางสาววันวิสาข์   เจียมรัมย์ 2.9619
 550112324033  นางสาววิชุดา   ตีบจันทร์ 3.1020
 550112324034  นายศรัญ   จันทร์แซม 2.5721
 550112324035  นางสาวศศิธร   ไหมทอง 2.8822
 550112324038  นางสาวศิริวิมล   แสงแก้ว 2.5523
 550112324042  นางสาวสุทธิดา   นรินทร์รัมย์ 2.8124
 550112324043  นางสาวธิดารัตน์   อาจทวีกุล 2.6825
 550112324046  นางสาวสุวรรณา   เวรุวรรณโน 3.6226
 550112324048  นางสาวหทัยา   ใบเงิน 2.9427
 550112324051  นางสาวอารีรัตน์   หวังเฝูากลาง 2.9728
 550112324052  นางสาวเกศรินทร์   กล่ินตัน 2.9429
 550112324053  นางสาวเกศรินทร์   เพิ่มพลู 3.3330
 550112324055  นางสาวขนิษฐา   ชาติไธสง 3.1131
 550112324056  นายเจษฎากร   โคตจันทึก 3.2132
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112324057  นางสาวเจนจิรา   บตุตัสสะ 2.7533
 550112324059  นางสาวปารณีย์   เครือศรี 2.4634
 550112324060  นางสาวจิราพร   โสรักนิต 2.7935
 550112324061  นางสาวจิราภรณ์   เหมกูล 2.6136
 550112324063  นางสาวชุลีพร   การเพยีร 3.3637
 550112324064  นางสาวฐาปนี   ลอยนอก 2.4538
 550112324065  นายณัฐวัตร   คงประโคน 2.5539
 550112324066  นางสาวทวินันท์   ศาลางาม 3.2040
 550112324070  นางสาวธิดารัตน์   ชุ่มเสนา 3.5341
 550112324074  นางสาวบงัอร   ทาสร้อยมล 2.7042
 550112324076  นางสาวปยิะนุช   เรศรัมย์ 3.4543
 550112324077  นางสาวพกุิล   โยมรัมย์ 2.4544
 550112324079  นางสาวมยุรา   นิจิตร 2.3545
 550112324080  นางสาวรุ่งทิพย์   เยรัมย์ 2.5746
 550112324081  นางสาววรรณา   ทองครํ่า 3.2547
 550112324086  นางสาวศิริพร   ดีกุดตุ้ม 2.0048
 550112324088  นางสาวสร้อยสุดา   วงษา 3.3949
 550112324093  นางสาวสุพตัรา   พรมโสฬส 2.6350
 550112324094  นางสาวสุภาพร   แก่นนวลศรี 2.1551
 550112324097  นางสาวสุรีย์ฉาย   โพธิราช 2.3952
 550112324098  นางสาวสุวิมล   เขื่อนคุณา 2.4353
 550112324100  นางสาวอัจฉริยา   บาลโสง 2.9054
 550112324101  นางสาวอุลัยวรรณ   พนัทะโคตร 3.3655
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112406016  นางสาวณัฐตรา   ศาลางาม 2.141
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 530112408003  นายจรัญ   จ่างจิตต์ 2.051
 530112408048  นางสาวณัฐชนัญธร   บญุญ์รัศม์ิธนา 2.052
 550112408006  นางสาวจิราพร   แรดไรรัมย์ 2.503
 550112408014  นางสาวนพพรพรรณ   นุชาญรัมย์ 2.534
 550112408015  นางสาวนภาพร   เชือกรัมย์ 3.005
 550112408019  นางสาวพชัรา   วิชัยกูล 2.506
 550112408023  นางสาวยลรญา   ชุมปก๎ษ์ 2.247
 550112408024  นางสาวรัชนี   กล่ินอาจ 2.158
 550112408026  นางสาววราภรณ์   ตรวจมรรคา 2.259
 550112408028  นางสาววิภาวดี   สว่างดี 2.4010
 550112408029  นางสาววิลัย   คงตะเคียน 2.0711
 550112408032  นางสาวศิริรัตน์   สายนาค 2.3412
 550112408033  นางสาวเสาวนีย์   ทวันเวท 2.3813
 550112408039  นายหาญเดช   เจียมรัมย์ 2.3114
 550112408045  นางสาวเจนจิรา   นิพลรัมย์ 2.1515
 550112408050  นางสาวจุรีฉาย   มีลอง 3.5016
 550112408051  นายณรังษี   วิกะรัมย์ 2.9017
 550112408054  นายธีรภัทร   โลฆงั 2.7318
 550112408056  นางสาวนฤมล   นิพรรัมย์ 2.5919
 550112408059  นายไพรวัลย์   พฒันพนัธ์ 2.0620
 550112408064  นางสาวมะลิวัลย์   มณีรัตน์ 2.0321
 550112408089  นางสาวกัญญาภัค   หนัจรูญ 2.1422
 550112408094  นายฉัตรชัย   อินตา 2.0923
 550112408101  นางสาวปวีณา   อุกประโคน 2.0824
 550112408102  นายปยิเชษฐ   กล่ันประโคน 3.0025
 550112408104  นางสาวพริม   ทรัพย์สํารวย 2.1426
 550112408107  นางสาวรพพีรรณ   ขานดาบ 2.2527
 550112408108  นางสาวละอองดาว   กงสียา 2.0128
 550112408116  นางสาวศศิกานต์   สง่าเนตร 2.5229
 550112408119  นายสหรัฐ   สิมรัมย์ 2.0630
 550112408127  นายอนุพงษ์   พนัิยรัมย์ 2.1131
 550112408128  นางสาวอาภาพร   บวัขาว 2.0932
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112408129  นายสุพจน์   เมืองมาก 2.1533
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540112411018  นางสาวจิตพสุิทธิ ์  ประนามเก 3.251
 550112411043  นางสาวสุแพรวา   ตระกูลเอ่ียมศิริ 3.012
 550112411050  นายพสิิทธิ ์  ดาววัฒนะทรัพย์ 2.403
 550112411058  นางสาวจิราภรณ์   สินทร 2.144
 550112411065  นายธนาวัฒน์   บรุาคร 2.215
 550112411083  นางสาววรมน   พรหมมา 2.186
 550112411094  นางสาวสิรินันท์   ฉิมพาลี 2.207
 550112411112  นางสาวจันทนา   สัตตารัมย์ 2.298
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112414004  นางสาวกาญจนา   ยุงประโคน 2.151
 550112414122  นางสาวดาริน   อาจบํารุง 2.702
 550112414127  นางสาวนีระนุช   พทุไธสง 2.263
 550112414134  นางสาวอัญชิษฐา   แซ่ต้ัน 2.474
 550112414167  นางสาวพรรณิภา   วิโยครัมย์ 2.065
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

บญัชี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540112501076  นางสาวรัศมี   ศรีคํา 2.021
 550112501007  นางสาวเจนจิรา   รอบแคว้น 2.432
 550112501092  นางสาวรัศมี   ศรีพรหม 2.323
 550112501094  นางสาวลักษณ์คณา   นาคประโคน 2.024
 550112501116  นางสาวกรรณิกา   แก้วสุริยา 2.465
 550112501195  นางสาวเพญ็สุดา   กิรัมย์ 2.416
 550112501203  นางสาวรภีพร   ลาดจันทึก 2.027
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การสือ่สารมวลชน

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 530112701013  นายวงค์ศกร   ทะรารัมย์ 2.221
 550112701011  นายจักรีวัชร์   สถิตย์พนูพนัธ์ 2.042
 550112701014  นางสาวชนิฏฐา   กล่ันประโคน 2.173
 550112701015  นายชยพล   ชิงชัย 2.024
 550112701016  นายวรันธร   โชติศาศวัต 2.335
 550112701022  นายธัชไท   นิวัฒนุวงศ์ 2.136
 550112701028  นางสาวนัชชา   อันช่ืน 2.027
 550112701030  นางสาวปราณี   ทองดี 2.178
 550112701037  นายพริิยะ   ศรีเท่ียง 2.239
 550112701038  นายภัทรพล   เสริฐนวลสวัสด์ิ 2.4710
 550112701042  นายภูริธร   ใจภักดี 2.0511
 550112701046  นางสาวรุ่งนภา   นิวาศานนท์ 2.0612
 550112701047  นางสาวละอองดาว   อาญาเมือง 2.0213
 550112701053  นายวิทยา   เหลาทอง 2.3114
 550112701060  นางสาวสาวิณีย์   เอ้หวัง 2.0515
 550112701071  นางสาวอาทิตยา   หลักงาม 2.2016
 550112701073  นางสาวอารีรัตน์   ชะนะชัย 2.5917
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 560112358122  นายมุ่งหมาย   โกศิลา 3.391
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เกษตรศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540112250007  นายฐิติพงษ์   ภาษี 2.371
 550112250004  นางสาวขนิษฐา   รักรัศมีเย็น 3.392
 550112250006  นางสาวเจนจิรา   นุชนาถ 2.213
 550112250007  นายจักรพนัธ์   บวับญุมา 2.634
 550112250008  นางสาวจันจิรา   เอบประโคน 2.985
 550112250011  นางสาวชมพนุูท   ปนิะกาเส 3.256
 550112250015  นายทรงทนุศักด์ิ   ทุตา 2.767
 550112250018  นายธนิต   ปิน่วิเศษ 2.258
 550112250024  นายบญุหลาย   แสงสุด 2.809
 550112250025  นายประณิธาน   ขวัญทอง 2.4710
 550112250026  นายปญ๎ญา   โซรัมย์ 2.3711
 550112250027  นางสาวปท๎มา   มีสะอาด 2.8012
 550112250028  นางสาวพชัรินทร์   ทําไธสง 2.7913
 550112250029  นางสาวพจิิตรตรา   เนียนไธสง 2.6714
 550112250030  นางสาวภิรมย์   โลกระโทก 3.7215
 550112250032  นางสาวมยุรี   จันทินมาธร 2.7016
 550112250033  นางสาวรัชนี   วงค์ภูดร 3.0717
 550112250035  นายไวพจน์   โยยรัมย์ 2.4818
 550112250036  นางสาววรรณลี   เสาคํา 2.6019
 550112250040  นางสาววิชุดา   บวัพนัธ์โพน 3.5720
 550112250043  นางสาวศุภลักษณ์   วาวิลัย 2.5421
 550112250045  นางสาวเสาวลักษณ์   อินชัย 2.6322
 550112250046  นายแสงอาทิตย์   ไพเราะ 3.4823
 550112250047  นายสงกรานต์   ชุดรัมย์ 3.4124
 550112250048  นายสันติ   สุขทองหลาง 3.2225
 550112250049  นายสิริชัย   สุขท่ัวญาติ 3.0226
 550112250050  นางสาวสุชาดา   พรมศรี 2.4427
 550112250053  นางสาวสุภางค์   เทียบทอง 2.5528
 550112250055  นางสาวอนุสบา   กํ่าแก้ว 2.5229
 550112250056  นายอภินันท์   คุณวงศ์ 2.1830
 550112250058  นางสาวอรพนิท์   ช่วงรัมย์ 3.1831
 550112250059  นายอัครพงษ์   เนตรนี 2.3032
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เกษตรศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112250060  นายอานนท์   ปุนุประโคน 2.5633
 550112250062  นางสาวกนิษฐา   แจ่มใส 2.9534
 550112250063  นายกังวาน   ยิงรัมย์ 2.6135
 550112250065  นายคมกริช   เจริญดี 2.6136
 550112250069  นางสาวจริยาทิพย์   โคตรสีแก้ว 2.5337
 550112250070  นายจิรายุ   วรรณ์เปรียงเถาว์ 2.9838
 550112250071  นางสาวจิราวรรณ   คะเนมา 2.2839
 550112250072  นางสาวจีรวรรณ์   คํามี 2.2240
 550112250075  นายดุสิต   จันทโยธา 3.1141
 550112250077  นายทินกร   กมลรัมย์ 2.4942
 550112250079  นายธัชชัย   คงดี 2.4743
 550112250080  นางสาวธิดาพร   ชินฝ่๎น 2.8144
 550112250083  นางสาวนุสรา   พรมนัส 2.7245
 550112250084  นายบนัลือศักด์ิ   โต๊ดชนัง 3.2846
 550112250085  นายประกอบ   วิหกเหนิ 2.3247
 550112250087  นายพงศธร   ธรณีวงศ์ 2.8348
 550112250090  นางสาวภาวิณี   เหลืองประเสริฐ 2.4149
 550112250091  นายภูมินทร์   มงคล 2.8050
 550112250092  นายเมธี   สืบสําราญ 2.7551
 550112250093  นางสาวมณีรัตน์   เรืองประโคน 3.5552
 550112250096  นายวรวุฒิ   วิเศษสัตย์ 2.5153
 550112250097  นางสาววราภรณ์   สุวรรณแสน 3.0954
 550112250098  นายวรุตม์   ส่ิวไธสง 3.0455
 550112250099  นางสาววันวิสา   กริมรัมย์ 2.2756
 550112250102  นางสาวศศิวิมล   ประสงใด 2.2757
 550112250103  นายศุภกิจ   ตาชูชาติ 2.4858
 550112250104  นางสาวเสาวภา   ศาสนะ 2.8059
 550112250106  นายสนธยา   ย้ิมรัมย์ 2.7760
 550112250107  นางสาวสมัย   เกาะก่ิง 2.5461
 550112250109  นายสุเนตร   ทองอินทร์ 2.1562
 550112250110  นายสุธี   พรมแดน 2.3563
 550112250111  นางสาวสุพรรณี   คําผุย 2.9064
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เกษตรศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112250112  นายสุภกฤษ   ชํานาญหมอ 2.1565
 550112250115  นายอนุวัฒน์   เรียนไธสง 2.4566
 550112250116  นายอภินันทพล   ท่อกระโทก 2.5367
 550112250117  นางสาวอรณี   มาลัยสวรรค์ 2.7668
 550112250118  นายอรรถพล   ไพเราะ 2.9169
 550112250119  นายอังศธร   จันทร์ศรี 2.3070
 550112250120  นางสาวอาทิตยา   ทรัพย์ส่วน 3.0471
 550112250121  นายอิทธิวัฒน์   หาญสกุล 2.3272
 550112250122  นางสาวอุมาวดี   สอนคํา 2.8573
 550112250123  นายอาทิตย์   เสรีวัฒน์ 2.1874
 550112250124  นายปญ๎ญา   ฉัตรวงศ์ศรี 2.2975
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

สัตวศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112253001  นางสาวเกสร   ปล้ืมสายแสง 3.151
 550112253004  นางสาวจันทร์เพญ็   สุขยานุดิษฐ 2.792
 550112253010  นางสาวดวงกมล   ไทยกลาง 3.293
 550112253011  นางสาวบราลี   จันทร์ประโคน 2.794
 550112253012  นายประกรณ์   สัตบตุร 2.455
 550112253013  นายประธาน   ดาทอง 2.656
 550112253018  นางสาวพรพรรณ   สารภาพ 2.177
 550112253019  นางสาวพจิิตรา   ทะยอม 2.858
 550112253020  นางสาวเยาวรัตน์   ยองประโคน 2.489
 550112253021  นางสาววนิดา   เรืองไพศาล 2.3410
 550112253023  นางสาววัชรี   จันทร์ไทย 2.1911
 550112253024  นางสาววิไลวรรณ   บญุลับ 2.2812
 550112253028  นางสาวสุกัญญา   บญุสมศรี 2.8213
 550112253029  นายสุณรงค์   อินทรรัมย์ 2.4014
 550112253030  นางสาวสุนันทา   ดาศรี 2.3715
 550112253031  นางสาวสุนิสา   วงษ์ประสิทธิ์ 3.1316
 550112253032  นางสาวสุภิญญา   แสงเพชร์ 2.9817
 550112253033  นางสาวอนิตยา   มงคลเลิศ 2.1918
 550112253035  นางสาวอรฤดี   มาลัยสวรรค์ 2.2719
 550112253037  นางสาวอุษา   พรมลี 2.3620
 550112253038  นางสาวกนกวรรณ   บญุเกิด 3.5621
 550112253039  นายกฤษณะ   โททัสสะ 2.7222
 550112253042  นางสาวจารุวรรณ   เวทไธสง 2.9823
 550112253044  นางสาวชฎาพร   บญุอารีย์ 2.2224
 550112253046  นายดวง   บตัรรัมย์ 2.3325
 550112253050  นางสาวนาฎอนงค์   เร่ียมเจริญ 2.9126
 550112253051  นางสาวบปุผา   หาญประโคน 2.4027
 550112253052  นายปราการ   สุภาษิต 2.2128
 550112253053  นายปรีชา   พลชัย 2.7929
 550112253055  นางสาวภัชราภรณ์   พรมโสภา 2.4830
 550112253056  นางสาวมริสา   เทศสาย 2.6831
 550112253057  นายเริงฤทธิ ์  เทพประโคน 2.2232
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

สัตวศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112253059  นางสาววชิราภร   กาวิพนัธ์ 2.4733
 550112253063  นายศิริวัฒน์   เทียมสุข 2.3634
 550112253064  นายศุภชัย   การรัมย์ 2.5435
 550112253065  นางสาวสายฝน   นาคะหติ 2.5136
 550112253068  นางสาวสุภาพร   ไพยุรา 2.5037
 550112253069  นางสาวสุวิษา   โสมวิเศษ 2.2238
 550112253070  นายอภิศักด์ิ   โยตําแย 2.5139
 550112253071  นางสาวอรทัย   ชัยภา 2.5140
 550112253072  นางสาวอรุณ   ไพลดํา 3.4441
 550112253074  นางสาวอุไรวรรณ   ขันทอง 2.2642
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 510112275004  นายสุรศักด์ิ   ยอดไฟอินทร์ 2.561
 510112275005  นายพรทวี   เกษหอม 2.052
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีเซรามิกส์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112277002  นางสาวกาญจนา   หาญกล้า 2.801
 550112277008  นางสาวปริศนา   ดวงจันทร์ 3.302
 550112277009  นางสาวมาริสา   ชุบรัมย์ 3.553
 550112277011  นายวิษณุ   กุลสิงห์ 2.644
 550112277012  นายสุรชัย   เจริญไข 2.715
 550112277014  นายหนูจีน   มูลสูงเนิน 3.256
 550112277015  นางสาวพมิจุฬาลักษณ์   พลเมือง 3.217
 550112277017  นายธีระพงษ์   จอนดอน 2.928
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112278003  นายจิตรกร   ปะนะภูเต 2.831
 550112278008  นายธนา   ความรัมย์ 3.122
 550112278012  นายธนาพสุิทธิ ์  วงษ์ทอง 2.703
 550112278015  นายประยูร   วงศ์ศรี 2.644
 550112278016  นายประสิทธิ ์  เจียมรัมย์ 3.735
 550112278017  นายพงษ์พฒัน์   คุดนอก 2.616
 550112278019  นางสาวพรทิวา   แพนชัยภูมิ 3.157
 550112278023  นายเมทะนี   พงสุระ 3.448
 550112278024  นายศรันธ์   สุขวิเศษ 2.719
 550112278025  นายศราวุฒิ   ทุมาโต 2.1810
 550112278026  นางสาวศรีชนก   เด่ินกลาง 2.8811
 550112278028  นางสาวสราญรัตน์   อัคราช 3.1212
 550112278031  นางสาวสุปราณี   วงค์สาลี 2.6513
 550112278033  นางสาวสุมิตตา   รัฐสมุทร 3.5814
 550112278036  นายอภินันท์   พนัธโคตร 2.5315
 550112278037  นายอรรถวุฒิ   เรืองไธสง 2.9116
 550112278038  นางสาวอัญชัน   ไชยรส 2.4017
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112282004  นายจักรพงษ์   พนูลัน 2.271
 550112282007  นายณัฐวุฒิ   เพง็รัมย์ 2.242
 550112282008  นายทัตภณ   จันทร์งาม 3.053
 550112282009  นายธนพล   กระมล 2.924
 550112282010  นายธีระพงศ์   พฒุทอง 3.285
 550112282012  นายบดินทร์   จันทนันท์ 3.126
 550112282013  นายบญัชร   พรมทาระ 2.317
 550112282015  นายประจักษ์   ทิรายรัมย์ 2.608
 550112282016  นายประสพโชค   รักพาณิชย์ 2.329
 550112282017  นางสาวเพชรวดี   ขนัยรัมย์ 2.9210
 550112282018  นายลิขิต   วงนก 2.4511
 550112282020  นายวสันต์   งามเชย 2.6212
 550112282021  นายวัชระ   ดาราย้อย 3.1713
 550112282022  นายวัชระพงษ์   จะโรรัมย์ 2.5714
 550112282025  นายศรัญํู   ขจัดโรคา 2.6715
 550112282026  นายสามารถ   อุลัย 2.4516
 550112282028  นายสุทัศน์   หลักหนองบวั 2.5317
 550112282029  นายสุริยันต์   พนัธ์พานิชย์ 3.4318
 550112282030  นายอภินันท์   ปก๎ษา 2.3519
 550112282031  นายอัครชัย   พรมสุรินทร์ 2.6520
 550112282032  นายอัธชัย   ประทุมเนตร 2.7121
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540112283037  นายธวัชชัย   ศรีขาว 2.391
 550112283003  นายคําแสน   กริดรัมย์ 2.732
 550112283014  นายณพรัตน์   บํารุงธรรม 2.423
 550112283016  นายณัฐพล   เทียมเลิศ 2.134
 550112283030  นายนิเวทย์   ไฉนกลาง 3.325
 550112283034  นางสาวปท๎มวรรณ   พรมมา 3.536
 550112283037  นายภัทรวุธ   ทิพย์นางรอง 3.337
 550112283041  นายวัชรพงษ์   ขวาปอูงใต้ 3.638
 550112283043  นายวัฒนา   การัมย์ 2.709
 550112283054  นายสุนทร   ดวงดี 3.4310
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112291001  นายเกรียงเดช   พานนนท์ 2.491
 550112291004  นายจิรวัฒน์   พลสยม 2.242
 550112291005  นายจุมพล   จันทร์แดง 2.683
 550112291006  นายเชาว์วัฒน์   อาจยิน 2.534
 550112291007  นายชนะชัย   เข็มบบุผา 2.645
 550112291008  นายชวนนท์   พมิพา 2.506
 550112291010  นายณรงค์ศักด์ิ   บญุมาก 3.317
 550112291011  นายณัฐวุฒิ   ภิรมย์เนตร์ 2.608
 550112291012  นายดวง   ศิริสุข 2.809
 550112291013  นางสาวทิพวัลย์   ช่ืนอุรา 3.7510
 550112291015  นายธนายง   เลินไธสง 3.1111
 550112291016  นายธนารักษ์   กอนไธสง 2.5712
 550112291017  นายธวัชชัย   ทองประโคน 2.2913
 550112291018  นายธวัชชัย   ศูนย์รัมย์ 2.7214
 550112291020  นางสาวนวพร   เก่งกลางดอน 3.1715
 550112291021  นางสาวนิภาพร   เข็มบบุผา 3.5416
 550112291023  นางสาวพรกนก   เพช็รดี 3.2817
 550112291024  นางสาวพชัรี   เปร่ียนแซ 3.4018
 550112291025  นายพชิิต   แสนกล้า 3.0119
 550112291027  นายมีชัย   นาไรรัมย์ 2.5420
 550112291029  นายโยธิน   ชัยสุวรรณ์ 2.9021
 550112291031  นายรุ่งฟาู   สุบนิยัง 2.9222
 550112291033  นายวัชระพล   สุขแสวง 2.7223
 550112291034  นางสาววายุรี   ยามรัมย์ 3.3024
 550112291035  นายวิษณุวัฒน์   ศรีนํ้าคํา 2.6725
 550112291036  นายวุฒินันท์   สุรินทราบรูณ์ 3.0826
 550112291037  นายศราวุธ   พลิาแดง 2.3127
 550112291038  นายศรียานนท์   ปลอบโคกสูง 2.5428
 550112291039  นายศิริชัย   โยธิกา 2.7529
 550112291040  นายศิวพงษ์   เม็ดไธสง 2.9930
 550112291042  นายสรายุทธ   พนารินทร์ 2.7531
 550112291044  นายสุชาติ   กันรัมย์ 2.9532
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112291045  นายสุทธิพงษ์   วงค์ศรี 2.6433
 550112291046  นางสาวสุภาพร   อยู่รัมย์ 2.8534
 550112291047  นายสุรักษ์   อุ้มรัมย์ 2.9235
 550112291048  นายสุวิทย์   นิราชโศรก 2.9736
 550112291049  นายเอกพนัธ์   สิงหก์ลาง 2.9837
 550112291050  นายอภิรักษ์   มุ่งดี 2.4038
 550112291052  นางสาวอรพรรณ   สมบรูณ์ 3.2239
 550112291053  นายอรรถพล   เย็นสรง 2.3140
 550112291054  นายอานนท์   วาหะรัมย์ 2.2841
 550112291056  นายกฤษณะ   จํานิล 2.7842
 550112291057  นายคณิตกร   นะรัยรัมย์ 2.1943
 550112291058  นายจิรายุส   สาครเสถียร 2.8044
 550112291060  นายชลิต   นิคงรัมย์ 2.7745
 550112291061  นายชูเกียรติ   แสนธิไชยา 2.1846
 550112291062  นายณรงค์ศักด์ิ   คอบบวับาน 2.8447
 550112291063  นายณัฐพงษ์   กิชัยรัมย์ 2.7148
 550112291065  นายทศพล   ปริุตาเน 3.1049
 550112291067  นายธนายุทธ   บญุโก่ง 2.3450
 550112291068  นายธรรมวิทย์   เลิศสกุล 3.0451
 550112291070  นางสาวธิดารัตน์   สวัสดี 3.4552
 550112291071  นายธีรพงษ์   ราชประโคน 2.4953
 550112291072  นายนฤชิต   พรมพลิา 2.9754
 550112291074  นายเบญจรงค์   ก่ิงวงศา 2.5055
 550112291075  นางสาวปนัดดา   หรบรรพ์ 3.3856
 550112291076  นางสาวเพญ็นภา   เสกรัมย์ 3.7557
 550112291077  นางสาวพรพรรณ   ซุงรัมย์ 3.0058
 550112291080  นายภาณุมาศ   แวงดงบงั 2.5459
 550112291081  นายมีชัย   โสดา 2.8760
 550112291082  นายยุทธนา   อุสารัมย์ 2.6461
 550112291083  นายระวี   คัชมา 2.6762
 550112291084  นางสาวลักชนีกร   เครือสี 3.1163
 550112291085  นายวรวุฒิ   สุขแสวง 2.9464
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112291088  นายวัชรพงษ์   วิเศษพนัธ์ 2.5965
 550112291089  นายศรราม   หาจันทร์ 2.5066
 550112291091  นายศักด์ิชัย   คะเนรัมย์ 2.3267
 550112291092  นายศิลปชัย   จ่ีมุข 2.5068
 550112291094  นายสมชาย   เจริญรัมย์ 2.2969
 550112291096  นางสาวสิรินภา   หลอดทอง 3.0970
 550112291097  นางสาวสุชาดา   อินนอก 3.1771
 550112291098  นายสุทธินันท์   แพทย์เมืองจันทร์ 2.9572
 550112291099  นายสุภลักษณ์   พราวแดง 2.6973
 550112291101  นางสาวสุวิสา   กริดรัมย์ 3.2874
 550112291103  นายอดิศร   โบหมั์นน์ 2.6175
 550112291104  นายพงศ์พล   คะเลิศรัมย์ 2.4976
 550112291107  นายอัฐสิทธิ ์  คงเมือง 2.9077
 550112291109  นางสาวธิวารินทร์   ยินดีทรง 3.7078

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  17/05/63 09:49  หน้า 49 / 156



ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540112275016  นางสาวปนัดดา   เรียงสันเทียะ 2.581
 550112275012  นายธีระพงษ์   เจิงรัมย์ 2.672
 550112275015  นางสาวเบญญาภา   สุระพล 2.383
 550112275017  นายปริญญา   มิเถาวัลย์ 2.854
 550112275024  นายวินัส   บญุหนัก 2.365

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  17/05/63 09:49  หน้า 50 / 156



ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540112287057  นายเจนณรงค์   ศรีแก้ว 2.451
 540112287080  นายพทัิกษ์   พฒันศรี 2.202
 550112287004  นายชลิต   สิทธิบรูณ์ 2.643
 550112287006  นายชิตพล   กมลมุณีรัตน์ 2.634
 550112287007  นายณัฐพล   หา้วเหมิ 2.885
 550112287009  นางสาวทรรศนีย์   ยาโพนทัน 2.626
 550112287013  นายธนากร   ศรีราช 2.577
 550112287014  นายธีระพงษ์   ถูกพนัธ์ 3.388
 550112287017  นายบรรพต   พวงทอง 2.679
 550112287022  นายธนพล   พฤกศรี 3.3310
 550112287025  นายวสุพล   ดีเหมือนตระกูล 2.9211
 550112287028  นายศิริชัย   มีเช้ือ 2.9512
 550112287032  นายสุขสันต์   มูลเพชร 2.7413
 550112287034  นายสุวณัติย์   สํารวมจิต 3.2014
 550112287035  นางสาวสุวรรณี   บญุกองชาติ 2.7315
 550112287036  นายเอกชัย   ชัยมุงคุณ 3.1716
 550112287041  นายอนุวัฒน์   มาปะทา 3.2217
 550112287044  นายอัฐพล   มัทรี 3.3318
 550112287046  นายเกษม   จิตไธสง 2.5619
 550112287047  นายกฤษดา   ดอกดวง 3.6320
 550112287049  นายจักรพงษ์   พมิเภา 3.1721
 550112287050  นายชัชวาล   รัดไธสง 3.2022
 550112287054  นายตะวัน   หอมดี 2.5423
 550112287056  นายธณาวุฒิ   เบญจมาศ 2.7424
 550112287059  นายนเรศ   ดัดถุยาวัตร 3.0225
 550112287060  นายนฤเบศร์   นุชประโคน 2.4326
 550112287062  นางสาวนาฎอนงค์   สิงหย์ะเมือง 2.8227
 550112287064  นายปยิพงษ์   พนัธ์แก้ว 3.0628
 550112287065  นายพนมกร   ทาใจ 2.8029
 550112287069  นางสาวมะลิวัลย์   สมกําลัง 2.8730
 550112287075  นายสมศักด์ิ   ชาดี 3.1631
 550112287076  นายสรายุทธ์   ฉลอมประโคน 3.0432
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112287078  นายสุจินดา   สังฆะมณี 2.7033
 550112287079  นางสาวสุมารินทร์   คงทันดี 2.6634
 550112287081  นายสุวิทย์   ถะเกิงสุข 2.7535
 550112287082  นายเอกชัย   บรุุษรัมย์ 2.1336
 550112287085  นายอนุภัทร   ลุยตัน 3.3637
 550112287087  นายอภิเดช   ภัสดา 3.3738
 550112287088  นายกิตติชัย   พลชามาตร์ 3.3639
 550112287089  นายอํานาจ   ทํามา 3.2440
 550112287093  นางสาวคัทลีณา   พมิพอั์กษร 3.4841
 550112287101  นายทนนท์   กองกันยา 2.3342
 550112287102  นายทองพลู   ราชรินทร์ 2.3343
 550112287110  นายพงศธร   เล้ียวไธสง 2.9544
 550112287114  นายมนตรี   ศรีเลิศ 3.1545
 550112287117  นายวานิช   แสงสุด 2.9846
 550112287118  นายวุฒินันท์   กริมรัมย์ 3.0147
 550112287129  นายอนุวัฒน์   สิมมา 3.6148
 550112287132  นายอรรถพล   มะลิเลิศ 3.5549
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112301003  นางสาวกมลชนก   เสนานิคม 3.811
 550112301004  นางสาวกรัณฑ์รัตน์   สําเร็จ 2.422
 550112301008  นายจักรี   พนัธ์มณี 3.303
 550112301009  นางสาวจันทกร   รัตนนท์ 3.054
 550112301010  นางสาวจิดาภา   ปรางค์นอก 2.205
 550112301013  นางสาวจุฑาวรรณ   สิมอุตร 3.136
 550112301015  นายชัยทัต   เปรียรัมย์ 2.927
 550112301016  นางสาวชุติมณฑน์   คําเอ่ียม 3.378
 550112301017  นางสาวฐิติมา   ชัยประโคน 3.229
 550112301018  นางสาวดรุณี   วัญญะ 2.4510
 550112301023  นายนนทวัฒน์   อินรายรัมย์ 2.5811
 550112301024  นางสาวนราภรณ์   ทองนํา 2.8512
 550112301027  นางสาวนิตยา   ใยรัมย์ 3.4113
 550112301029  นางสาวเบญจวรรณ   แสนนนท์ 2.7414
 550112301030  นายบญุฤทธิ ์  เฉียงพมิาย 2.6515
 550112301031  นางสาวณัฏฐณิชา   สงสาร 3.3816
 550112301032  นางสาวปวีณา   วงศ์ชาลี 3.2317
 550112301034  นางสาวปยิะพร   ปล้ืมพนัธุ์ 2.9218
 550112301036  นางสาวเพญ็นภา   ขันเดช 3.2819
 550112301038  นางสาวพนิดา   ทองสุข 3.9020
 550112301039  นางสาวพนิดา   ภูมินอก 3.3821
 550112301041  นางสาวพรรณธิดา   เนืองภา 3.9322
 550112301043  นางสาวพมิพ ์  ใจดี 2.8823
 550112301045  นายภานุวัฒน์   นามสว่าง 2.4124
 550112301046  นางสาวมลิสา   ซาหว่า 3.2825
 550112301047  นางสาวมะลิวัลย์   วุฒิยา 2.5626
 550112301048  นางสาวม่ิงขวัญ   สุดประโคน 2.5527
 550112301049  นางสาวมีนา   ยงทวี 3.3428
 550112301050  นางสาวเรวิกา   ประจวบสุข 3.6829
 550112301051  นางสาวระพพีรรณ   ชุดพมิาย 2.7530
 550112301052  นางสาววนิดา   สอนสตรี 2.4231
 550112301053  นางสาววรรณา   เชยประโคน 3.7432
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112301054  นายวสันต์   เฉียงเมือง 2.3833
 550112301055  นางสาววิไลพร   ศรีสุข 3.1234
 550112301056  นางสาววิชุดา   สืบเทพ 2.5535
 550112301058  นางสาววิมล   ราศรีประโคน 2.8036
 550112301061  นางสาวศิรประภา   บํารุงแคว้น 3.1537
 550112301062  นางสาวศิริวรรณ   ทบแก้ว 3.0038
 550112301063  นางสาวศิวภา   นานประโคน 2.5039
 550112301064  นางสาวสร้อยสุดา   โพธิท์อง 3.7440
 550112301066  นายสิทธิพงษ์   ทิพย์นางรอง 2.7841
 550112301067  นายสุขเกษม   สิงหชั์ย 2.8442
 550112301068  นางสาวพมิพอั์ปสร   เรืองเดช 2.6343
 550112301069  นางสาวสุชาดา   สอนกร่ิม 3.0744
 550112301070  นางสาวสุนิสา   ชิงชัยชนะ 3.1745
 550112301071  นางสาวสุภาพร   สิมมา 2.2446
 550112301072  นางสาวสุภาภรณ์   ลาดบวัขาว 2.8047
 550112301074  นางสาวสุฬาณี   รัตนนท์ 3.1148
 550112301077  นางสาวอมรรัตน์   สมเพชร 2.3149
 550112301078  นางสาวอังคณา   สุดศิริ 2.3750
 550112301079  นางสาวอาทิตย์ติยา   อะโรคา 3.5351
 550112301080  นางสาวอาริญา   ลาขุมเหล็ก 2.7852
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112302008  นางสาวเจนจิรา   เหมือนมี 2.961
 550112302032  นางสาวรัชนีพร   ดีโชรัมย์ 2.562
 550112302037  นางสาวศุภาวรรณ   แสนมี 2.143
 550112302059  นายฐกลรัตน์   นะราษี 2.174
 550112302060  นายชิรวุธ   บตุรวงศ์ 2.325
 550112302066  นางสาวธนัญญา   จูมพล 2.026
 550112302067  นางสาวธันยาภรณ์   กะการัมย์ 2.047
 550112302068  นางสาวนนทิยา   สังมา 3.368
 550112302070  นางสาวนารี   ดวงชาติ 2.679
 550112302071  นางสาวบญุนา   แจ่มใส 2.0010
 550112302074  นายปรัชญานนท์   สังวาลรัมย์ 3.2211
 550112302076  นางสาวมยุรี   คําลาด 2.0712
 550112302088  นางสาวสุรีรัตน์   พดัพรม 2.6313
 550112302089  นางสาวแสงดาว   คําลอย 2.4514
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112303003  นางสาวกัญญาพร   แกรงพมิาย 2.151
 550112303007  นางสาวจิราพร   ทองวาว 2.062
 550112303012  นางสาวชุติมา   กลับมารัมย์ 2.863
 550112303017  นางสาวนิสาชล   ทัพธมาตร 2.134
 550112303036  นางสาววิชญารัตน์   อภิพงษ์พฒัน์ 2.615
 550112303042  นางสาวสุพรรณี   วิชิตรัมย์ 2.626
 550112303047  นางสาวอรอนงค์   รุมชะเนา 2.177
 550112303055  นางสาวกุลภัทร   แสวงตน 2.118
 550112303056  นางสาวขวัญเรือน   แก้วยงกฏ 2.079
 550112303066  นางสาวนินนาถ   นํ้าคํา 2.0210
 550112303086  นางสาววิยะดา   สวัสด์ิวงค์ 2.3411
 550112303088  นางสาวเสาวลักษณ์   บรรดาศักด์ิ 2.8912
 550112303124  นางสาวภัสรา   สนสี 2.3113
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การพัฒนาสังคม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112323052  นายสุมิตร   บญุโคกล่าม 2.121
 550112323095  นายวีรยุทธ   เพง็ธรรม 2.252
 550112323097  นางสาวศิริลักษณ์   สัตตารัมย์ 2.583
 550112323102  นายสิรภพ   ปาุโสม 2.174
 550112323131  นางสาวเนตรนภา   หนองแบก 2.875
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

รัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112801024  นายนที   ไชยอินทร์ 2.151
 550112801046  นายวิฑูรย์   กริดรัมย์ 2.302
 550112801125  นายอําพล   เท่าเทียม 2.733
 550112801162  นางสาวพรทิวา   สอนสิงห์ 2.354
 550112801174  นายศตวรรษ   ฝากประโคน 2.465
 550112801248  นายเอกชัย   ย้ิมยวน 2.186
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

นิติศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540112901083  นางสาวกนกวรรณ   ขาวสุข 2.361
 550112901005  นายกิตติพงษ์   สุนทรารักษ์ 2.362
 550112901006  นายเจริญ   โนนน้อย 2.263
 550112901011  นายณรงค์พร   ต่างประโคน 2.454
 550112901021  นางสาวบวัผัน   จันทร์แดง 2.635
 550112901030  นางสาวพณัสิรา   มากมูล 2.656
 550112901033  นายมนูญ   บญุศร 2.967
 550112901034  นางสาวมลทิรา   อินทร์พทัิกษ์ 2.408
 550112901040  นางสาววิชุดา   บตุร์วงษ์ 3.419
 550112901043  นางสาวศรีสุดา   กุมรัมย์ 2.9510
 550112901045  นายศิวกร   วินากร 2.2011
 550112901046  นางสาวสมปอง   บญุลา 2.5612
 550112901048  นางสาวสุดา   สมร 2.3513
 550112901051  นายสุรศักด์ิ   ดงเรียงราช 3.2014
 550112901052  นางสาวสุรีพร   ตอรบรัมย์ 3.0115
 550112901053  นางสาวเหมือนฝ๎น   พลทามูล 3.1416
 550112901060  นางสาวกมลฉัตร   ก่ิงวิชิต 2.6217
 550112901066  นางสาวจิตวรรณดี   จัดรัมย์ 3.0518
 550112901073  นายธนชล   เตียวเจริญ 2.8219
 550112901075  นายธารา   ฤทธิไ์ธสง 2.0720
 550112901083  นายปฏิมา   แสนเดช 3.5321
 550112901084  นายประเสริฐ   ศรีไพศาล 2.2522
 550112901092  นางสาวพศิมัย   สอนสันติ 2.5223
 550112901094  นายมารุต   ช่ืนพงษา 2.3324
 550112901096  นางสาวยุพาภรณ์   มวลทอง 2.3325
 550112901104  นางสาวศศิวรรณ   พึ่งนํ้า 3.4726
 550112901110  นายสุริเยศ   อินทร์เคน 2.8227
 550112901120  นางสาวขนิษฐา   แซ่จ๋ิว 3.0628
 550112901122  นายคมกฤษณ์   แก้วเหล่ียม 2.1329
 550112901125  นางสาวจุไรรัตน์   ทวีกาญจน์ 2.2230
 550112901126  นายชาตรี   จันทร์บบุผา 2.2631
 550112901128  นายณัฐวุฒิ   ร่วมสุข 2.2132
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

นิติศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112901134  นายนัฐชนน   น่ารัก 2.4933
 550112901150  นางสาวภาวนา   เอมพนัธ์ 2.3934
 550112901151  นางสาวเมธาพร   นามวงศ์ 2.7635
 550112901152  นางสาวรจนา   หงสุวรรณ 2.2236
 550112901154  นายรัตนพล   ศิริอินทร์ 2.9037
 550112901155  นางสาวลลิดา   สติม่ัน 3.0638
 550112901159  นางสาววิภาพร   เอ่ียมสอาด 2.2039
 550112901161  นางสาวศิรประภา   บดุตานันท์ 2.4840
 550112901163  นายสันติ   เขียวรัมย์ 2.1841
 550112901167  นางสาวสุภาภรณ์   ต้ังตระการพงษ์ 2.6942
 550112901172  นางสาวอัจฉราพร   ศรีเนาวรัตน์ 2.5143
 550112901173  นางสาวกรกนก   บตุรงาม 3.2344
 550112901182  นายไชยา   ฮวดศรี 2.4145
 550112901188  นายธนากร   ปกึไธสง 2.3446
 550112901198  นางสาวปยิะพรรณ   ลําโกน 2.5747
 550112901202  นางสาวพชัรินทร์   พนมเขต 2.4648
 550112901211  นางสาววรรณสุณี   อาญาเมือง 2.7349
 550112901212  นายวสันต์   แสนแก้ว 2.2450
 550112901214  นางสาววิไลวรรณ   แววกระโทก 2.3751
 550112901216  นายวินัย   ชารัมย์ 3.6452
 550112901223  นายสุธี   สุขสมาน 2.4253
 550112901226  นางสาวอรณี   ฟอกสันเทียะ 2.3854
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ดนตรี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112325002  นายเกษมสันต์   กุลสุวรรณ 2.931
 550112325003  นายเกียรติศักด์ิ   หลักหนองบวั 3.022
 550112325013  นายณฐกร   เชียรประโคน 2.683
 550112325014  นายเดชา   สลาประโคน 2.594
 550112325019  นายธนาธิป   เลิศยะโส 2.595
 550112325020  นายนภพล   รัตนสุวรรณ 2.296
 550112325030  นายวรวัฒน์   ขจรกุล 2.937
 550112325032  นายวิศรุต   จูมผา 3.208
 550112325033  นายวิษณุ   ท่ีรักษ์ 2.429
 550112325035  นายวุฒิชัย   เมืองศักดา 2.7010
 550112325041  นายสุชาติ   กระฉอดนอก 2.7911
 550112325042  นายสุพจน์   ริดจันทร์ 2.6912
 550112325048  นายอัครพล   อาญาเมือง 2.6713
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112163001  นางสาวกนกพร   หมายดี 3.191
 550112163003  นางสาวกฤษณา   เรืองรัมย์ 3.432
 550112163004  นางสาวกัลย์สุดา   ใจดี 3.433
 550112163006  นางสาวจิตติมา   มาประจวบ 3.404
 550112163008  นายการัณยภาส   ยาคํา 3.465
 550112163011  นางสาวทรงพร   อรุณรัมย์ 3.586
 550112163012  นางสาวทิวาพร   รู้ท่ัวรัมย์ 2.317
 550112163013  นางสาวธนภรณ์   ฤทธิศ์รี 2.668
 550112163014  นางสาวนริศรา   แสงแก้วสุก 2.229
 550112163016  นางสาวนํ้าฝน   วงศ์ณรงค์ 2.5510
 550112163017  นางสาวนุศรา   ฉอุ่มผล 2.7811
 550112163020  นางสาวพจนีย์   มากประโคน 2.7712
 550112163021  นางสาวพชัราภรณ์   ทุมโพธิก์ลาง 2.3513
 550112163022  นางสาวพมิพช์นก   จุลเหลา 2.2514
 550112163023  นางสาวพมิลนาฏ   สุภาพ 2.4115
 550112163025  นางสาวรัตนาวดี   ชํานาญเนาว์ 2.4316
 550112163026  นายลือชัย   โอทารัมย์ 2.3117
 550112163027  นางสาววชิรา   บญุเหมาะ 3.4118
 550112163029  นางสาววาสนา   สายสุด 2.3119
 550112163030  นายวีระชัย   อุภัยศรี 2.8320
 550112163031  นางสาวศศิธร   สมัครดี 3.1521
 550112163033  นางสาวศิริวรรณ   มุ่งดี 2.6322
 550112163035  นางสาวเสาวนีย์   พลงาม 3.1323
 550112163036  นางสาวแสงอรุณ   โพธิเ์รือง 2.5024
 550112163037  นางสาวสุกัญญา   คําลุม 3.0425
 550112163038  นางสาวสุจิตตรา   ชาวนา 2.5026
 550112163039  นางสาวสุจิตรา   สุดานุกุล 2.7327
 550112163042  นางสาวสุพรรณี   สุขดี 3.3428
 550112163043  นางสาวสุรัตนา   ชารัมย์ 2.7929
 550112163044  นางสาวสุวิชาดา   ย่ิงรัมย์ 3.1530
 550112163045  นางสาวหฤทัย   ประยงค์หอม 2.9231
 550112163046  นายอธิวัฒน์   จันภักดี 2.3032
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112163047  นางสาวอรณี   ศรีประโคน 2.8433
 550112163048  นางสาวอรนุช   แสงแก้ว 3.2234
 550112163049  นางสาวอรวรรณ   เวชวรรณ์ 2.5835
 550112163050  นางสาวอัมราภรณ์   ควรทอง 2.6536
 550112163052  นางสาวอินทร์ทิรา   นะราวงศ์ 2.3037
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550112202009  นางสาวจุฑาทิพย์   การเพยีร 2.811
 550112202035  นายวัชรินทร์   ปอูงดี 3.172
 550112202038  นายวิษณุ   น้อยวิบล 3.073
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

การศึกษาปฐมวัย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 49A186001  นายพทุสกล   เหน็ช่ือ 2.041
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113101001  นายอัครภูวดล   แสนโคตร 3.351
 540113101002  นายณัฐวัชร   ยืนย่ิง 2.872
 540113101003  นายธวัช   จาบไธสง 3.403
 540113101004  นายนพณัฐ   มุ่งพนูกลาง 3.894
 540113101005  นายผดุงพงศ์   โพธิว์ิเศษ 2.935
 540113101006  นายมงคลวัฒน์   อาศัยนา 2.496
 540113101007  นายวัชรชัย   แสงสุนานนท์ 3.547
 540113101008  นายอําพล   เหง่าแก้ว 3.168
 540113101009  นางสาวไข่มุก   คอนซ้าย 2.739
 540113101010  นางสาวขนิษฐา   สุขล้อม 3.0710
 540113101012  นางสาวจินตนา   ตันนอก 3.7211
 540113101013  นางสาวจินารักษ์   ศรีภา 3.6712
 540113101014  นางสาวจุฑารัตน์   สุขสําราญ 3.4513
 540113101016  นางสาวทัศนีย์   เท่ียงคํา 3.1814
 540113101017  นางสาวทิพวรรณ   พร้อมพนู 3.3415
 540113101018  นางสาวธนพร   บญุอํานวย 2.7616
 540113101019  นางสาวนงนุช   ทองเกล้ียง 3.2717
 540113101020  นางสาวนิภาพร   แสนนาใต้ 3.0918
 540113101021  นางสาวนิภาพร   บญุครอง 2.5419
 540113101022  นางสาวภัทรวดี   ยุบรัมย์ 3.4020
 540113101024  นางสาวบรูตา   ถือดํา 2.8121
 540113101025  นางสาวพทุธธิดา   รักษ์สิริอังกูร 2.9822
 540113101026  นางสาวยุวดี   เตียงเฉียง 3.5423
 540113101027  นางสาวยอดขวัญ   บตุรพนัธ์ 3.0824
 540113101028  นางสาวรภิตา   สีโส 2.6925
 540113101029  นางสาวรสริน   อาสาประโคน 2.7826
 540113101030  นางสาวรัชนก   ลาชาวนา 3.5427
 540113101031  นางสาวฤทัยรัตน์   แก้วภักดี 2.7228
 540113101032  นางสาววัลภา   ศรีมันตะ 3.4829
 540113101034  นางสาววิชดา   สุวรรนุษ 3.0430
 540113101035  นางสาวศรัญญา   วงษาสืบ 2.8531
 540113101036  นางสาวศิรินภา   เกษศิริ 3.6032
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113101037  นางสาวปารมี   นวลเท่า 2.5933
 540113101038  นางสาวศศิวิมล   แย้มประโคน 3.3534
 540113101039  นางสาวกัญญณัท   บญุคง 2.5135
 540113101040  นางสาวศิริรัตน์   ชอบเสร็จ 2.9036
 540113101041  นางสาวสิรภัทร   ซอมประโคน 3.5237
 540113101042  นางสาวสิริวิมล   โยชน์รัมย์ 3.6538
 540113101043  นางสาวสุนิสา   อาจสกุล 3.4439
 540113101044  สิบเอกหญิง สุปรียา   แก้วฤทธิ์ 2.8040
 540113101045  นางสาวสุพรรษา   บตัรประโคน 2.7241
 540113101046  นางสาวสุพตัรา   ณุวงษ์ศรี 3.1142
 540113101047  นางสาวเสาวลักษณ์   ทองโกย 3.3343
 540113101048  นางสาวหยาดพรุิณ   แดงสี 3.5044
 540113101049  นางสาวอทิตยา   ละอองทอง 3.1145
 540113101050  นางสาวอมราลักษณ์   ตรีวิเศษ 3.8646
 540113101051  นางสาวอรอนงค์   สินสุพรรณ์ 3.6247
 540113101052  นางสาวอริศรา   มาตา 3.2148
 540113101053  นายกริช   เบือ้งบน 2.6749
 540113101055  นายปยิวัฒน์   ตัดพดุซา 2.3250
 540113101057  นายอดิศร   สุขบรรเทิง 3.4651
 540113101058  นางสาวเกศรินทร์   กงทอง 2.6452
 540113101059  นางสาวกรกนก   น่ิมพนัธ์ 2.0653
 540113101060  นางสาวกุสุมา   อยู่เสน 2.4054
 540113101061  นางสาวคีตาญชลี   ดอนศรีฐิติโชติ 2.9355
 540113101062  นางสาวจันทร์จิรา   โสมประโคน 2.9956
 540113101063  นางสาวจิตติมา   คะเรรัมย์ 3.2057
 540113101064  นางสาวจิตรา   หอมดี 3.1358
 540113101065  นางสาวจุฑามาศ   ท่อนพทุรา 3.0059
 540113101066  นางสาวเจนจิรา   ชดารัมย์ 3.6660
 540113101067  นางสาวชนม์นิภา   สมุหเสนีโต 2.6561
 540113101068  นางสาวชวัลลักษณ์   สุดใจ 2.3262
 540113101069  นางสาวชุดาภา   คงสืบเสาะ 2.5063
 540113101070  นางสาวณัฐกาล   สุขรัตน์ 3.3764
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113101072  นางสาวนงนุช   แสงโชติ 2.5265
 540113101073  นางสาวนันทิยา   โอทารัมย์ 3.1966
 540113101074  นางสาวนุชดา   พรมประโคน 3.1267
 540113101075  นางสาวบษุราคัม   มีศิลป 2.5668
 540113101076  นางสาวเบญจวรรณ   เศรษฐา 2.6169
 540113101077  นางสาวปท๎มา   ติดชม 2.4470
 540113101078  นางสาวปาริชาติ   ดวงศรี 2.6371
 540113101079  นางสาวพชัรียา   ดาวรุ่งรัมย์ 2.8572
 540113101080  นางสาวพมิพกานต์   บตุรสา 2.8073
 540113101081  นางสาวภัทรดา   สํารวมจิต 2.4374
 540113101082  นางสาวมยุรฉัตร   จันใหม่ 3.0475
 540113101083  นางสาวมลฑกาล   ม่านทอง 3.0776
 540113101084  นางสาวมุทิตา   บญุชม 3.5177
 540113101085  นางสาวรพพีรรณ   ปรีชา 3.3978
 540113101086  นางสาวรัตณาพร   ทันผะดุง 3.2079
 540113101087  นางสาวรัตนาภรณ์   ปก๎อินทรีย์ 3.3280
 540113101088  นางสาวลูกศร   เฉียบแหลม 3.5681
 540113101089  นางสาววนิดา   จะรอนรัมย์ 3.2782
 540113101090  นางสาววรางคณา   พรหมพนัธ์ใจ 2.7583
 540113101091  นางสาววิลาวรรณ   ปล่องกระโทก 3.3884
 540113101092  นางสาวศิริพร   แสงจันทร์ 3.2485
 540113101093  นางสาวสายพณิ   สุปะมา 3.0086
 540113101094  นางสาวสุจิตรา   จิรัมย์ 3.1187
 540113101095  นางสาวสุธิชา   ท้วมน่ิม 3.2788
 540113101096  นางสาวสุปราณี   สําปญ๎โณ 3.3589
 540113101097  นางสาวสุภาพร   คณะมูล 2.7790
 540113101098  นางสาวสุรีฉาย   ผิวคํา 2.4391
 540113101099  นางสาวสุลัดดา   สารรัมย์ 2.9392
 540113101100  นางสาวหทัยรัตน์   เพยีงไธสง 3.4393
 540113101102  นางสาวอารีรัตน์   อุบติั 2.7794
 540113101103  นางสาวอําภา   บปุผา 3.7195
 540113101104  นางสาวอุษณีย์   ไทยลา 2.5996
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 540113101106  นายธีระพล   อนันตึก 2.7097
 540113101107  นายวรวุฒิ   นุแรมรัมย์ 2.4998
 540113101108  นายสุรศักด์ิ   เรืองรัมย์ 2.2099
 540113101110  นางสาวกนกพนัธุ ์  สิบรัมย์ 3.00100
 540113101111  นางสาวกฤษณา   อังโกรัมย์ 2.78101
 540113101112  นางสาวขนิษฐา   เดชกุลรัมย์ 2.23102
 540113101113  นางสาวจรรยา   ยิงนารัมย์ 3.44103
 540113101114  นางสาวจารุวรรณ   มุ่งคุณ 3.67104
 540113101115  นางสาวจิตรลดา   เพาะไธสง 2.80105
 540113101116  นางสาวจินตนา   พรคลัง 2.98106
 540113101117  นางสาวจิราภัสร์   สมรูป 2.80107
 540113101118  นางสาวจุรินพร   ทับสูงเนิน 3.27108
 540113101119  นางสาวฉวีวรรณ   นิลคํา 3.09109
 540113101120  นางสาวชลิตาพร   อินทนนท์ 2.92110
 540113101121  นางสาวชวาลา   ขาวงาม 2.62111
 540113101122  นางสาวณัฐกานต์   วิเศษศรี 3.03112
 540113101124  นางสาวทิวารัตน์   หลักด่าน 2.77113
 540113101125  นางสาวนันตภรณ์   จอมคําสิงห์ 2.42114
 540113101126  นางสาวนิชุดา   ปาปะกาย 3.11115
 540113101127  นางสาวบบุผา   อุตขันธ์ 2.78116
 540113101128  นางสาวเบญจวรรณ   เชิดรัมย์ 2.42117
 540113101129  นางสาวเปรมยุดา   การสร้าง 2.83118
 540113101130  นางสาวประภัสสร   วิลัยรัมย์ 2.88119
 540113101131  นางสาวปท๎มา   คล้ายคลึงมี 2.89120
 540113101133  นางสาวแพรพไิล   ออกเกษตร 2.83121
 540113101134  นางสาวภัทรนันท์   เลือดสงคราม 3.40122
 540113101135  นางสาวมยุรา   โชคแสน 2.81123
 540113101136  นางสาวมิลตรา   บวัสิงห์ 2.97124
 540113101137  นางสาวเมธิณี   หว่งประโคน 2.67125
 540113101138  นางสาวรสสุคนธ์   กาเรียน 2.85126
 540113101139  นางสาวรัตติยาภรณ์   อินทรผล 2.84127
 540113101140  นางสาวรุ่งนภา   ศรียะนัย 3.26128
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 540113101141  นางสาววนิดา   ชาวนา 2.65129
 540113101143  นางสาววารินทร์   พร้าวชัยสงค์ 2.61130
 540113101144  นางสาวศศิคนางค์   กรุมรัมย์ 2.77131
 540113101145  นางสาวสายทิพย์   นาคไธสง 2.73132
 540113101146  นางสาวสิริวสันต์   หอยมุข 3.52133
 540113101147  นางสาวสุดาพร   โสวาที 2.66134
 540113101149  นางสาวสุพตัรา   จินดาหนา 3.36135
 540113101150  นางสาวสุภิญา   พนัธ์ไธสง 3.14136
 540113101151  นางสาวสุรีรัตน์   ลงรัมย์ 2.82137
 540113101152  นางสาวเสาวนีย์   โพธิท์ะโสม 2.92138
 540113101153  นางสาวอภิรดี   วิถีเทพ 2.88139
 540113101154  นางสาวอัจฉราภรณ์   สูงโด่ 3.00140
 540113101156  นางสาวอุดมศร   นาขนานรัมย์ 3.30141
 540113101157  นางสาวจิราพร   วรศิริ 2.94142
 540113101158  นางสาวอามีรา   สะแลแม 3.12143
 540113101159  นางสาวไซนูน   ลูโบะ 3.06144
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 530113102149  นางสาวอรอุมา   แก้ววันทา 2.231
 540113102001  นายกิติคุณ   โกฎหอม 2.722
 540113102003  นายยุทธนา   สราญบรุุษ 2.283
 540113102004  นายวีระพงษ์   วงสุวรรณ์ 3.714
 540113102006  นายสถาพร   เจือจันทร์ 2.595
 540113102007  นางสาวกนกทิพย์   พมิาลา 3.386
 540113102008  นางสาวกนิษฐา   ลามพดั 2.277
 540113102009  นางสาวกัณฐิกา   พนัธ์ถวิล 2.158
 540113102010  นางสาวจันทร์จิรา   ภูมิกระจ่าง 2.789
 540113102011  นางสาวจิราพร   บตุรราช 3.0610
 540113102012  นางสาวจุฑาลักษณ์   แก้วสีเคน 2.7911
 540113102013  นางสาวชนิดา   เชือกรัมย์ 2.8312
 540113102014  นางสาวธัญรดี   ปยุภูงา 2.9613
 540113102015  นางสาวณัฐกานต์   รุ่งพรุิณ 2.4514
 540113102016  นางสาวดารณี   คําสิงหน์อก 2.8915
 540113102017  นางสาวทิพวรรณ   ยมนัด 3.3316
 540113102018  นางสาวธิดารัตน์   ภิญโญ 2.6017
 540113102019  นางสาวนลินี   สครรัมย์ 2.9318
 540113102020  นางสาวนํ้าฝน   จอกทอง 2.4119
 540113102023  นางสาวประภา   คุงดิน 2.7620
 540113102024  นางสาวปรียาภรณ์   ยอดกุล 2.6121
 540113102025  นางสาวปาริชาติ   รังสิรัชนีกร 2.9522
 540113102026  นางสาวเพญ็นภา   แก้วพมิพ์ 2.8423
 540113102028  นางสาวพไิลวรรณ   พมิพน์นท์ 2.6124
 540113102030  นางสาวพจนาถ   ตุพมิาย 3.4125
 540113102031  นางสาวมงกุฏแก้ว   ศิริขันธ์ 2.3926
 540113102032  นางสาวรัชฎาวัลย์   ดวงสูงเนิน 3.1227
 540113102033  นางสาวรัตติยาพร   ศรีบริบรูณ์ 3.7428
 540113102035  นางสาววงเดือน   ตีชัยรัมย์ 3.8029
 540113102036  นางสาววรรณกานต์   ศรีภู่ 2.4030
 540113102038  นางสาววิไลวรรณ   ประทุมพงษ์ 2.8431
 540113102039  นางสาวโสรยา   ลาวัลย์ 2.5132
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 540113102040  นางสาวสาวิตรี   ภิรมย์นาค 2.3333
 540113102041  นางสาวสุจิตรา   ศรีพมิพา 2.9234
 540113102043  นางสาวสุธาพร   วุฒิยา 2.6435
 540113102045  นางสาวสุนิสา   ยืนรัมย์ 2.4936
 540113102047  นางสาวสุภาวิณี   ทองศรี 2.6837
 540113102048  นางสาวสุพรรษา   นิลโนรี 3.4038
 540113102051  นางสาวอัจฉรา   แก้วปริมประ 2.7339
 540113102052  นางสาวบงกช   สนิทรัมย์ 2.1140
 540113102053  นางสาวอําภา   สุขสมาน 3.4941
 540113102054  นางสาวอัญธิญา   ราตรี 2.8642
 540113102055  นายเทิดภูมิ   ม่ังมูล 2.2443
 540113102056  นายณัฐกิตต์ิ   กุมรัมย์ 2.8044
 540113102057  นายนนทนันท์   กลมนุกูล 2.9645
 540113102058  นายวงศกร   ชวายวัง 3.3246
 540113102059  นายหสัชัย   เรืองย่ิง 2.4247
 540113102060  นายอภิสิทธิ ์  ไกรสุข 2.6848
 540113102062  นางสาวกนิษฐา   ยอดนางรอง 2.4949
 540113102063  นางสาวกันยารัตน์   ดวงนิล 3.2250
 540113102064  นางสาวกิริยา   แย้มประโคน 3.0251
 540113102065  นางสาวจันทร์จิรา   ละอองทอง 2.5152
 540113102066  นางสาวจันทนา   สุขแม้น 2.6453
 540113102067  นางสาวจิราพชัร   เพช็รบรรพต 3.0654
 540113102068  นางสาวจุรีรัตน์   บวัศรี 2.5655
 540113102069  นางสาวชมพนุูช   พรหมลักษณ์ 2.3956
 540113102070  นางสาวชุมพร   เศษสุวรรณ์ 2.6357
 540113102072  นางสาวนวนาถ   กางรัมย์ 3.3158
 540113102073  นางสาวนิตยา   ศรีชุมแสง 2.8559
 540113102074  นางสาวนีรฌา   เทียมตรี 2.4060
 540113102075  นางสาวบษุยา   โถทอง 3.5861
 540113102076  นางสาวประวีณา   นวนนอก 2.6662
 540113102077  นางสาวปวีณา   วิมลศาสตร์ 3.0963
 540113102078  นางสาวปารีณา   บญุประกอบ 2.5364
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 540113102082  นางสาวพกุิล   ผลยลาภ 3.4765
 540113102083  นางสาวพมิพกิา   มอสันเทียะ 2.1666
 540113102084  นางสาวมัลลิสา   ปยุะติ 2.8267
 540113102085  นางสาวยุภา   สิทธิจันทร์ 2.7968
 540113102087  นางสาวรัตนภรณ์   จีระออน 3.3869
 540113102088  นางสาวรุ่งทิวา   ตํารารัมย์ 3.5670
 540113102090  นางสาววิจิตรา   กรงรัมย์ 2.7571
 540113102091  นางสาวศันสนีย์   บญุเกิด 2.5972
 540113102092  นางสาวสมจินตน์   คําจันดา 2.6273
 540113102094  นางสาวสุชาฎา   ศุภเลิศ 2.8374
 540113102095  นางสาวสุดารัตน์   สิงหธ์ี 3.0375
 540113102096  นางสาวสุธาสินี   หนองพร้าว 3.2576
 540113102097  นางสาวสุนิสา   เพง็พนิิจ 3.1277
 540113102098  นางสาวสุพตัรา   บวัผัน 3.0578
 540113102099  นางสาวสุภาวิณี   สีแสด 3.7479
 540113102100  นางสาวหทัยกาญจน์   บว้นนอก 2.4880
 540113102101  นางสาวอนุสรา   ปาโสรักษ์ 2.9381
 540113102102  นางสาวอมรา   สมเย็น 2.2682
 540113102104  นางสาวอัจฉราภรณ์   ศรีเพง็ 2.2283
 540113102105  นางสาวลลิตา   ท่าประโคน 2.2584
 540113102106  นางสาวสุภชา   นิสสัยดี 3.9285
 540113102108  นายนพดล   หลอดทอง 3.7686
 540113102109  นายวรรณพงษ์   ศรีภู่ 2.7287
 540113102110  นายวีระพล   แม้นรัมย์ 3.5188
 540113102111  นายสุวัฒน์   ทัศนอารีย์ 2.9689
 540113102112  นายอานนท์   หงษ์โสดา 2.2390
 540113102114  นางสาวเกศรินทร์   หอมดี 2.8591
 540113102115  นางสาวกนกพร   แสนเจ็ก 2.7692
 540113102117  นางสาวกาญจนา   ศรีสุนนท์ 2.4093
 540113102118  นางสาวเจนจิรา   ขาวงาม 3.8994
 540113102119  นางสาวจารุณี   บวชประโคน 2.6995
 540113102120  นางสาวจิราภรณ์   แสงสว่าง 2.5096
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113102121  นางสาวจุฑารัตน์   บญุสุข 3.2397
 540113102122  นางสาวชลลดา   จอกจอหอ 2.5098
 540113102124  นางสาวณัฐนันท์   บญุพนัธวีร์ 3.0099
 540113102125  นางสาวถนอมศรี   นุสุวรรณรัมย์ 2.24100
 540113102127  นางสาวนวลพรรณ   มะลาพมิพ์ 2.93101
 540113102129  นางสาวนุชนาถ   น้อยหงษ์ 2.20102
 540113102131  นางสาวปาลิตา   อาจเดช 3.87103
 540113102133  นางสาวพชัรินทร์   แสงผา 3.27104
 540113102134  นางสาวพกุิลแก้ว   ตรวจมรรคา 2.75105
 540113102136  นางสาวมานี   พวงเพชร 2.51106
 540113102137  นางสาวยุวดี   โชคบริสุทธิ์ 3.01107
 540113102138  นางสาวรัชนีกร   จาริยะมา 3.13108
 540113102139  นางสาวรัตนาภรณ์   จุฬารมย์ 2.25109
 540113102142  นางสาววิภาวรรณ   วิชัยรัมย์ 2.60110
 540113102145  นางสาวเสาวิณี   คําเรือง 2.14111
 540113102147  นางสาวสิรินา   หาญประโคน 2.25112
 540113102148  นางสาวสุชาดา   ขยัน 2.78113
 540113102149  นางสาวสุดารัตน์   สีรักสูงเนิน 2.28114
 540113102150  นางสาวสุธิศา   เย็นกูล 2.56115
 540113102151  นางสาวสุปราณี   สันทัด 3.23116
 540113102152  นางสาวสุพญิชา   กาแดง 2.41117
 540113102153  นางสาวสุมินตรา   ปะกิตานัง 2.84118
 540113102154  นางสาวหทัยกานต์   พรมไธสง 2.18119
 540113102155  นางสาวอภัสรา   อรรคบตุร 2.14120
 540113102156  นางสาวอรญา   หนิกอก 2.96121
 540113102157  นางสาวอรอนงค์   ภูจอมเดือน 2.91122
 540113102160  นางสาวอุไร   ทองประเสริฐ 2.14123
 540113102161  นายเริงชัย   มุ่งดี 3.54124
 540113102162  นายนัฐพล   เหล็กศรี 2.97125
 540113102163  นางสาวปรัชญา   ทรงบรรพต 3.41126
 540113102164  นายปญ๎ญา   มิขุนทด 2.71127
 540113102165  นายพรีภัทร   สร้อยสําโรง 2.29128
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113102167  นางสาวเกษมศรี   ชะลุนรัมย์ 3.40129
 540113102169  นางสาวกมลชนก   บบุผากอง 2.36130
 540113102170  นางสาวกานดา   เดชบญุ 2.12131
 540113102171  นางสาวจิดาภา   อ่ิมเต็ม 2.92132
 540113102172  นางสาวจีตา   วงหอม 2.10133
 540113102174  นางสาวชลลัดดา   เอการัมย์ 3.54134
 540113102175  นางสาวณศิตา   ศรีหาลุน 3.21135
 540113102176  นางสาวณัฐพร   วงศ์ประมวล 2.40136
 540113102177  นางสาวทวีพร   จะโรจน์รัมย์ 2.81137
 540113102178  นางสาวธัญญลักษณ์   คําทิพย์ 2.30138
 540113102179  นางสาวนภาพร   เติมมี 2.78139
 540113102180  นางสาวนิตยา   โสภากุล 2.50140
 540113102181  นางสาวเบญจพร   เรียบร้อย 2.63141
 540113102182  นางสาวบริมาส   ศรีสมุทร 3.51142
 540113102183  นางสาวปรางทิพย์   อยู่สีมารักษ์ 3.49143
 540113102184  นางสาวปท๎มาพร   โบราณมูล 2.55144
 540113102185  นางสาวปยิรัตน์   คุ้มสุวรรณ 2.11145
 540113102186  นางสาวพชัรินทร์   เกรัมย์ 3.11146
 540113102187  นางสาวพงิค์   เพยีงไธสง 2.91147
 540113102190  นางสาวภัทรียา   สวัสดี 2.59148
 540113102191  นางสาวเมถาพร   นามสงฆ์ 2.44149
 540113102192  นางสาวรจนา   วงศรีเทพ 2.12150
 540113102195  นางสาวลลิตตา   พมิายนอก 2.37151
 540113102196  นางสาววนาลี   ขาวสะอาด 3.30152
 540113102197  สิบเอกหญิง วรางคนา   คงเครือ 2.88153
 540113102198  นางสาววันนิดา   สุรินทร์ 2.38154
 540113102199  นางสาวศศิธร   กําจร 3.38155
 540113102200  นางสาวศิริลักษณ์   แสนโคตร 2.69156
 540113102201  นางสาวสมหวัง   ไขรัมย์ 3.61157
 540113102202  นางสาวสิริพรรณ   แก่นแดง 3.32158
 540113102203  นางสาวสุชานาถ   กล่ินสุข 2.23159
 540113102205  นางสาวสุนิษา   ทาไสย 2.41160
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113102206  นางสาวสุพวิรรณ   เนืองสา 3.36161
 540113102207  นางสาวแสงอรุณ   ดอกย่ีสูญ 2.93162
 540113102208  นางสาวหทัยรัตน์   มนุษย์รัมย์ 2.16163
 540113102209  นางสาวอภิญญา   วันทาดี 3.19164
 540113102210  นางสาวอรนุช   เยรัมย์ 2.40165
 540113102212  นางสาวอารดา   แมนไธสง 2.68166
 540113102213  นายกรวิชญ์   ทุมพร 2.64167
 540113102214  นายชัยวัฒน์   พอกประโคน 2.65168
 540113102215  นายบญุชิต   ผ้าผิวดี 2.26169
 540113102217  นายวิรัตน์   ถือศีล 3.61170
 540113102218  นายสุรัตน์   จงแพทย์ 2.98171
 540113102219  นางสาวเกสราพรรณ   ก้อนฝูาย 2.64172
 540113102221  นางสาวกมลทิพย์   วีระกุล 3.25173
 540113102222  นางสาวกิตติยา   เฮ็งสวัสด์ิ 2.77174
 540113102223  นางสาวจิรภัทร์   สายสู่ 2.94175
 540113102224  นางสาวจีราภรณ์   ศรีวรรณา 3.28176
 540113102225  นางสาวชฎาภา   กับรัมย์ 2.48177
 540113102226  นางสาวชลิดา   ปานกลาง 2.99178
 540113102228  นางสาวณัฐพชัร์   ชัยศรีรัมย์ 3.44179
 540113102229  นางสาวทิตยา   เผือกพนัธ์ 3.16180
 540113102230  นางสาวธัญญารัตน์   ร่มเย็น 2.21181
 540113102231  นางสาวนาถยา   จาบวิหก 3.44182
 540113102233  นางสาวเบญญาภา   เชือกรัมย์ 2.80183
 540113102234  นางสาวปรารถนา   ปยุะติ 3.45184
 540113102235  นางสาวปาณิศา   นันทประพณิ 2.56185
 540113102236  นางสาวปยิะดา   ชูรัมย์ 2.09186
 540113102240  นางสาวพทุธธิดา   หะโท 2.92187
 540113102241  นางสาวภัทราวดี   ฤกษ์ชัย 2.45188
 540113102242  นางสาวเมธาวี   นิเลิศรัมย์ 2.98189
 540113102243  นางสาวระพพีรรณ   ประนมศรี 2.30190
 540113102244  นางสาวรัญชิดา   ไพรัมย์ 2.86191
 540113102245  นางสาวรัตนาภรณ์   เครือไทย 2.34192
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113102246  นางสาววนิดา   วงค์จันทร์ 2.30193
 540113102247  นางสาววราภรณ์   วงศ์เพญ็ 2.64194
 540113102248  นางสาววาริศา   นรารัตน์กุล 2.16195
 540113102249  นางสาววิรากานต์   ใยอุ่น 2.68196
 540113102250  นางสาวศศิวิมล   หอมไกล 2.66197
 540113102251  นางสาวศุภลักษณ์   สีปาุหญ้า 2.74198
 540113102252  นางสาวสันสนีย์   ศรีพงษ์ 2.78199
 540113102255  นางสาวสุทธิกาญจน์   ปานพรมมา 2.54200
 540113102256  นางสาวสุนิษา   จันศรี 2.76201
 540113102257  นางสาวสุพฒัตรา   จักสูงเนิน 2.54202
 540113102258  นางสาวสุรีรัตน์   แปนูประโคน 2.13203
 540113102259  นางสาวแสงอรุณ   กวยทอง 2.13204
 540113102260  นางสาวหทัยรัตน์   อินทรประสิทธิ์ 3.78205
 540113102262  นางสาวอรพนิทร์   นิเรียงรัมย์ 2.41206
 540113102263  นางสาวอรุโณทัย   นาเมืองรักษ์ 2.89207
 540113102264  นางสาวอัศวิณีย์   ศาลารักษ์ 3.19208
 540113102266  นายประพนัธ์   ธรรมองศา 3.33209
 540113102268  นายสุทธิพงศ์   เน้ือนิล 3.33210
 540113102269  นายอรรถพล   เวียงภักด์ิ 2.07211
 540113102270  นายอัคคเดช   อินทรวิเชียร 2.11212
 540113102271  นายอนุชิต   ย่ิงรัมย์ 3.06213
 540113102272  นางสาวกนกวรรณ   ช่ืนประโคน 2.89214
 540113102274  นางสาวกิตติยา   นุ่มนวลศรี 2.58215
 540113102275  นางสาวจริยา   วรรัมย์ 2.73216
 540113102276  นางสาวจิราพร   ส่ิวไธสง 2.10217
 540113102277  นางสาวจุฑามาศ   อ้วนเสมอ 2.04218
 540113102279  นางสาวณัฐกานต์   แสนตลาด 2.22219
 540113102280  นางสาวดวงใจ   ยืนยาว 3.41220
 540113102281  นางสาวทิพวรรณ   ทราบรัมย์ 2.75221
 540113102282  นางสาวธิดามาศ   ยศแก้วกอง 2.24222
 540113102284  นางสาวนํ้าทิพย์   สุทธิประภา 3.51223
 540113102285  นางสาวนิรดา   เยรัมย์ 3.16224
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113102287  นางสาวปรีญาพชัญ์   สังข์แก้วธนนท์ 2.03225
 540113102288  นางสาวปาริฉัตร   ชํานาญศิลป์ 3.35226
 540113102289  นางสาวผุสดี   โพธิแ์ก้ว 2.48227
 540113102290  นางสาวเพชรมณี   บํารุงกิจ 2.46228
 540113102291  นางสาวพรรณิภา   พะนิรัมย์ 3.64229
 540113102292  นางสาวพนัธ์ธิภา   เสนนํ้าเท่ียง 2.49230
 540113102294  นางสาวพชิชาภา   ลาภใหญ่ 2.32231
 540113102295  นางสาวภูศิกาณจน์   วิชัย 2.93232
 540113102296  นางสาวเมย์ริน   สินสุพรรณ์ 2.27233
 540113102297  นางสาวระพพีฒัน์   เจียสารัมย์ 2.10234
 540113102298  นางสาวรุ่งทิพย์   ธรรมนาม 3.15235
 540113102299  นางสาวละมัย   ศรีมาศ 2.76236
 540113102300  นางสาววนิดา   ชินคํา 3.72237
 540113102302  นางสาววิไลลักษณ์   พนูสวัสด์ิ 2.82238
 540113102303  นางสาววีรญา   ทรงประโคน 2.43239
 540113102304  นางสาวศศิวิมล   แสงใส 2.96240
 540113102305  นางสาวสกุลรัตน์   ทามาศ 2.96241
 540113102308  นางสาวสุดาพร   วันทอง 2.09242
 540113102312  นางสาวสุวรรณา   รักภักดี 2.15243
 540113102313  นางสาวโสภิดา   สีหาบตุรโต 2.29244
 540113102315  นางสาวอภิญญา   ท้าวยา 3.20245
 540113102317  นางสาวอําไพ   เภาตนะ 3.34246
 540113102319  นางสาวหทัยญา   หลังยาหน่าย 2.58247

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  17/05/63 09:49  หน้า 78 / 156



ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

พลศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 520113106016  นายทศพร   ชิดภักดี 2.021
 530113106182  นายนุชา   บริุนรัมย์ 2.022
 540113106002  นายกิตติพนัธุ ์  ดวงภักดีรัมย์ 2.623
 540113106003  นายเกียรติศักด์ิ   มีบญุ 2.944
 540113106004  นายจักรพนัธ์   วระกฎ 2.495
 540113106005  นายจิรภาส   ดําขํา 2.516
 540113106007  นายชลวิทย์   พนัณรงค์ 3.117
 540113106009  นายชูเกียรติ   สินไธสง 2.278
 540113106010  นายดุสิต   หวังประสพกลาง 2.429
 540113106012  นายธนวัฒน์   สวัสดี 2.5110
 540113106013  นายธีรพงษ์   บริุนทร์ประโคน 2.6311
 540113106014  นายธีรศักด์ิ   วิชา 2.3712
 540113106015  นายธีระวัฒน์   คะเรรัมย์ 2.3713
 540113106016  นายนพรัตน์   เรืองรัมย์ 2.7214
 540113106017  นายบณัฑิต   ผาสุขสม 2.6615
 540113106018  นายประวิทย์   ทะเลิงรัมย์ 2.9316
 540113106019  นายปรีชา   นิลนนท์ 2.6917
 540113106021  นายพลวัฒน์   แสนดี 2.7118
 540113106024  นายภีรภาพ   พร้ิงเพราะ 2.8919
 540113106029  นายวิโรจน์   ย่ีสันเทียะ 2.4020
 540113106031  นายศักด์ิชัย   สนาคินิต 2.7521
 540113106034  นายสรายุทธ   วิสุทธิชาติ 3.0022
 540113106036  นายสุบนิ   ศรีคุณ 2.2523
 540113106037  นายสุวิชากร   พวงเพชร 2.9524
 540113106039  นายอนุชิต   ปะนามะทัง 2.4925
 540113106040  นายอภิราช   ผุยโพนทัน 2.5526
 540113106043  นางสาวกฤษณา   ชํานิกล้า 2.3627
 540113106045  นางสาวดวงมณี   แผ่นพมิาย 2.1628
 540113106048  นางสาวภาวิณี   กวดนอก 2.1929
 540113106050  นางสาววิชชุดา   โจทย์รัมย์ 2.4130
 540113106051  นางสาวภัทรวดี   แตะกระโทก 2.2731
 540113106053  นางสาวอภัดศรา   บรมรัมย์ 2.4132
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

พลศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113106054  นายกฤษณะ   ปนูรัมย์ 2.5433
 540113106055  นายเกรียงไกร   ทุมทอง 2.3334
 540113106057  นายจักรพนัธ์   สมพร 2.9135
 540113106059  นายเฉลิมเกียรติ   หาดคํา 2.7736
 540113106061  นายชัยวัฒน์   หนูนํ้าคํา 2.7937
 540113106065  นายธนายุทธ   คชเสียนสืบ 3.2438
 540113106066  นายธีรยุทธ   อัมรารัมย์ 2.6639
 540113106067  นายสุธีระพงศ์   พลรักษา 2.9540
 540113106068  นายธีระศักด์ิ   พวงจําปา 2.4941
 540113106070  นายบญุส่ง   ปานใจนาม 2.7042
 540113106072  นายปยิะพนัธ์   แปมุจํานัก 2.1943
 540113106073  นายพงษ์พนัธ์   จิมานัง 3.0544
 540113106075  นายภานุเดช   ดวงแก้ว 2.4645
 540113106078  นายวรสิษฐ   ปญุญธรพฒันะกุล 3.0246
 540113106082  นายวุฒิพงษ์   หตัถประนิตย์ 2.4647
 540113106084  นายสมโชค   สวัสด์ิสุข 2.5848
 540113106086  นายสามารถ   ชายเชิด 2.6349
 540113106088  นายสุรชัย   คะเย็นรัมย์ 2.5950
 540113106090  นายอนันต์   สิงหสุ์ข 2.4351
 540113106092  นายอัมรินทร์   บรรเลงการ 2.8752
 540113106093  นายอานนท์   ปานใจนาม 2.2353
 540113106094  นายอํานาจ   ชนะสุข 2.2154
 540113106095  นางสาวกัญญาณัฐ   ไกรจันทร์ 2.7455
 540113106096  นางสาวจุฑาทิพย์   ผาดไธสง 2.9756
 540113106098  นางสาวประภาพร   ไสววรรณ 2.7357
 540113106099  นางสาวพชัรี   สายสุด 2.6858
 540113106101  นางสาวลัดดาวัลย์   สําราญสุข 2.6059
 540113106102  นางสาวศกลวรรณ   บานเย็น 2.4660
 540113106103  นางสาวสุณิสา   คะสุดใจ 2.8761
 540113106104  นางสาวสุพรรษา   สามีรัมย์ 2.6162
 540113106105  นางสาวอรทัย   ส่งศรีสุข 2.5263
 540113106107  นายเกรียงไกร   เกิดอยู่ 2.9364
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

พลศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113106108  นายจักรพนัธ์   แก้วประสงค์ 2.8865
 540113106109  นายจิตปวร   บวรชาติ 3.0566
 540113106110  นายจีระศักด์ิ   ศรีสิทธิ์ 2.8867
 540113106111  นายชญานนท์   ถมหรัิญ 2.6268
 540113106112  นายชัชวาลย์   ขําวงค์ 2.8869
 540113106113  นายชาญชัย   วัชรสุทธิพงศ์ 2.9170
 540113106114  นายณัฐวุฒิ   กอพทัิกษ์กุล 2.5771
 540113106116  นายธนวัฒน์   ภิรมย์นาค 2.9172
 540113106118  นายธีรวุฒิ   คะเรรัมย์ 2.4273
 540113106119  นายธีระยุทธ์   พรรษา 2.4174
 540113106121  นายนิวัฒน์   สินอยู่ 2.1275
 540113106122  นายประพนัธ์   พร้ิงเพราะ 2.6076
 540113106123  นายปรีชา   เหลาบญุมา 2.4577
 540113106126  นายพทัิกชัย   พทุธเสน 2.8078
 540113106127  นายภานุวัฒน์   ชุมเสนา 2.7579
 540113106129  นายลิขิต   พวงศรี 2.8680
 540113106130  นายวรัญํู   วงศ์แต้ 2.4681
 540113106131  นายวสันต์   ใจสุข 2.1982
 540113106133  นายวีระพงษ์   แสงราม 2.5083
 540113106135  นายศิริศักด์ิ   สุขสงวน 2.3484
 540113106136  นายสมชาย   พรมรุกชาติ 2.4285
 540113106137  นายสรกานต์   จันทร์งาม 2.2586
 540113106138  นายสิทธิโชค   ขาวสะอาด 2.3287
 540113106139  นายสุทิน   อินทร์สําราญ 2.7288
 540113106140  นายสุรนาถ   พฒุสุข 2.4289
 540113106141  นายแสน   พรมนัส 3.2390
 540113106148  นางสาวณัฐริกา   พึ่งก่ิง 2.5091
 540113106150  นางสาวพรนภา   มูลคํา 2.2092
 540113106151  นางสาวแพรตะวัน   จันทรี 2.7493
 540113106154  นางสาวสิริพร   พาที 2.8694
 540113106155  นางสาวสุดาภรณ์   หรีกประโคน 2.7795
 540113106157  นางสาวอรสา   พยัคฆะ 2.8296
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

พลศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113106158  นายยุทธพรรษ   พชัิยกุล 2.6497
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 530113143011  นางสาวเรวดี   พวงเพชร 2.871
 540113143001  นายโกศล   พานนงค์ 2.442
 540113143002  นายกฤษฎา   วิเศษชาติ 3.193
 540113143003  นายจุรินทร์   จุดโต 3.314
 540113143004  นายนฤเบศร์   กังขอนนอก 3.065
 540113143005  นายยืนยง   ทองคํา 2.486
 540113143006  นายวรวุฒิ   สุทนต์ 2.557
 540113143007  นายศิวพนัธ์   พลูสนาม 2.988
 540113143009  นางสาวเจนจิรา   สอนสัตย์ 3.209
 540113143010  นางสาวจันทร์จิรา   พกกลาง 3.5010
 540113143011  นางสาวจันทร์สุดา   การะเกศ 3.1211
 540113143013  นางสาวจุฑามาศ   ลีหล้าน้อย 2.7712
 540113143014  นางสาวฐาปนี   อาจจํานงค์ 2.5813
 540113143015  นางสาวณัฐธิดา   สาทิพย์จันทร์ 2.7914
 540113143017  นางสาวธิดารัตน์   พะนิรัมย์ 2.8415
 540113143018  นางสาวธิราพรรณ   คําพมูิล 2.8216
 540113143020  นางสาวนํ้าผ้ึง   เจียมผักแว่น 3.1217
 540113143021  นางสาวเบญจวรรณ   เกตุคําขวา 3.5418
 540113143022  นางสาวบหุลัน   อ้นไธสง 2.6719
 540113143023  นางสาวประภาภรณ์   วาสะรัมย์ 2.5620
 540113143024  นางสาวพรแก้ว   คําภีระ 2.6421
 540113143025  นางสาวพรสวรรค์   มะลิวัลย์ 2.4422
 540113143026  นางสาวพลอยพรรณ   กุสุมาลย์ 3.6223
 540113143027  นางสาวพชัรี   โยธสิงห์ 2.6724
 540113143029  นางสาวภัทราภรณ์   จันทะมาตร 2.8125
 540113143030  นางสาวเมล์ริน   นวลอินทร์ 2.8026
 540113143031  นางสาวยุพา   นาไชยดี 2.3927
 540113143032  นางสาวรัตนาภรณ์   กลมประโคน 2.5428
 540113143033  นางสาวรุ่งนภา   เปน็ปญ๎ญา 2.7829
 540113143034  สิบเอกหญิง รุ่งอรุณ   อักษร 2.9030
 540113143035  นางสาววรรณวิภา   บญุมี 2.9831
 540113143037  นางสาวศุภลักษณ์   ช่วงรัมย์ 3.0032
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113143039  นางสาวสมฤดี   เฉยดี 3.1033
 540113143040  สิบเอกหญิง สักการะ   บตุดาวัน 2.4034
 540113143041  นางสาวสันศนีย์   เสาทอง 2.5835
 540113143042  นางสาวสุนิษา   หอมจันทร์ 2.5436
 540113143043  นางสาวสุภาภรณ์   แย้มประโคน 2.4837
 540113143045  นางสาวเอมวิกา   หล้าทัพไทย 3.1538
 540113143047  นางสาวอรอนงค์   บญุดี 2.6539
 540113143048  นางสาวอัญชลี   วงศ์ณรงค์ 3.0440
 540113143049  นางสาวอารีรัตน์   ต่ายเนาว์ดง 3.4841
 540113143050  นางสาวอุไรรัตน์   เปีย่มสิน 3.1742
 540113143052  นายกฤชฎากร   มาลานนท์ 2.9243
 540113143053  นายนพรัตน์   ศรีชาติ 2.2444
 540113143054  นายพรีะภัทร   ขวัญกระโทก 2.2045
 540113143055  นายมลชญา   แหมไธสง 2.4846
 540113143056  นายวิรัตน์   กองมณี 3.6747
 540113143057  นายอรรถพล   สินสุข 2.6448
 540113143058  นางสาวกนกพร   เนียนไธสง 2.5649
 540113143059  นางสาวกรรณิกา   อะโรคา 2.4450
 540113143060  นางสาวจารุพกัตร์   เหมาะสังกา 2.4351
 540113143061  นางสาวจารุวรรณ   ชาญชํานิ 2.6452
 540113143062  นางสาวจิตรลดา   นุแรมรัมย์ 2.9553
 540113143063  นางสาวจินตนา   ภูมิไธสง 2.0754
 540113143064  นางสาวณัฐวดี   พลิา 2.3955
 540113143065  นางสาวนงลักษณ์   เรืองฤทธิ์ 3.3456
 540113143066  นางสาวนํ้าอ้อย   เจียมจิตร์ 2.3757
 540113143067  นางสาวนิโลบล   พนูศิริ 3.4158
 540113143068  นางสาวนิญากร   แก่นงาม 3.1159
 540113143070  นางสาวประกายแก้ว   โพธิใต้ 2.4160
 540113143071  นางสาวปยิะนันท์   สีแก้ว 2.7661
 540113143072  นางสาวปชิูดา   อุ่นทานนท์ 2.6962
 540113143073  นางสาวผ่องพรรณ   จันวิเชียร 2.3163
 540113143074  นางสาวไพลิน   หลงสิม 2.6464
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113143075  นางสาวพนิดา   สวามิชัย 2.9465
 540113143076  นางสาวพรสุดา   แมลงผ้ึง 2.3666
 540113143077  นางสาวพชัรีย์   เรืองรอบ 2.4267
 540113143078  นางสาวภัทราวดี   เทียมไธสง 3.4468
 540113143079  นางสาวภิญญาภา   สุทธิเพศ 3.3369
 540113143081  นางสาวยุพาพร   หนองนํ้า 2.5370
 540113143082  นางสาวยุรัตนา   ปะโนรัมย์ 2.7471
 540113143083  นางสาวริศรา   คงเมือง 2.4172
 540113143085  นางสาววริศรา   สิงไข 2.9673
 540113143086  นางสาววันวิสา   รอบคอบ 2.9874
 540113143087  นางสาวศิรินันท์   ศิริมนตรี 2.8675
 540113143089  นางสาวแสงเทียน   ชารัมย์ 2.8176
 540113143091  นางสาวสิริเพญ็   ยอรัมย์ 2.2277
 540113143092  นางสาวสุกัญญา   แก้วนาเหนือ 2.8078
 540113143093  นางสาวสุจิตรา   อภัยจิตต์ 2.8079
 540113143095  นางสาวสุนิสา   เชิญรัมย์ 2.6480
 540113143096  นางสาวสุพรรษา   บญุหลัง 3.4081
 540113143097  นางสาวสุภาภรณ์   นนธิจันทร์ 3.7082
 540113143098  นางสาวสุมิตรา   เทวิลา 3.4983
 540113143099  นางสาวอุรัสยา   สกุลคลานุวัฒน์ 2.3684
 540113143100  นางสาวอริสา   มะลิหวน 3.0385
 540113143102  นายทิวา   พร้าวไธสง 3.8586
 540113143103  นายบญุฤทธิ ์  ชนะศรี 2.7887
 540113143104  นายภาณุเดช   ปก๎โคทานัง 3.0588
 540113143105  นายวัชรากร   วงษ์สวัสด์ิ 3.1989
 540113143106  นายสุภชัย   จารัมย์ 2.8590
 540113143108  นางสาวเกศินี   แหลมอาทิตย์ 3.0591
 540113143110  นางสาวกสิวรรณ   สุวรรณะ 2.7192
 540113143111  นางสาวกาญจนา   ลอยประโคน 2.6593
 540113143112  นางสาวจรรยพร   พลทม 2.7294
 540113143113  นางสาวชลดา   พาดกลาง 2.8095
 540113143114  นางสาวณัฐธิชา   ย่ังยืน 2.4096
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113143115  นางสาวดวงฤทัย   ทํานา 2.5497
 540113143117  นางสาวธันยารักษ์   บชูาพนัธ์ 3.0698
 540113143118  นางสาวนฤทัย   ศรีนิล 3.0599
 540113143119  นางสาวนันทิดา   สอ้ิงรัมย์ 2.96100
 540113143120  นางสาวนิตยา   ไชยสุวรรณ์ 2.55101
 540113143121  นางสาวนิลวดี   พมิพวง 2.86102
 540113143122  นางสาวปรียานุช   ทับหนองฮี 3.08103
 540113143123  นางสาวปรียาภรณ์   ไชยโย 2.18104
 540113143124  นางสาวผ่องฉวี   ศรีศิลา 2.36105
 540113143125  นางสาวพจิิการ์   ทลาไธสง 2.88106
 540113143126  นางสาวภชรภรณ์   นามโพธิ์ 3.13107
 540113143127  นางสาวภานุมาส   เจตินัย 3.75108
 540113143129  นางสาวยุวดี   สัญจร 3.18109
 540113143130  นางสาวเรไร   สติภา 3.18110
 540113143131  นางสาวเรวดี   วิชัยรัมย์ 2.60111
 540113143132  นางสาวรสสุคนธ์   เพง็ไธสง 2.96112
 540113143133  นางสาวรัตติกาล   บตุรบญุชู 2.68113
 540113143134  นางสาวรุ่งอรุณ   นาคศรี 3.30114
 540113143135  นางสาวลลิตา   ไชยยา 3.27115
 540113143137  นางสาววลัยลักษณ์   จู๋นางรอง 2.92116
 540113143138  นางสาววาสนา   บญุเพญ็ 2.96117
 540113143139  นางสาววิรินญา   ยางกลาง 3.61118
 540113143140  นางสาววิลาวัณย์   จําปา 2.26119
 540113143142  นางสาวเสาวลักษณ์   นุกิจรัมย์ 2.91120
 540113143143  นางสาวแสงรวี   รัตนนท์ 2.67121
 540113143145  นางสาวสุจิตรา   สังข์ทอง 2.97122
 540113143146  นางสาวสุปราณี   จันขอนแก่น 2.49123
 540113143147  นางสาวสุพรรณี   บวัเขียว 2.80124
 540113143148  นางสาวสุริฉาย   หนูช้างเผือก 2.42125
 540113143149  นางสาวอรทัย   นามไพร 3.45126
 540113143150  นางสาวอรวรรณ   จันมณี 2.88127
 540113143151  นายเดวิทย์   ทิศกําเนิด 2.63128
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113143153  นายปรเมษฐ์   จังอินทร์ 3.17129
 540113143154  นายพพิฒัน์   บญุเบา้ 3.31130
 540113143155  นายวัชระพงศ์   พรรณา 3.24131
 540113143156  นายสุธน   ชนะประโคน 3.65132
 540113143157  นายอานนท์   ยุดรัมย์ 3.08133
 540113143160  นางสาวเจนจิรา   สุขสําราญ 2.87134
 540113143161  นางสาวจรัสศรี   ยศ 2.76135
 540113143162  นางสาวจินตนา   ย้ิมแย้ม 2.75136
 540113143163  นางสาวชฎาภรณ์   แก่นใส 3.43137
 540113143166  นางสาวนารีรัตน์   รอบแคว้น 2.59138
 540113143167  นางสาวนํ้าอ้อย   อ่ึงสูงเนิน 2.98139
 540113143168  นางสาวณัฏฐ์วรินท์   กะตะศิลา 3.14140
 540113143169  นางสาวปนิดา   เวียงนนท์ 3.19141
 540113143170  นางสาวปพชัญา   สะโมทัย 3.05142
 540113143171  นางสาวปภัศรี   เขินไพร 2.89143
 540113143172  นางสาวปภัสรา   แย้มประโคน 3.17144
 540113143173  นางสาวปรัชญาภรณ์   วะสุวัชร 2.82145
 540113143174  นางสาวปรางค์ทิพย์   จันทร์หอม 2.84146
 540113143175  นางสาวปรารถนา   กาศกอง 2.60147
 540113143176  นางสาวปวีณ์สุดา   เพชรทองกลม 2.94148
 540113143178  นางสาวเพญ็ศรี   ช่อมะลิ 3.06149
 540113143179  นางสาวพชัรภรณ์   ธรรมสุภา 3.19150
 540113143181  นางสาวม่ิงขวัญ   สังขศิลา 2.37151
 540113143182  นางสาวยุพนิ   เดชบํารุง 3.21152
 540113143184  นางสาววิมลรัตน์   จันธิราช 2.56153
 540113143185  นางสาวศิริพร   สืบสิงห์ 2.74154
 540113143187  นางสาวศิริลักษณ์   ศิลาจันทร์ 3.18155
 540113143188  นางสาวศิริวิมล   เพง็ทองหลาง 2.75156
 540113143190  นางสาวสุพรรณี   ทองใบ 3.15157
 540113143191  นางสาวสุพตัรา   แถบเกิด 2.45158
 540113143192  นางสาวสุพตัรา   อุดมพงษ์ 2.58159
 540113143193  นางสาวสุรีฉาย   จันทะบาล 3.09160

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  17/05/63 09:49  หน้า 87 / 156



ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113143195  นางสาวไอลดา   ดินจันทร์ 2.59161
 540113143197  นางสาวอภิญญา   จงพมิาย 2.93162
 540113143198  นางสาวอรอุมา   เตียงงา 3.23163
 540113143199  นางสาวอังคณา   นามนุ 2.69164
 540113143200  นางสาวอัจฉรา   หาญชนะ 2.52165
 540113143201  นายนัด   รัตนพลแสน 3.42166
 540113143202  นายพรีพล   กล้าหาญ 3.57167
 540113143203  นายวิทยา   สิงหจั์นทร์ 2.93168
 540113143204  นายสุขุมพนัธ์   ขุมทอง 2.29169
 540113143205  นายเอกมล   บรรเทากุล 3.06170
 540113143208  นายอนุวัฒน์   ทับแก้ว 2.26171
 540113143209  นางสาวเกศศริ   อะพรรัมย์ 2.92172
 540113143210  นางสาวเกศสุดา   มหาศรี 2.68173
 540113143211  นางสาวเจนจิรา   พรภิญโญย่ิง 2.89174
 540113143212  นางสาวเบญจวรรณ   กุไธสง 3.12175
 540113143214  นางสาวเพญ็นภา   อินทรกําแหง 2.61176
 540113143215  นางสาวเมทินี   แพนดี 3.50177
 540113143216  นางสาวเสาวณีย์   เขียวมีศรี 2.03178
 540113143217  นางสาวกมลชนก   จอดนอก 2.62179
 540113143218  นางสาวคณารมย์   ทอนมาตร 2.88180
 540113143220  นางสาวจินตนา   เศษวงค์ 2.96181
 540113143221  นางสาวจินตหรา   โสภณ 2.99182
 540113143223  นางสาวชนกนันท์   จบสัญจร 3.79183
 540113143224  นางสาวชลฤดี   ศรีสุวัฒนพงศ์ 2.77184
 540113143225  นางสาวดารุณี   สืบเทพ 3.18185
 540113143226  นางสาวธนิษฐา   แดงหล้า 2.91186
 540113143227  นางสาวนริศรา   ชัยอุป 3.61187
 540113143228  นางสาวนิตยา   มีแก้ว 2.75188
 540113143229  นางสาวนิศารัตน์   ไชยเหมาะ 2.75189
 540113143231  นางสาวปยิดา   เพช็รเลิศ 3.06190
 540113143233  นางสาวผกายวรรณ   สอนเจริญ 2.85191
 540113143234  นางสาวพมิพช์นก   จงกลกลาง 2.70192
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113143235  นางสาวมีนา   ประจันบาล 3.31193
 540113143236  นางสาวรัตณี   แสงมาศ 3.32194
 540113143237  นางสาววรรณิภา   อัคชาติ 2.68195
 540113143239  นางสาวสินาภรณ์   รัตนคํา 3.06196
 540113143240  นางสาวสุชาดา   บญุญา 2.73197
 540113143241  นางสาวสุภาพร   สุทธิสําราญ 2.49198
 540113143242  นางสาวสุรัญญา   กําจัดภัย 2.90199
 540113143243  นางสาวสุวิมล   ครองยุติ 3.01200
 540113143244  นางสาวอนุธิดา   สัตตารัมย์ 3.19201
 540113143245  นางสาวอนุสรา   แสงธรรม 3.06202
 540113143246  นางสาวอรพรรณ   ศรีคราม 3.10203
 540113143248  นางสาวอุดมพร   พื้นสะอาด 2.89204
 540113143249  นางสาวนูรีย๊ะ   สาเระ 2.64205
 540113143250  นางสาวการีนี   ลาเต๊ะ 2.48206
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ฟิสิกส์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 530113145083  นางสาวอนงค์   สีโท 2.931
 540113145001  นายโกวิทย์   ดวงก้อน 3.102
 540113145002  นายชาคริต   นุชผักแว่น 2.753
 540113145003  นายธวัชชัย   อินทร์โท่โล่ 2.634
 540113145004  นายนัฐพงษ์   เกิดนางรอง 2.705
 540113145005  นายพรีะ   กองทุ่งมน 3.186
 540113145006  นายวราวุฒิ   เจริญสุข 3.827
 540113145007  นายศักด์ิสิทธิ ์  เมืองสันเทียะ 3.398
 540113145009  นางสาวเกศริน   สุดไชย 3.519
 540113145010  นางสาวกนกวรรณ   โพธิเหลือง 3.4210
 540113145011  นางสาวกฤตลักษณ์   อินนอก 2.6611
 540113145012  นางสาวขวัญจิรา   ปะนาเต 2.2712
 540113145017  นางสาวนันทนา   ดาศรี 3.3613
 540113145018  นางสาวณัฐวรา   ปลงรัมย์ 3.1014
 540113145019  นางสาวบษุบา   สวนสวรรค์ 2.9315
 540113145020  นางสาวปรียานุช   มลิวรรณ์ 3.1116
 540113145021  นางสาวผ่องพรรณ   แซ่ตุ่น 3.3517
 540113145022  นางสาวพมิพโ์พยม   วิหกเหนิ 2.8918
 540113145023  นางสาวมณีรัตน์   ลานํ้าเท้ียง 3.2319
 540113145024  นางสาวกฤติยากร   โรมรัมย์ 3.3020
 540113145025  นางสาวรัตนพร   ค้าโค 3.1021
 540113145026  นางสาวรุจจิรา   บดุดาวัน 3.1422
 540113145027  นางสาววรกานต์   สาวงค์ตุ้ย 3.1823
 540113145028  นางสาววรรณภา   วาประสิทธิ์ 2.9624
 540113145029  นางสาววิไลวรรณ   ภาสดา 2.5525
 540113145030  นางสาวศิรินดา   พวงมาลี 3.0426
 540113145031  นางสาวสายฝน   กล้าหาญ 2.6927
 540113145032  นางสาวสุจิตรา   สุดสายเนตร 2.6528
 540113145033  นางสาวสุชาดา   วันทอง 2.4029
 540113145034  นางสาวสุพตัรา   เนียนกระโทก 2.6630
 540113145036  นางสาวสุรีมาศ   ผุยโพนทัน 2.8831
 540113145037  นางสาวหยาดนภา   ทากลม 3.0332
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ฟิสิกส์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113145038  นางสาวอรสา   กอนรัมย์ 3.3033
 540113145039  นายจักรพงษ์   จิไธสง 3.4634
 540113145042  นายปญ๎ญาชาญ   บญุเบา้ 3.4835
 540113145043  นายพทุธิชัย   รักษ์ทุ่งทอง 3.2636
 540113145044  นายวัชรินทร์   ตอรัมย์ 2.6737
 540113145045  นายสุทธานนท์   เฉยกลาง 3.1838
 540113145046  นายอธิพงศ์   ประยงค์กุล 3.1139
 540113145047  นางสาวกชกร   วันดี 2.1340
 540113145049  นางสาวกุลยา   ลุณหงส์ 3.1441
 540113145051  นางสาวจุฑามาศ   หนูเสน 3.5342
 540113145052  นางสาวชุวิมา   หดไธสง 2.4443
 540113145053  นางสาวดวงฤทัย   สืบเพง็ 3.1044
 540113145055  นางสาวนาฎหทัย   ลอยประโคน 2.8945
 540113145058  นางสาวปท๎มา   ธรรมนาม 3.0546
 540113145060  นางสาวพมิพใ์จ   วิเศษนคร 3.4947
 540113145061  นางสาวมัณฑนา   บรรเทิงใจ 3.5148
 540113145063  นางสาวรัตนา   เทียนวรรณ 2.7949
 540113145064  นางสาวลักษิกา   ช่วงไธสง 2.6650
 540113145065  นางสาววรพรรณ   แก้วภูมิแห่ 2.5551
 540113145066  นางสาววรัญญา   สิงหว์าปี 2.6052
 540113145068  นางสาวศิริพร   คําหาญพล 2.9253
 540113145070  นางสาวสุจิตรา   กกประโคน 2.2754
 540113145071  นางสาวสุปริญญา   ญานุกูล 3.2055
 540113145072  นางสาวสุภาพร   สําโรงแสง 2.5556
 540113145073  นางสาวสุภาพร   จํารองเพง็ 3.3257
 540113145078  นายธนพงษ์   วงสาโท 2.3658
 540113145079  นายนพรัตน์   เอ่ียมประโคน 2.3259
 540113145080  นายพงษ์ศิริ   อุตรา 2.7760
 540113145081  นายไมตรี   แฝงด่านกลาง 2.2361
 540113145083  นายสุวิทย์   บตุรวาปี 3.0962
 540113145085  นางสาวกนกพร   กองเพชร 2.8463
 540113145087  นางสาวขวัญแก้ว   ดมประโคน 3.1564
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ฟิสิกส์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113145088  นางสาวจิตรกัญญา   ตันกระโทก 2.9065
 540113145089  นางสาวจุฑารัตน์   นุชสาย 2.8466
 540113145090  นางสาวอาสิรา   ดิษยกุลกิจ 2.7467
 540113145091  นางสาวดารารัตน์   เส็งนา 2.4468
 540113145093  นางสาวนิภา   อุ้มรัมย์ 2.8069
 540113145094  นางสาวบงัอร   ชัยรัมย์ 3.2270
 540113145095  นางสาวปภาวดี   ชาญณรงค์ 2.4671
 540113145096  นางสาวปาริชาติ   คําด้วง 2.3872
 540113145097  นางสาวพสัตราภรณ์   สมบรูณ์ 2.5273
 540113145098  นางสาวพทุธิดา   วิชระโภชน์ 3.6374
 540113145099  นางสาวมาณี   หลวงเจริญ 3.3975
 540113145100  นางสาวรัชนีกร   จันทร์มณี 2.4976
 540113145101  นางสาวรุ่งรัตน์   ปจ๎จัยเก 2.1677
 540113145103  นางสาววรรณกานต์   ส่งศรี 2.7178
 540113145104  นางสาววลิดา   เสาะรัมย์ 3.4979
 540113145105  นางสาวศิราณี   ยืนสุข 2.7180
 540113145106  นางสาวสกุลรัตน์   ศิริสุข 2.4381
 540113145108  นางสาวสุชาดา   สมญาติ 3.3082
 540113145109  นางสาวสุพตัรา   นาลาด 3.0583
 540113145111  นางสาวสุภาวรรณ   แสนเดช 2.7884
 540113145112  นางสาวเสาวภาคย์   สิงหห์ามแห 2.8585
 540113145113  นางสาวอรทัย   บญุถวิล 3.5486
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ดนตรีศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 530113104046  นายธีระพงษ์   โอ่งประโคน 2.281
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

นาฏศิลป์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113105002  นายจักรพนัธ์   ร้ัวชัย 3.201
 540113105003  นายธีระพงษ์   สุขประเสริฐ 3.252
 540113105005  นายวุฒิศักด์ิ   ฉากไธสง 3.213
 540113105007  นายอวิรุทธ์   วิชารัก 2.604
 540113105008  นายอําพล   พลสิม 2.505
 540113105009  นางสาวกรรณิการ์   สาจะโปะฺ 2.346
 540113105010  นางสาวกฤติมา   พลูจันทร์ 2.847
 540113105011  นางสาวกัลยา   มะณีทัพ 3.038
 540113105012  นางสาวกัลยาณี   จันทบรีุ 2.739
 540113105018  นางสาวปวีณา   ประดับศรี 2.7910
 540113105019  นางสาวปท๎มา   คําชารี 3.2111
 540113105020  นางสาวเปรมวิภา   เปรมสิงหชั์ย 3.3312
 540113105021  นางสาวพกุิล   ประเมทะโก 3.2213
 540113105022  นางสาวมัตติกานต์   เย่ียมลอย 2.7814
 540113105027  นางสาววรางคณา   ผิวแก้ว 2.6615
 540113105028  นางสาววัลลี   มะระดี 2.9316
 540113105032  นางสาวสุภาวดี   ชัยวาทิน 2.2317
 540113105033  นางสาวสุมาลัย   เหนือนิล 2.8118
 540113105034  นางสาวอรนภา   บรรฎิษตา 2.7019
 540113105035  นางสาวอลิสา   ภาเพา 3.4320
 540113105037  นายณัฐกิตต์   ศรีคุณ 2.4821
 540113105040  นายภูบดินทร์   คําภีระ 3.3822
 540113105041  นายวันชนะ   ยึนประโคน 2.8823
 540113105042  นายสรายุทธ์   ยุทธเสรี 3.2324
 540113105043  นายสุจินดา   อ่อนน้อม 2.6125
 540113105044  นายสุรศักด์ิ   พาลุน 3.0126
 540113105045  นางสาวเกศรา   จีนเกา 3.2727
 540113105046  นางสาวเบญจมาศ   บญุครอง 3.0828
 540113105047  นางสาวกฤติยา   ขันธวุฒิกุล 3.5529
 540113105048  นางสาวกานดา   อ้นไธสง 3.0630
 540113105049  นางสาวจันทร์ฤดี   มาวงษ์ 3.0731
 540113105051  นางสาวฐิติมา   ชนพมิาย 2.6532
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

นาฏศิลป์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113105052  นางสาวณัฐกมล   ศิริพรรณาภิรัตน์ 2.6133
 540113105054  นางสาวทิพวรรณ   สีเขียว 3.2334
 540113105055  นางสาวธิดารัตน์   จุลไธสง 3.3035
 540113105057  นางสาวนาตยา   วิลัยริด 3.1636
 540113105059  นางสาวภักด์ิวิณี   สร้อยแสง 2.8337
 540113105060  นางสาวมาริษา   จํานงค์ 2.7938
 540113105061  นางสาวรัชดา   เยอะประโคน 2.8739
 540113105063  นางสาววรรณดี   เสาโร 3.4640
 540113105064  นางสาววิไลภรณ์   คําพมูิล 2.6841
 540113105065  นางสาวศิตาภา   สุขประเสริฐ 3.3742
 540113105066  นางสาวศุภักษร   เทียมพล 3.6543
 540113105067  นางสาวสุภาพร   เช้ือชัย 3.0644
 540113105068  นางสาวอนิสา   ไกรสะรัมย์ 3.1445
 540113105069  นางสาวอัจฉรา   เวชกามา 3.2246
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 530113110032  นางสาวศิริพร   ฉิมจารย์ 2.171
 530113110068  นายกิตติพงษ์   สีมา 2.232
 530113110090  นายกฤติพงศ์   ปรากฎสยาม 2.633
 540113110003  นายชาญชัย   จันทวี 3.314
 540113110004  นายไชยวัฒน์   สิงหวิโรจน์ 2.945
 540113110005  นายณัฐพล   เทินสะเกษ 3.296
 540113110006  นายธีรวัช   กระฉอดนอก 2.897
 540113110007  นายนฤนาท   สามารถกุล 3.228
 540113110008  นายพชัรพงศ์   อินทรลักษณ์ 3.069
 540113110009  นายพนูทรัพย์   ทองมาก 3.5910
 540113110010  นายวรฉัตร   สถานสุข 2.7711
 540113110011  นายยศภัทร   สุขสมาน 2.6912
 540113110013  นายศรายุทธ   ดวงแก้ว 2.8413
 540113110014  นายสิงหา   ปานามิโก 2.8314
 540113110015  นายสุธี   ดาทอง 2.9915
 540113110016  นายสุวิชา   นิลแก้ว 2.8016
 540113110018  นางสาวกรวรรณ   ศิริเมฆา 2.6817
 540113110019  นางสาวจารีฎา   สุทธิ 3.3718
 540113110020  นางสาวจินตา   นาคประสพ 2.8019
 540113110021  นางสาวจิราพร   สุริวงค์ 3.1520
 540113110022  นางสาวฉัตรวิไล   มารศรี 3.2821
 540113110023  นางสาวนิธิพร   รินทร์อาโปร์ 2.2922
 540113110024  นางสาวเฌอกาญจน์   เพง็ประโคน 3.3423
 540113110025  นางสาวนัดดา   พรมบตุร 3.0424
 540113110026  นางสาวนารีรัตน์   นวนประโคน 2.3925
 540113110028  นางสาวปวันรัตน์   แก้วฉวี 3.1726
 540113110029  นางสาวปิน่สุดา   จันทะเมนชัย 2.7527
 540113110031  นางสาวพาขวัญ   ศรีชุมพล 3.2428
 540113110032  นางสาวเฟื่องฟาู   พร้ิงเพราะ 2.8429
 540113110033  นางสาวมยุรี   ทองประดับ 3.3430
 540113110034  นางสาวลลิตา   ชุมโท่โล่ 3.1431
 540113110035  นางสาวรุ่งทิพย์   วิชารัมย์ 2.8732
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113110036  นางสาววนัชพร   ชัยศรีรัมย์ 3.0033
 540113110037  นางสาววันทนีย์   วิชัยรัมย์ 3.0634
 540113110038  นางสาววาสนา   คําประไธสง 2.7535
 540113110039  นางสาวโชติกา   ทองเอ่ียม 2.8336
 540113110040  นางสาวโศรญา   แจงกระโทก 3.2337
 540113110041  นางสาวสกุลรัตน์   พนารินทร์ 2.7438
 540113110042  นางสาวสาวิตรี   วงค์สระคู 2.6939
 540113110043  นางสาวสุกัญญา   พรหมเอาะ 3.1440
 540113110044  นางสาวสุนิสา   กรมกระโทก 3.0941
 540113110045  นางสาวสุพตัรา   แปลกไธสง 2.7742
 540113110046  นางสาวสุวรรณา   ประดิษฐวงศ์ 2.8443
 540113110047  นางสาวหทัยชนก   บญุเจริญ 3.1544
 540113110048  นางสาวอภิญญา   สัมฤทธิ์ 3.2045
 540113110049  นางสาวอรณี   เทียมทะนงค์ 3.0646
 540113110050  นางสาวอรอุมา   ราชเจริญ 3.2947
 540113110051  นางสาวอรุณกมล   ลําพาย 2.8648
 540113110052  นางสาวอําไพ   พลสงคราม 2.7549
 540113110055  นายเชาวลิต   บบุผามาโล 3.8650
 540113110058  นายธีรวัฒน์   สําเร็จรัมย์ 3.0451
 540113110059  นายพศิน   สังเงิน 2.9252
 540113110060  นายพรีะพล   แซ่กัง 3.1153
 540113110062  นายวรพล   วิเศษสัตย์ 3.1754
 540113110063  นายวรรษพล   ชนะพนัธ์ 2.3955
 540113110066  นายสุขสันต์   เนียนกระโทก 2.9556
 540113110067  นายสุทธินันท์   ขาวงาม 2.7557
 540113110069  นางสาวกุลนิภา   พลิา 2.8758
 540113110070  นางสาวคณิตตา   คําลอย 2.6759
 540113110071  นางสาวจํานงค์   ฉิมงาม 2.8860
 540113110072  นางสาวจิราพร   เจิมขุนทด 2.8761
 540113110074  นางสาวณัฐทินันท์   เทียบชิง 2.8762
 540113110076  นางสาวนัฐริกาญน์   แสนโสดา 2.7363
 540113110077  นางสาวนันทณา   ใจหวังชนะ 2.9264
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113110078  นางสาวนิตยา   จวบรัมย์ 3.3965
 540113110080  นางสาวปรัศนียาภรณ์   สุวรรณแสง 3.0666
 540113110081  นางสาวปญ๎ญาพร   อัตถยุตต์ 3.0167
 540113110082  นางสาวพรทิพย์   อนุกูล 3.4168
 540113110083  นางสาวพรพมิล   ยศ 3.2969
 540113110085  นางสาวภาณุมาส   บญุมา 3.5170
 540113110086  นางสาวมาริสา   ศรีรัมย์ 3.1171
 540113110087  นางสาวรัตนาภรณ์   อภิรัมย์ 3.0472
 540113110088  นางสาวสิภาลักษณ์   ประสิทธิปรวัฒน์ 2.4973
 540113110090  นางสาววันนิสา   สงัดรัมย์ 2.4574
 540113110091  นางสาวศิรินันท์   กิชะรัมย์ 3.1075
 540113110092  นางสาวศุภรักษ์   วิเศษกูล 3.1876
 540113110093  นางสาวสกุณี   แสนกล้า 3.1577
 540113110094  นางสาวสถาพร   เพช็ร์ทองกลม 3.6278
 540113110095  นางสาวสิวรรณ   สีบตุร 2.8579
 540113110096  นางสาวสุจิตราวดี   แผ้วพลสง 2.7680
 540113110097  นางสาวสุพฒัตรา   บญุครอบ 2.8981
 540113110098  นางสาวสุภาพร   มุกดา 3.0382
 540113110099  นางสาวแสงจันทร์   สุวรรณรัมย์ 3.1783
 540113110100  นางสาวอภิชญา   สวยสะอาด 2.7284
 540113110101  นางสาวอภิญญา   สว่างวงค์ไชย 3.4685
 540113110102  นางสาวอรทัย   สิริปิ 3.0686
 540113110104  นางสาวอัญชลี   เหลวกูล 3.4387
 540113110106  นายเกษมสันต์   พะลัง 2.6388
 540113110107  นายจักรี   สุโพธิ์ 2.7389
 540113110108  นายชรินทร์   เจริญวงศ์ 2.6990
 540113110109  นายณัฐพนธ์   ลําไธสง 2.9291
 540113110110  นายนพพิฒัน์   พลดงนอก 2.9392
 540113110111  นายปกปอูง   ดึงประโคน 2.9093
 540113110112  นายพรีะพงษ์   ศรีสว่าง 2.7994
 540113110114  นายวัชรพงษ์   เยียวรัมย์ 2.6795
 540113110116  นายสุเชาว์   ชัยพา 2.8396
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113110117  นายอภิเชษฐ์   จันทะศรี 2.6197
 540113110119  นางสาวกนกวรรณ   เกล้ียงไธสง 3.5398
 540113110120  นางสาวกัลยา   สัมมา 3.2099
 540113110121  นางสาวประภาสิริ   ฉิมจารย์ 2.76100
 540113110122  นางสาวขนิษฐา   พรประภา 2.61101
 540113110123  นางสาวจริยาพร   ช่องกลาง 2.52102
 540113110124  นางสาวจิรพรรณ   หนูประโคน 2.56103
 540113110125  นางสาวจุฑามาศ   แสงอะโณ 3.02104
 540113110126  นางสาวชนิดาภา   พรมนัส 3.17105
 540113110127  นางสาวฐิติมา   นาคาธร 2.40106
 540113110128  นางสาวณิศวรา   ตาทอง 2.67107
 540113110130  นางสาวธัญลักษณ์   ศรีพลัง 2.87108
 540113110131  นางสาวนงนุช   สังวาลย์จันทร์ 2.95109
 540113110132  นางสาวนิดาวรรณ   ชาติมนตรี 2.27110
 540113110133  นางสาวนิลาวัลย์   แว่นไธสง 2.47111
 540113110134  นางสาวบษุยมาส   แสนจันดี 2.59112
 540113110135  นางสาวปรารถนา   หาสุข 2.78113
 540113110136  นางสาวปวีณา   คงสวัสด์ิ 2.44114
 540113110137  นางสาวผกาวัลย์   บญุจริง 3.36115
 540113110138  นางสาวพรรณธิดา   บปุผา 3.12116
 540113110139  นางสาวพชัราพร   ศรีคุณ 2.88117
 540113110140  นางสาวภัสรา   เช้ือล้ินฟาู 3.21118
 540113110142  นางสาวยุวนิจ   เสือไพรงาม 2.98119
 540113110144  นางสาวรุ่งนภาพร   เจนไชย 2.77120
 540113110145  นางสาวเรณุกา   ศิขิรัมย์ 2.71121
 540113110146  นางสาววรรณพร   กล้ากระโทก 2.42122
 540113110148  นางสาวศิรินันท์   ดงเรืองราช 2.83123
 540113110149  นางสาวสมประสงค์   อาจทวีกุล 3.29124
 540113110150  นางสาวสุกัญญา   ศิลาลับ 2.53125
 540113110151  นางสาวสุธรรมนี   โอทารัมย์ 2.55126
 540113110152  นางสาวสุพตัรา   บญุเลิศ 2.29127
 540113110153  นางสาวสุภาพร   โคตรวงษ์ 2.21128
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ
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รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113110154  นางสาวหน่ึงฤทัย   ยอดประทุม 3.22129
 540113110155  นางสาวอรวรรณ   กองสุข 2.60130
 540113110157  นางสาวอัญชลี   พลวาปี 3.31131
 540113110159  นายเกียรติศักด์ิ   บวันาค 2.64132
 540113110160  นายจตุรงค์   สากระจาย 2.49133
 540113110161  นายชาญณรงค์   หวานไกร 2.80134
 540113110162  นายธีรโรจน์   สวัสด์ิพนู 2.65135
 540113110163  นายนิพนธ์   ยวงไธสง 3.46136
 540113110164  นายปภาวิชญ์   ประเสริฐกุล 2.81137
 540113110165  นายภัทรพล   ศรีอุตตมะโยธิน 2.63138
 540113110166  นายมาโนช   นิลวิจิตร 2.56139
 540113110168  นายวุฒิชัย   ศักดา 3.03140
 540113110169  นายอดินันท์   ศรีชมภู 3.27141
 540113110170  นายอนิรุทธ์   สุขล้อม 3.20142
 540113110171  นางสาวเกศรินทร์   ชะจีรัมย์ 2.65143
 540113110172  นางสาวเสาวรส   แสนมี 2.95144
 540113110173  นางสาวกมลพรรณ   ปรางค์ประโคน 2.75145
 540113110174  นางสาวกาญจนา   ทองแสง 2.68146
 540113110175  นางสาวกิตติยาภรณ์   สีมา 3.03147
 540113110176  นางสาวขวัญมาศ   การะเกตุ 3.21148
 540113110177  นางสาวจันทร์จิรา   แฉล้มไธสง 3.10149
 540113110178  นางสาวจิราภรณ์   กะรัมย์ 3.43150
 540113110179  นางสาวจุรีรัตน์   นํ้าคํา 2.67151
 540113110180  นายชวน   มรรคผล 2.97152
 540113110184  นางสาวนงลักษณ์   พทัิกษ์จิตต์อรุณ 2.68153
 540113110185  นางสาวนิตยา   กฎมัจฉา 3.40154
 540113110188  นางสาวปนัดดา   ใต้ชมภู 2.97155
 540113110190  นางสาวปท๎มา   เสกขา 2.46156
 540113110191  นางสาวพรทวี   ปะนาที 3.16157
 540113110192  นางสาวพรรณิภา   หนิกรอก 3.36158
 540113110193  นางสาวพชัรินทร์   คลองงาม 2.52159
 540113110196  นางสาวรวีวรรณ   เมยประโคน 2.69160
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ
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ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113110197  นางสาวรัตนาภรณ์   ประเมินชัย 2.62161
 540113110198  นางสาวลินจง   แสนกล้า 2.56162
 540113110200  นางสาวศรัญญา   เปร่ืองรัมย์ 2.26163
 540113110201  นางสาวศิริรัตน์   ริตจตุรัส 3.09164
 540113110202  นางสาวสมฤดี   อ่ิมสะอาด 2.48165
 540113110203  นางสาวสุกัญญา   สอนรัมย์ 2.79166
 540113110204  นางสาวสุนิสา   นิลนัน 3.04167
 540113110206  นางสาวสุภาพรรณ   แนววัน 2.97168
 540113110207  นางสาวอโนมา   อรุณศรี 2.82169
 540113110208  นางสาวอรวรรณ   ปะลุวันรัมย์ 3.01170
 540113110209  นางสาวอัจฉรา   ดีเปร่ียม 2.97171
 540113110210  นางสาวอัมมิกา   จันทรนิล 3.08172
 540113110211  นายไกรสร   พฒุมี 2.76173
 540113110212  นายจารุวิทย์   ดาวเรืองรัมย์ 2.87174
 540113110213  นายชํานาญ   ศีลี 2.73175
 540113110214  นายธีรพงษ์   ทวันเวท 2.99176
 540113110215  นายนิรุตต์   เกรัมย์ 2.56177
 540113110217  นายภาณุพงษ์   นิวาสรัมย์ 2.65178
 540113110218  นายยงยุทธ   หบีเหล็ก 2.96179
 540113110219  นายวิชิต   ย่อมไธสง 2.61180
 540113110220  นายศุภชัย   ศรีสังขาร 2.90181
 540113110224  นางสาวกาญมณี   จันทุม 3.54182
 540113110226  นางสาวจนิวรรณ   แดงหนองแปน 2.85183
 540113110227  นางสาวจารุวรรณ   ต้ังวงศ์ 2.97184
 540113110228  นางสาวจิราภา   แก้วดก 2.91185
 540113110230  นางสาวเจนจิรา   กาละสีรัมย์ 2.52186
 540113110232  นางสาวชัยพร   ฉิมงาม 3.38187
 540113110233  นางสาวณัฐธินี   วันเลิศ 2.69188
 540113110234  นางสาวดาราวรรณ   ฉิมราช 2.73189
 540113110237  นางสาวนิติยา   ไพรชัฎ 2.43190
 540113110238  นางสาวนุจรี   ชัยสุวรรณ 3.08191
 540113110239  นางสาวเบญจวรรณ   บตุรลุน 3.32192
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113110240  นางสาวประภัสรา   เครือแวงมน 2.74193
 540113110241  นางสาวปวีณา   นาคิลชาติ 3.18194
 540113110242  นางสาวปณุณดา   แก้วมา 3.33195
 540113110243  นางสาวพรนภา   ไชยสา 2.84196
 540113110244  นางสาวพลอยไพรินทร์   วงชาดี 2.53197
 540113110245  นางสาวพสัวี   นาดี 2.47198
 540113110246  นางสาวภาวิณี   สุระรัมย์ 2.58199
 540113110247  นางสาวมะลิวัลย์   แก้วคํา 2.65200
 540113110248  นางสาวรัชดาพร   เวหน 2.67201
 540113110249  นางสาวรัตนาภรณ์   โกยรัมย์ 3.42202
 540113110250  นางสาววรรณกานต์   คงสถาน 3.06203
 540113110251  นางสาววรรณศรี   นันทปลา 2.73204
 540113110252  นางสาวศรีสุดา   คําภา 3.22205
 540113110253  นางสาวศิริลักษณ์   สมานมิตร 2.92206
 540113110254  สิบเอกหญิง สมฤทัย   แพนแก้ว 3.04207
 540113110255  นางสาวสุจิตรา   ชาญนิติ 3.41208
 540113110257  นางสาวสุพชิญา   จะรัญรัมย์ 3.20209
 540113110258  นางสาวศุภาพชิญ์   แย้มประโคน 3.24210
 540113110259  นางสาวแสงรวี   หาญปญ๎ญา 2.85211
 540113110261  นางสาวอรัญญา   แสนกล้า 3.33212
 540113110262  นางสาวอัจฉรา   เพง็กาล 3.57213
 540113110264  นายฉัตรชัย   พนิไธสง 3.24214
 540113110266  นายธีระพงษ์   สุดตาชาติ 2.55215
 540113110267  นายชญาณัตถภัทร์   เทียนคํา 2.61216
 540113110268  นายพทิยา   ดีมาก 2.61217
 540113110270  นายภูมินทร์   เยาว์ไธสง 2.66218
 540113110271  นายมโนชัย   จักรวาฬ 2.70219
 540113110272  นายวศิน   มีถิ่น 2.83220
 540113110273  นายวีระพงษ์   บํารุงเจริญ 2.64221
 540113110274  นายสามารถ   บญุโสม 2.56222
 540113110275  นายพชัฏะ   เบอร์ไธสง 3.00223
 540113110277  นางสาวกันทร   ศรประสิทธิ์ 2.81224
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113110278  นางสาวกานดา   เทียมทัน 2.93225
 540113110280  นางสาวจริญญา   จรเข้ 2.77226
 540113110281  นางสาวจิตตราพร   ศักด์ิศรีท้าว 2.62227
 540113110282  นางสาวจิริยา   บตุรดีขันธ์ 2.78228
 540113110283  นางสาวเจนจิรา   เชียรรัมย์ 2.94229
 540113110284  นางสาวชนากาน   สิงหค์นอง 2.93230
 540113110285  นางสาวฐิติบณุยา   ครูศรี 2.52231
 540113110286  นางสาวณัฐยา   วันลักษณ์ 2.70232
 540113110288  นางสาวธีรารัตน์   สมใส 3.21233
 540113110289  นางสาวนํ้าฝน   ยุยรัมย์ 2.88234
 540113110290  นางสาวนิรินดา   เชาว์ระกํา 3.14235
 540113110291  นางสาวบณัฑิตาพร   วรรณวิเศษ 2.60236
 540113110292  นางสาวปรางทิพย์   สวัสด์ิวงศ์ 2.54237
 540113110293  นางสาวปวีณา   เตียงงา 2.45238
 540113110294  นางสาวผกามาศ   บญุมี 2.92239
 540113110295  นางสาวพรนภา   มุมกลาง 3.32240
 540113110296  นางสาวพชัรา   หงคํามี 3.50241
 540113110297  นางสาวเพชรรัตน์   สมสีดา 2.77242
 540113110298  นางสาวภัทรา   เพาะพนู 2.83243
 540113110299  นางสาวมณฑิตา   สินศิริ 2.56244
 540113110300  นางสาวยุภาพร   สอวิหก 2.69245
 540113110301  นางสาวรัตติกาล   จันทะพนัธ์ 2.62246
 540113110302  นางสาวรัตนาภรณ์   นะวะประโคน 3.17247
 540113110303  นางสาววรรณนิพา   พรมเมล์ 2.55248
 540113110304  นางสาววิไลรักษ์   ดํารี 2.94249
 540113110305  นางสาวศิรินันท์   สิทธิสูงเนิน 2.63250
 540113110306  นางสาวสญามล   มีจันทร์ 3.35251
 540113110308  นางสาวสุชาดา   สาลีทอง 3.04252
 540113110309  นางสาวสุพรรษา   ทองประเทือง 3.12253
 540113110310  นางสาวสุพนิ   ศิรินัย 2.77254
 540113110311  นางสาวสุหรรษา   ตาประโคน 2.84255
 540113110313  นางสาวอรณี   วัดวงษา 3.08256
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113110314  นางสาวอริศรา   ทองแปนู 2.59257
 540113110315  นางสาวอัญชนา   ดวงรัตน์ 2.51258
 540113110316  นางสาวอุพรรษา   งามเลิศ 2.76259
 540113110318  นางสาววนิดา   เจ๊ะหลง 3.22260
 540113110319  นางสาวศิริลักษณ์   หนองม่วง 2.78261
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113113002  นายจตุรงค์   สนทนา 3.121
 540113113005  นายณัฐพล   โมราสวัสด์ิ 2.922
 540113113006  นายทรงโปรด   ศรีชุมแสง 3.053
 540113113011  นายธีรพงษ์   กันนุลา 2.904
 540113113012  นายปริุนทรธ์   ดําเสนา 2.965
 540113113015  นายพชัิย   ชัยมา 2.766
 540113113016  นายภัทรพล   แปนูนรินทร์ 3.157
 540113113017  นายภูมิสิทธิ ์  ดินประโคน 3.528
 540113113018  นายมนัส   หนองสี 3.479
 540113113023  นายสิริชัย   คําพสิมัย 2.9310
 540113113025  นายสุริยะ   ประทุมทอง 3.1111
 540113113026  นายอนุชาติ   อยู่สุข 3.5712
 540113113029  นางสาวกุนฑรี   งอมสระคู 3.2513
 540113113030  นางสาวจิตรา   อินทร์ปญ๎ญา 3.1314
 540113113031  นางสาวเดือนเพญ็   คงพลปาน 3.1815
 540113113032  นางสาวนฤนารถ   เสาร์ศรี 3.1016
 540113113034  นางสาวบงกช   ทนงย่ิง 3.0017
 540113113035  นางสาวประภาพร   ชูคงคา 3.1318
 540113113036  นางสาวพชัรินทร์   ศรีเตชะ 2.9519
 540113113037  นางสาวยุภาพร   จันทพฒัน์ 2.9320
 540113113038  นางสาวอรพมิล   เต็นประโคน 3.1621
 540113113039  นางสาวศิรกาญจน์   แสนกล้า 3.1622
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113114001  นายไกรวิทย์   เชาว์ชัยพฒัน์ 3.301
 540113114004  นายขวัญ   รูปสม 3.462
 540113114005  นายจรัสพงษ์   กล้าหาญ 2.643
 540113114006  นายจักรกฤษณ์   แซ่ต้ัง 2.474
 540113114007  นายจิรายุ   เชียงรัมย์ 3.205
 540113114011  นายธาดาพงศ์   โพธินํ้์าคํา 3.266
 540113114013  นายธนาพรรณ   บรูณะ 2.667
 540113114014  สิบเอก ธนาวุธ   จุดประโคน 2.178
 540113114015  นายนําพล   เสคําพนัธ์ 3.219
 540113114018  นายพลากร   แก้วยก 2.8810
 540113114019  นายพนิิจ   ศรีเนาวรัตน์ 3.1311
 540113114022  นายวัฒนา   ผินนอก 3.4812
 540113114023  นายวิชิต   ศรประสิทธิ์ 2.6813
 540113114024  นายศรัทธา   เชิงหอม 3.4214
 540113114030  นายสุริยันต์   โสนาคา 3.2615
 540113114031  นายสุวัฒน์   นนตานอก 3.3916
 540113114032  นายอรรถพล   อาจยิน 3.6317
 540113114033  นายอรรถพล   หวังผล 3.1918
 540113114035  นางสาวพนัธ์ทิพย์   มิถุนาวงค์ 2.8519
 540113114036  นางสาวภรณ์ทิพย์   มิถุนาวงค์ 2.8320
 540113114038  นางสาวทิพคุณ   พรวิเศษศิริกุล 2.7721
 540113114039  นายกฤษฎา   ศรประดิษฐ์ 2.5122
 540113114040  นายกิตติทัต   หล่าบญุทัน 2.6323
 540113114046  นายชาญณรงค์   ภูทนนท์นอก 3.0324
 540113114049  นายทัศนัย   มณีมาศ 2.5725
 540113114053  นายธีราวัฒน์   ขัตติยะ 2.4826
 540113114058  นายวสันต์   ราชประโคน 2.5127
 540113114063  นายสารินทร์   โยธี 2.9428
 540113114064  นายสกล   ใหญ่เลิศ 2.8129
 540113114069  นายสุทิน   ภูสําเภา 2.6230
 540113114071  นายสุรเดช   นิกรรัมย์ 3.2131
 540113114072  นายสุรพจน์   บญุครอง 2.9932
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113114074  สิบเอก สุวัฒน์ชัย   ใจอุ่น 2.5233
 540113114079  นายชวนากร   ถนิมกาญจน์ 2.6434
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ศิลปศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113120002  นายกําพล   ศรีละพนัธ์ 2.611
 540113120003  นายเชิดพงศ์   ประชาธรรมากุล 2.902
 540113120004  นายชรินทร์   มหานาม 3.553
 540113120006  นายชานนท์   จันทร์ช่วงโชติ 2.624
 540113120007  นายณัฐพล   มณีศรี 3.205
 540113120008  นายธนาวุธ   ชะบงัรัมย์ 2.446
 540113120009  นายธวัช   ดวดไธสง 2.697
 540113120014  นายยุทธนา   แยบดี 2.808
 540113120017  นายวรุฒ   สีภา 3.459
 540113120021  นายวิริยะ   ใจไธสง 2.4510
 540113120022  นายวุฒิชัย   คานพลงาม 2.5111
 540113120026  นายสิริพนัธุ ์  เรืองสระ 2.5212
 540113120027  นายอนุชิต   อินไธสง 2.7413
 540113120028  นายอรรถพล   ใหลหาโคตร 3.2214
 540113120030  นางสาวกฤติญา   พรไพศาล 2.5915
 540113120031  นางสาวกุสุมา   สิงหว์งศ์ 2.4216
 540113120034  นางสาวจุฬารัตน์   บญุหว่าน 3.1417
 540113120035  นางสาวชุดาภา   เช้ือแก้ว 3.6418
 540113120036  นางสาวณัฐยา   ปราสาททอง 3.5419
 540113120039  นางสาวนภา   ธิตาแสง 2.8420
 540113120040  นางสาวนภามาศ   เหล่านอก 2.8421
 540113120041  นางสาวนริศรา   ปนิตา 3.1222
 540113120042  นางสาวนวรัตน์   กัณหา 2.8123
 540113120043  นางสาวน้องนุช   โตสกุล 2.8024
 540113120045  นางสาวนุชธิดา   ดวงดาวเล็ก 2.7525
 540113120046  นางสาวปทุมพร   ฤทธิณ์รงค์ 2.8326
 540113120047  นางสาวปรารถนา   ตอนตํารัมย์ 3.2727
 540113120048  นางสาวปวีณา   พงษ์เอก 2.7828
 540113120049  นางสาวปท๎มา   ปนิตา 3.2329
 540113120050  นางสาวมลติกา   ไทยสงคราม 2.3930
 540113120051  นางสาวลําไพ   มุ่งดี 2.8631
 540113120053  นางสาววิภาวดี   นากระโทก 2.4132
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ศิลปศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113120055  นางสาววิราสินี   นัทธิวัน 2.3833
 540113120056  นางสาวศิริพร   เคล้ิมกระโทก 2.8034
 540113120059  นางสาวสุพตัรา   มะอาจเลิศ 2.6535
 540113120061  นางสาวสุภารวี   เทียมไธสง 2.7736
 540113120062  นางสาวสุมาลี   ทองสงคราม 3.4337
 540113120063  นางสาวโสภิดา   ปะสาวะโท 2.9538
 540113120065  นางสาวสาลินี   เงาะตาลี 2.9239
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

คณิตศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113140005  นายทศพร   ภูเล่ือมคํา 2.151
 540113140007  นายภาณุพงศ์   ซอกรัมย์ 3.532
 540113140012  นายสุทัศน์   ลีประโคน 2.293
 540113140014  นางสาวแก่นจันทร์   แก้วยศ 2.904
 540113140016  นางสาวจริยา   มุ้งดี 2.315
 540113140017  นางสาวจารุวรรณ   มาศเสนา 2.476
 540113140019  นางสาวชไมพร   รักนํ้าเท่ียง 2.677
 540113140020  นางสาวญาติกานต์   ประโลมรัมย์ 2.228
 540113140021  นางสาวดวงดาว   ทองคําวัล 2.269
 540113140022  นางสาวธัญญาลักษณ์   เหรียญสกุล 2.7010
 540113140023  นางสาวนันทนา   ดอกไม้ 2.9011
 540113140025  นางสาวเบญจมาภรณ์   กาญจนฤทธากรณ์ 2.8012
 540113140026  นางสาวปริญญา   ทุมนาหาด 2.5413
 540113140027  นางสาวปาริฉัตร   ภูปากนํ้า 2.9214
 540113140028  นางสาวไพรินทร์   ได้พร้อม 2.5415
 540113140029  นางสาวพรรณราย   เลือดกุมภา 2.5916
 540113140030  นางสาวพริิยะภรณ์   เชิงหอม 2.6117
 540113140032  นางสาวมนทิรา   ทอนรัมย์ 2.7218
 540113140033  นางสาวมุฑิตา   สงแซม 2.2719
 540113140035  นางสาวรัชณี   เชิญรัมย์ 2.7420
 540113140036  นางสาวรําไพ   ยศชาติ 3.3721
 540113140040  นางสาววิลาวรรณ   บวัจูม 2.4222
 540113140041  นางสาวศิริลักษณ์   การเพยีร 2.3523
 540113140044  นางสาวสรัญญา   ผลเจริญ 2.1824
 540113140046  นางสาวสุพรรณษา   นวลพร้ิง 2.5325
 540113140048  นางสาวสุรีรัตน์   วงเวียน 2.6826
 540113140049  นางสาวอทิตตยา   ผาริการ 2.9827
 540113140050  นางสาวอรณี   มิตรจันทึก 2.3328
 540113140051  นางสาวอุษา   นามบรีุ 2.3129
 540113140053  นายชนาธิป   เฮ่ประโคน 2.9730
 540113140054  นายเดชชาติ   วันทนาพทัิกษ์ 2.8031
 540113140055  นายดิเรก   รักสนิท 3.5132
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

คณิตศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113140057  นายนัฐพร   บวัสิงห์ 2.1433
 540113140058  นายพลวัต   พลวัน 2.4934
 540113140061  นายสันติสุข   สีทอน 2.7535
 540113140062  นายสิทธิพงษ์   ชัยสิทธิ์ 2.4836
 540113140064  นายสุรัตน์   สร้อยคํา 2.7337
 540113140065  นายอัศวิน   สุขประเสริฐ 2.7038
 540113140066  นางสาวกชกร   ทิพชัย 2.8239
 540113140068  นางสาวกฤษดาพร   ชวนรัมย์ 2.7840
 540113140069  นางสาวคัทลียา   ชนะประโคน 2.2441
 540113140070  นางสาวจริยา   แซ่แขก 2.2442
 540113140071  นางสาวจําเรียง   สุปทัง 3.6543
 540113140072  นางสาวจิรวรรณ   สุภาพ 2.3244
 540113140073  นางสาวดวงพร   อาสนะธรรม 2.8545
 540113140074  นางสาวทัตพร   คงประโคน 3.2646
 540113140075  นางสาวธัญธร   ปะนามะเท 2.8747
 540113140077  นางสาวนภสร   แจ่มใส 3.2748
 540113140078  นางสาวนารินทร์   ถิ่นขาว 2.5349
 540113140080  นางสาวเบญจมาศ   พวัพนัธ์ 2.2550
 540113140081  นางสาวปาลีนา   รินทะ 2.7451
 540113140082  นางสาวปริตา   ธนาภิบาลพนัธ์ 2.2552
 540113140084  นางสาวพทุธสา   พรมประโคน 2.6253
 540113140085  นางสาวมลฤดี   ศาลางาม 2.4954
 540113140088  นางสาวรัชนู   ละอองเอก 3.1555
 540113140090  นางสาววนัชพร   แก้วเนตร 3.7356
 540113140093  นางสาววีรวรรณ   คําดํา 2.1157
 540113140094  นางสาวศิรินทรา   โคตรภูธร 2.7858
 540113140095  นางสาวสลิตา   ปก๎ษี 2.6759
 540113140096  นางสาวสุกัญญา   กระแสโสม 2.7660
 540113140097  นางสาวสุธินี   คํานันต์ 3.6561
 540113140098  นางสาวสุพรรณี   บนัหนองสา 2.3262
 540113140099  นางสาวสุภาพร   เดสูงเนิน 2.5863
 540113140100  นางสาวสุลัดดา   แววดี 3.3364
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

คณิตศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113140101  นางสาวหทัยกานต์   สราญบรุุษ 3.4465
 540113140102  นางสาวอธิชา   ดีพรม 2.7266
 540113140103  นายกุลพงษ์   นามวงศ์ 2.1567
 540113140105  นายณัฐพล   นิลวรรณ์ 2.5968
 540113140107  นายธีระชัย   ไชยตะมาศ 2.9669
 540113140108  นายพงศ์ธร   สีนํ้าอ้อม 2.5570
 540113140109  นายไพศาล   สําราญสุข 2.4871
 540113140110  นายวชิระ   ฤกษ์ชัย 2.8572
 540113140111  นายวัชรากร   จรรยา 2.7173
 540113140112  นายสุรชัย   จันทขาล 2.7674
 540113140113  นายอดิศักด์ิ   มุณีชัย 2.3975
 540113140115  นายอรรคเดช   ปลอดประโคน 2.3876
 540113140117  นางสาวกรรณิการ์   ภูแก้ว 2.3577
 540113140120  นางสาวคําพร   เลไธสง 2.6578
 540113140123  นางสาวชญาภา   สุขโขรัมย์ 2.4779
 540113140124  นางสาวณัฐญาพร   คุ้มไพทูลย์ 2.5480
 540113140126  นางสาวทับทิม   บรรหาร 3.4081
 540113140127  นางสาวนราธิป   สุขเปง็ 2.9482
 540113140128  นางสาวนํ้าฝน   บญุสุข 3.1283
 540113140129  นางสาวนุชนาถ   ชุมพลวงศ์ 3.7484
 540113140130  นางสาวปวัลย์ฎา   สมศักด์ิ 2.3685
 540113140131  นางสาวปาลิตา   ศรีสุข 2.4886
 540113140132  นางสาวพรนิภา   แสงกุดเรือ 2.7087
 540113140133  นางสาวพลอยไพลิน   ลานรอบ 2.5088
 540113140134  นางสาวเพชรรัตน์   ผิวคํา 3.6389
 540113140135  นางสาวภาวณี   พวงเงิน 2.8690
 540113140136  นางสาวมะลิ   ยืนต้น 3.0591
 540113140137  นางสาวเมลิณี   สวัสด์ินที 2.4792
 540113140138  นางสาวรพพีร   โพธิศรี 2.3993
 540113140140  นางสาวลักขณา   น่าบณัฑิต 3.2594
 540113140141  นางสาววรรณกร   ปานะโปย 2.3895
 540113140142  นางสาววรรนิษา   ทาทอง 3.1496
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

คณิตศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113140143  นางสาววิชุดา   ศรีนาค 2.8197
 540113140144  นางสาวสมจิต   บริุนทร์ประโคน 2.3698
 540113140145  นางสาวสินีนาถ   ต้นจําปา 2.2099
 540113140146  นางสาวสุกัลยา   สุวรรณศรี 2.86100
 540113140149  นางสาวสุภารัตน์   จันทร์โสภา 3.71101
 540113140150  นางสาวสุลาวัลย์   เข็มบบุผา 3.03102
 540113140151  นางสาวอรวรรณ   อยู่แท้กูล 3.10103
 540113140152  นางสาวอาภัสรา   มุ่งดี 3.10104
 540113140154  นายจิรพนธ์   เข็มดี 2.94105
 540113140159  นายภานุมาส   มุ่งงาม 2.34106
 540113140161  นายวัลลภ   ฤกษ์ชัย 2.25107
 540113140162  นายวีระศักด์ิ   ดาดผารัมย์ 3.07108
 540113140163  นายอนุวัฒน์   สุภาพ 2.84109
 540113140164  นายอนุวัฒน์   พลรู้ 2.02110
 540113140167  นางสาวกฤชญา   ศรีทองคง 2.28111
 540113140168  นางสาวกันยา   ฝุายเทศ 2.39112
 540113140171  นางสาวจตุพร   ตุ้มไธสง 2.96113
 540113140173  นางสาวจินตนา   คุ้มเล่ายุง 2.90114
 540113140175  นางสาวชุลีพร   ไชยขิน 2.35115
 540113140176  นางสาวดารารัตน์   เยรัมย์ 2.66116
 540113140177  นางสาวทิพยา   วงค์สามารถ 3.06117
 540113140178  นางสาวธันยธรณ์   โพธิสาขา 3.06118
 540113140179  นางสาวนิตยา   แก่นนวลศรี 2.68119
 540113140182  นางสาวปวีณรัตน์   เกียรติวิทยะ 2.84120
 540113140183  นางสาวปยิดา   โกษากุล 2.42121
 540113140185  นางสาวพรพรุิฬ   สุขจิต 2.35122
 540113140186  นางสาวพชัราภรณ์   พชินาหารี 3.03123
 540113140188  นางสาวเมวิกา   ม่านทอง 3.71124
 540113140189  นางสาวรพพีรรณ   เจริญรัมย์ 3.30125
 540113140190  นางสาวรัตนา   สีปด๎ถา 2.92126
 540113140191  นางสาวลัดดา   นิโรรัมย์ 2.14127
 540113140193  นางสาววิภาดา   มะลิซ้อน 2.51128
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

คณิตศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113140194  นางสาววัชรินพร   หล่มวงษ์ 2.98129
 540113140195  นางสาวศรัญญา   นนตะสี 2.32130
 540113140198  นางสาวสมบรูณ์ทรัพย์   กงประโคน 3.10131
 540113140199  นางสาวสิรินดา   แวงวรรณ 2.22132
 540113140200  นางสาวสุนิสา   เจริญศรี 2.73133
 540113140202  นางสาวสุวิมล   เงางาม 2.80134
 540113140203  นางสาวอรวรรณ   ภัทรพนัธุโ์กศล 3.03135
 540113140204  นางสาวอําภา   รอดสวัสด์ิ 3.03136
 540113140205  นายจตุพร   แสงคํา 3.06137
 540113140206  นายเฉลิมศักด์ิ   ติมอนรัมย์ 2.65138
 540113140207  นายรัชตา   มะลัยโคตร 3.29139
 540113140208  นายไพรวัน   จีบงูเหลือม 2.60140
 540113140209  นายภูเบศ   ศรีมหาพรหม 3.89141
 540113140210  นายวสันต์   โมหา้งหว้า 2.71142
 540113140212  นายศักรินทร์   สนหอม 2.92143
 540113140213  นายศิวพนัธ์   อังคุระษี 3.36144
 540113140214  นายอิสระ   ออมอด 2.81145
 540113140216  นางสาวกนกวรรณ   พนูวงศ์ 2.35146
 540113140218  นางสาวกัลยา   ทวนไธสง 3.39147
 540113140219  นางสาวขวัญชนก   ศูนย์ประโคน 2.88148
 540113140220  นางสาวจารุเนตร   หาญคําภา 2.80149
 540113140221  นางสาวจินตนาภรณ์   ทองใบ 3.29150
 540113140222  นางสาวจิรารัตน์   จันทร์แดง 2.42151
 540113140223  นางสาวจิราวรรณ   ปะโนรัมย์ 3.26152
 540113140224  นางสาวจินตนา   พนูศรี 2.34153
 540113140226  นางสาวชนิตา   คุลบตุร 2.96154
 540113140227  นางสาวนิรมล   สีหมากสุก 2.48155
 540113140228  นางสาวบษุกร   จันทะนุภา 2.55156
 540113140229  นางสาวปวีณา   รอบแคว้น 3.26157
 540113140232  นางสาวพชัรินทร์   พรหมชาติ 2.38158
 540113140233  นางสาวเพญ็พกัตร์   ภูมิกาศ 2.54159
 540113140236  นางสาวยุพนิ   ปจ๎จัยโคถา 2.08160
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วันที ่ 25/2/2559

 540113140239  นางสาววรรณฤดี   เพยีวสูงเนิน 3.00161
 540113140240  นางสาววราพรรณ   มณฑล 3.04162
 540113140241  นางสาววชิราภรณ์   ผลเจริญ 2.13163
 540113140242  นางสาวศิริพร   เก่งรัมย์ 2.30164
 540113140243  นางสาวศศิวิมล   สัตตารัมย์ 2.19165
 540113140245  นางสาวสุจิตรา   สวนเพชร 2.53166
 540113140246  นางสาวสุนิสา   แซกรัมย์ 2.28167
 540113140248  นางสาวสิริลักษณ์   มาประจวบ 2.84168
 540113140249  นางสาวสุดารัตน์   บญุมาก 2.65169
 540113140252  นางสาวหทัยา   ฉอ้อนศรี 2.65170
 540113140253  นางสาวหน่ึงฤทัย   นารีรัมย์ 2.62171
 540113140255  นายจรินทร์   ปล้ืมรัมย์ 2.18172
 540113140256  นายจักรพนัธุ ์  สินธุรัมย์ 3.81173
 540113140257  นายชัยอนันต์   ได้พร้อม 3.53174
 540113140259  นายณัฐกร   สุนนท์นาม 3.37175
 540113140260  นายประภาส   แสงขุรัง 2.72176
 540113140261  นายภาณุมาศ   มูลสาร 2.44177
 540113140262  นายวรานุวัตต์ิ   วิรุฬพฒัน์ 2.25178
 540113140263  นายศิลปส์วรรค์   จันทะสาร 2.36179
 540113140266  นายสิทธิโชค   วิเศษรัมย์ 2.44180
 540113140267  นางสาวกมลนัทธ์   อินทชาติ 2.42181
 540113140268  นางสาวกฤษณา   สายลาม 2.54182
 540113140269  นางสาวกิตติยา   หงส์ทอง 2.96183
 540113140270  นางสาวขวัญฤทัย   จานรัมย์ 3.11184
 540113140271  นางสาวจารุวรรณ   ทิพย์จันทร์ 2.18185
 540113140272  นางสาวจิรนันท์   นาเมืองรักษ์ 2.79186
 540113140273  นางสาวเจนจิรา   เรืองโรจน์ 2.82187
 540113140275  นางสาวณัฐวรา   ภาช่ืน 2.63188
 540113140276  นางสาวธัญญภรณ์   ปาประโคน 2.72189
 540113140277  นางสาวนันทนา   บญุภา 3.32190
 540113140280  นางสาวปท๎มาพรรณ   ลาวะลี 2.17191
 540113140281  นางสาวเปร่ียมลิร่า   ประผาลา 2.10192
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ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113140283  นางสาวพมิลรัตน์   พมิพเ์ช้ือ 3.50193
 540113140284  นางสาวมณีรัตน์   มาตย์นอก 2.30194
 540113140285  นางสาวมีนา   ดีรัมย์ 2.43195
 540113140286  นางสาวเยาวรัตน์   ก๊กรัมย์ 3.44196
 540113140287  นางสาวระพพีร   ราษรัมย์ 2.27197
 540113140288  นางสาวรัศมี   เม็งประโคน 2.98198
 540113140289  นางสาวปณุยวีร์   เจียมรัมย์ 2.47199
 540113140291  นางสาววาริน   แซ่ล้ิม 2.26200
 540113140292  นางสาววิลาวรรณ   เวิงไธสง 2.72201
 540113140293  นางสาวศศิวิมล   กระแสโสม 2.06202
 540113140294  นางสาวศิริพร   ศิริจันทร์ 2.45203
 540113140295  นางสาวศุภักษร   สันโดด 3.22204
 540113140296  นางสาวสมฤทัย   สะเทิงรัมย์ 2.56205
 540113140297  นางสาวสาวิตรี   อาจเสียงรัมย์ 2.19206
 540113140298  นางสาวสุกัญญา   ปานมี 2.43207
 540113140299  นางสาวสุนิสา   สระชัย 3.59208
 540113140300  นางสาวสุภาพร   จันดาหงส์ 2.28209
 540113140303  นางสาวอริศรา   วงค์มาเกษ 2.03210
 540113140304  นางสาวอุไรวรรณ   แก้วมีศรี 3.59211
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วันที ่ 25/2/2559

 540113186001  นายขจรศักด์ิ   นะรานรัมย์ 2.671
 540113186002  นายเทิดไทร   ทองละ 2.542
 540113186003  นายวิษณุ   ชัยราช 2.373
 540113186004  นายสิริวัฒน์   ศิริสิงห์ 3.054
 540113186005  นายสุธน   แก้วหอม 2.495
 540113186007  นางสาวกานดา   ทองชุมแสง 2.596
 540113186008  นางสาวแคทริยา   ทากุดเรือ 3.117
 540113186009  นางสาวจริยา   ยารัมย์ 2.678
 540113186010  นางสาวจิราวรรณ   อู่สูงเนิน 2.879
 540113186011  นางสาวพมิพพ์ชัระ   โชคชัยเสรี 2.7810
 540113186012  นางสาวนงลักษณ์   ปทุมภา 2.9611
 540113186013  นางสาวปราณี   คูณศรี 3.3812
 540113186014  นางสาวปานชนก   บตุรนํ้ารัก 2.9913
 540113186015  นางสาวปยินุช   สุขประเสริฐ 2.4414
 540113186017  นางสาวพรรณุภา   ล้มรุก 2.7715
 540113186018  นางสาวพชัรี   มณีเนตร 2.8616
 540113186019  นางสาวพมิพสุ์ดา   แสนยามาศ 3.1117
 540113186020  นางสาวมาริสา   นาคินชาติ 2.7718
 540113186021  นางสาวรัตน์ติภรณ์   กิจภราดร 2.3119
 540113186022  นางสาวรุ่งทิวา   จัตวี 2.7720
 540113186024  นางสาววรกิต   สุดคนึง 2.8521
 540113186025  นางสาววราภรณ์   ยศหลวงทุ่ม 2.8622
 540113186027  นางสาววารุณี   ทิพบาง 2.3123
 540113186028  นางสาววิไลพร   เผือกพลู 2.7824
 540113186029  นางสาวศรัญญา   ย่ิงงาม 2.7725
 540113186030  นางสาวศศิธร   ช่วยไธสง 3.0526
 540113186031  นางสาวศิรินทรา   ดีชัยรัมย์ 3.2527
 540113186032  นางสาวศุภรัตน์   นาคาธร 3.4028
 540113186033  นางสาวสมพศิ   มุ่งดี 3.1629
 540113186034  นางสาวสาวิตรี   โกยกอง 2.3430
 540113186035  นางสาวสุดารัตน์   ปอูงทัพไทย 2.9031
 540113186038  นางสาวสุภาพร   มิลิ 2.1932
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วันที ่ 25/2/2559

 540113186039  นางสาวสุวรรณา   พศิพล 3.0433
 540113186040  นางสาวเสาวลักษณ์   พรมภูงา 2.9834
 540113186042  นางสาวอมรรัตน์   คําสุทธี 2.7435
 540113186043  นางสาวอรนิสา   สืบสิงห์ 2.8836
 540113186044  นางสาวอรัญญา   แพร่หลาย 2.3437
 540113186045  นางสาวอัจฉรา   อ่ิมพนัแบน 3.2838
 540113186046  นางสาวอัญชนา   บรรฎิษตา 2.3939
 540113186047  นางสาวกัญจน์ภัสรณ์   สืบสวน 2.7140
 540113186048  นางสาวเกศริน   ศรีบญุเรือง 3.1441
 540113186051  นางสาวจุฑารัตน์   พมิพลิา 2.6442
 540113186052  นางสาวเจนจิรา   อะนุอัน 2.9043
 540113186053  นางสาวชลธิชา   แสนคํา 2.7544
 540113186055  นางสาวณัฏฐนันท์   อุดม 3.3045
 540113186056  นางสาวดวงกมล   จันทร์ขันธ์ 2.7946
 540113186058  นางสาวนันทกาญจน์   สิงหโ์พนทัน 2.5747
 540113186059  นางสาวนิตยา   แดงงาม 2.6648
 540113186060  นางสาวนิลวรรณ   ทับสุลิ 2.3249
 540113186062  นางสาวบษุบา   อรัญเท่ียง 2.7950
 540113186064  นางสาวปานทอง   ถะเกิงสุข 3.1851
 540113186065  นางสาวปยิาภรณ์   ธรรมพร 2.5252
 540113186067  นางสาวพกุิล   เสนาสังข์ 2.7953
 540113186068  นางสาวนัฎฐณิชา   รัตนวรรณ 2.8254
 540113186069  นางสาวมุกดา   การะรัมย์ 2.7855
 540113186070  นางสาวรัตนา   เพยีงตา 2.8056
 540113186072  นางสาวลักษิกา   สัตยวงค์ทิพย์ 2.6857
 540113186073  นางสาววรัฐกมล   มลทองหลาง 3.0158
 540113186074  นางสาววรารัตน์   วรกิตต์ิธนติกูล 3.3459
 540113186076  นางสาวเวธกา   พฒันะแสง 3.0860
 540113186078  นางสาวศิริลักษณ์   ไชยศรีรัมย์ 2.6261
 540113186079  นางสาวชุติกาญจน์   แทนไธสง 2.8362
 540113186080  นางสาวสิริพรนภา   ไชยลา 2.4763
 540113186081  นางสาวสุทธิธ์าศิณี   ไตรพรม 2.9864
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 540113186086  นางสาวอนงค์   หมู่ทอง 2.4965
 540113186087  นางสาวอรณิช   ร่มสบาย 3.1666
 540113186089  นางสาวอริษา   รอบแคว้น 3.0567
 540113186090  นางสาวอัจฉรา   สันประโคน 2.8168
 540113186091  นางสาวอัญชลี   นาบํารุง 3.0369
 540113186092  นางสาวกัณนิกา   สาระทะนง 2.8970
 540113186093  นางสาวเกษร   ดีพนัธ์ 2.4671
 540113186094  นางสาวจินตหรา   ขุนณรงค์ 2.6972
 540113186095  นางสาวจุฑามาส   บชูารัมย์ 2.7873
 540113186097  นางสาวฉวีวรรณ   การสร้าง 2.8874
 540113186098  นางสาวชลลดา   สัตนาโค 2.5975
 540113186099  นางสาวโชติรส   มากชุมแสง 2.6576
 540113186100  นางสาวณัฐกานต์   เท่ียงดาห์ 2.6877
 540113186101  นางสาวดาลิตา   สุขสด 2.7578
 540113186103  นางสาวรุ่งรัตน์   สุขสวัสด์ิ 2.3879
 540113186104  นางสาวนิพรพรรณ   พวงทอง 2.9980
 540113186105  นางสาวนุจิรา   แย้มประโคน 3.0481
 540113186106  นางสาวบวัแก้ว   ชัยช้อง 2.5982
 540113186107  นางสาวเบญจมาศ   แก้วก้อน 3.5683
 540113186108  นางสาวปรียา   เสาว์ยงค์ 3.1184
 540113186109  นางสาวปาริฉัตร   ปก๎การะนา 2.6385
 540113186110  นางสาวผ่องนภา   สาลีวัน 3.0386
 540113186112  นางสาวพชิญธิดา   คลาดโรค 2.8087
 540113186113  นางสาวภานิดา   จิตรณรงค์ 2.7788
 540113186115  นางสาวรัตนากร   จันสีทา 2.5789
 540113186117  นางสาวลัดดาวัลย์   ราชสีห์ 2.2090
 540113186118  นางสาววราภรณ์   พลพนัธุ์ 2.9691
 540113186120  นางสาววิชุดา   กลางสวัสด์ิ 3.0192
 540113186121  นางสาวศรีนวล   ขามประโคน 2.2493
 540113186123  นางสาวศุภลักษณ์   แจ่นประโคน 2.4594
 540113186125  นางสาวสุกัญญา   อินทร์โสม 2.4895
 540113186126  นางสาวณัฐริกา   โนนมี 3.2496
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 540113186127  นางสาวสุนีภรณ์   แซ่ฉ่ัว 3.3497
 540113186128  นางสาวสุภาพ   โสมยา 2.4298
 540113186129  นางสาวสุมาณี   ผิวพมิาย 2.6599
 540113186130  นางสาวเสาวคนธ์   ศรีแก้ว 2.67100
 540113186132  นางสาวอรณี   ดีสวาสด์ิ 2.88101
 540113186133  นางสาวอรอนงค์   ศรีณรงค์ 2.93102
 540113186134  นางสาวอรุณโรจน์   เสนกระจาย 2.76103
 540113186135  นางสาวอัจฉรา   บญุงอก 2.65104
 540113186136  นางสาวอารดา   บญุธรรม 3.29105
 540113186137  นางสาวกาญจนา   จุไธสง 2.53106
 540113186138  นางสาวขวัญเนตร   โค้งอาภาศ 3.02107
 540113186139  นางสาวจิราภรณ์   เทพนิมิตร 2.82108
 540113186141  นางสาวเจนจิรา   ล้วนกล้า 2.81109
 540113186142  นางสาวชไมพร   ท่ีรัก 3.09110
 540113186143  นางสาวชิดกมล   ทวีนันท์ 2.40111
 540113186146  นางสาวทานตะวัน   เวสา 2.75112
 540113186147  นางสาวนงลักษณ์   จันทร์ดอก 3.53113
 540113186148  นางสาวนาฏอนงค์   ปก๎เคทัง 3.10114
 540113186149  นางสาวนิราพรรณ   เจิมแหล่ 2.86115
 540113186150  นางสาวนุชจรี   ลาขุมเหล็ก 2.33116
 540113186152  นางสาวเบญจวรรณ   แปลงดี 2.93117
 540113186153  นางสาวปาจรีย์   ไขสาร 3.16118
 540113186154  นางสาวปารีรัตน์   เจียวรัมย์ 2.29119
 540113186155  นางสาวพรรณิภา   จํานงเพยีร 2.61120
 540113186156  นางสาวพชัรี   สีละพนัธ์ 3.45121
 540113186157  นางสาวพมิพศิ์ริ   คําด้วง 2.94122
 540113186158  นางสาวมณีรัตน์   ประทะเก 3.11123
 540113186159  นางสาวรัชนก   เมืองสันเทียะ 2.89124
 540113186160  นางสาวกันติมา   อดุลกลาง 3.31125
 540113186161  นางสาวลลิตา   กลีบไธสง 2.93126
 540113186162  นางสาววนิดา   มันนา 2.48127
 540113186163  นางสาววราภรณ์   จันนพคุณ 2.75128
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 540113186164  นางสาววัชราภรณ์   ซุยโพธิน้์อย 2.72129
 540113186165  นางสาววิภาวรรณ   ยึนประโคน 3.12130
 540113186166  นางสาวศรีแพร   นนท์อ่อน 2.71131
 540113186167  นางสาวปาณิสรา   ธูปเทียนทอง 2.89132
 540113186168  นางสาวสกุลรัตน์   แจ้งรัมย์ 2.75133
 540113186169  นางสาวสาวิกา   ศาลางาม 2.74134
 540113186170  นางสาวสุกานดา   แก้วมณี 2.61135
 540113186171  นางสาวสุนิษา   พลรักษา 2.95136
 540113186172  นางสาวสุพตัรา   ร้ัวไธสง 3.06137
 540113186173  นางสาวสุภาพร   สนิท 3.20138
 540113186174  นางสาวสุมาลี   พลีรัมย์ 3.30139
 540113186175  นางสาวเสาวลักษณ์   เทพชาติ 2.55140
 540113186176  นางสาวอภิญญา   ดุมกลาง 2.53141
 540113186177  นางสาวอรทัย   สาทิพจันทร์ 2.60142
 540113186178  นางสาวอรอินทร์   เหล่าหวายนอก 3.35143
 540113186179  นางสาวอรุณี   จันมา 2.56144
 540113186180  นางสาวอัจฉราพร   อ่อนไธสง 2.81145
 540113186181  นางสาวอุไรวรรณ   จงกลาง 3.03146
 540113186182  นางสาวอมรรัตน์   ทาบตุดี 2.92147
 540113186183  นางสาวซูไฮลา   มือเซ็ง 2.90148
 540113186184  นางสาวลาตีฟะฺ   สันตี 3.12149
 540113186185  นางสาวอนุสรา   มิตรสลิมีน 3.12150
 540113186186  นางสาวต่วนซูฟยีา   จอลง 3.00151
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 540113189001  นายเกรียงไกร   บญุศรีสุข 2.991
 540113189002  นายกฤษดา   สาลี 2.372
 540113189004  นายจักรกรี   อินจันดา 2.613
 540113189006  นายชัยวัฒน์   ลอยกระโทก 2.394
 540113189007  นายณัฐพร   จีนประโคน 2.565
 540113189008  นายทศพร   โสมสุข 2.536
 540113189010  นายศุกลวัฒณ์   คืนดี 2.607
 540113189012  นายปรีชา   คะเชนเช้ือ 3.438
 540113189013  นายปยิวุฒิ   มวยดี 2.909
 540113189015  นายรัตนพล   อินทร์ประโคน 3.0510
 540113189016  นายวรพงศ์   วงศ์เจษฎาวณิชย์ 2.6711
 540113189017  นายวัชรินทร์   ฝุุนตะคุ 3.2812
 540113189019  นายศตวรรษ   นิรันดร์ปกรณ์ 2.5113
 540113189020  นายสนธยา   ป๎น้มูล 2.7514
 540113189021  นายสุนทร   เคียงจัตุรัส 3.1315
 540113189022  นายสุรศักด์ิ   ใหญ่เลิศ 3.3916
 540113189026  นายอานนท์   ทุยไธสง 3.2017
 540113189027  นายเอกพนั   โกยรัมย์ 2.6218
 540113189028  นางสาวแก้วกานดา   จ่ายก 2.7719
 540113189029  นางสาวกนกวรรณ   สายเช้ือ 3.1620
 540113189030  นางสาวกัลยา   โหน่งกระโทก 2.7321
 540113189031  นางสาวกุสุมา   แสนศรี 2.9322
 540113189032  นางสาวจิรัญญา   ลากวงศ์ 2.5723
 540113189033  นางสาวจันทร์สุดา   สายกระสุน 2.5224
 540113189034  นางสาวกัญญานัฐ   อ่ิมรัมย์ 3.1825
 540113189035  นางสาวชฎาธาร   ศิริสิงห์ 2.7126
 540113189036  นางสาวชลธิชา   จันขุน 2.9927
 540113189038  นางสาวธนาภรณ์   ตะยุนรัมย์ 3.1528
 540113189039  นางสาวธัญสุดา   ทองเช้ือ 2.8929
 540113189040  นางสาวนภาพร   อินทร์วงศ์ 2.9830
 540113189041  นางสาวนันท์นภัส   เจริญรัมย์ 3.1931
 540113189043  นางสาวพนัทิพา   ใจกล้า 2.8032
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 540113189045  นางสาวภาวิณี   ซองแก้วประเสริฐ 3.3633
 540113189046  นางสาวรจนา   นิพนัธ์รัมย์ 3.4034
 540113189047  นางสาวรัตนา   คงไทย 3.0035
 540113189048  นางสาวลัดดา   พรพจธนมาศ 3.2536
 540113189049  นางสาววรรณา   กลมเกล้ียง 2.4737
 540113189050  นางสาววี   ธรรมโฉม 2.6638
 540113189051  นางสาวศศิวรรณ   ทําไธสง 2.4939
 540113189052  นางสาวสริยา   ทุ่มกระโทก 2.7640
 540113189053  นางสาวสุกัญญา   สติภา 3.6641
 540113189054  นางสาวสุทราพร   กันทํา 2.5942
 540113189055  นางสาวสุมาลี   จะริบรัมย์ 3.3143
 540113189056  นางสาวสุลัดดา   เกือกรัมย์ 2.6944
 540113189057  นางสาวอรุณวตี   หม่ืนไธสง 2.5745
 540113189058  นางสาวอุไรพร   สดรัมย์ 2.2246
 540113189059  นายกมลนิตย์   สุดหอม 2.8547
 540113189060  นายพชิชานันท์   ชัยสุวรรณ์ 2.7248
 540113189061  นายคามิณ   ปะวะเค 2.3749
 540113189062  นายจักรพนัธ์   แสนมี 2.9450
 540113189063  นายจิระศักด์ิ   สัปสาร 3.1451
 540113189064  นายชาญชัย   ศรีบท 3.2252
 540113189065  นายณัฐพล   เพิ่มพลเมือง 3.2453
 540113189066  นายทัศน์พล   เพยีงภักด์ิ 2.8354
 540113189067  นายธนากร   โอดรัมย์ 2.4755
 540113189068  นายนิทัศน์   นาราช 2.4356
 540113189069  นายบญุยัง   จัตุเช้ือ 3.4657
 540113189070  นายปลายเทพ   ยอดเจริญ 2.9158
 540113189071  นายปยิะพนัธ์   โวงประโคน 3.0859
 540113189073  นายลักษณา   อดุลรัมย์ 3.3160
 540113189074  นายวรรณลภย์   แสงลุน 2.8161
 540113189075  นายวิทวัส   ปญ๎ญารัมย์ 3.1062
 540113189076  นายวุฒินันท์   พงษ์สุระ 2.8363
 540113189077  นายศิวะ   โพธิสาขา 3.0264
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 540113189078  นายสุทธิพล   ยาวะโนภาส 2.7165
 540113189080  นายสุริยะ   เทียนแก๊ด 2.7566
 540113189081  นายสุวินัย   แพงชารี 2.6867
 540113189082  นายอนุกูล   ปฏิตัง 3.0268
 540113189084  นายอานัฐ   ศรีอนุตร์ 2.9569
 540113189086  นางสาวกรรณิการ์   อยู่ยัง 3.1770
 540113189087  นางสาวกัลยาณี   กองเสพ 3.1971
 540113189088  นางสาวขนิษฐา   โนมายา 2.6272
 540113189090  นางสาวจามจุรี   ทิศทา 3.8173
 540113189092  นางสาวชนากานต์   ชูชิต 2.4374
 540113189093  นางสาวชญาดา   สนรัมย์ 2.6875
 540113189094  นางสาวเดือนเพญ็   สิงหาหล้า 2.8376
 540113189095  นางสาวธัญญลักษณ์   คงปฏิธานนท์ 2.2177
 540113189096  นางสาวธิดารัตน์   คําด้วง 2.8778
 540113189097  นางสาวนฤมล   ชัยกระสัง 2.7579
 540113189099  นางสาวปยิะดา   บานประโคน 2.9380
 540113189100  นางสาวพจิิตรา   กล่ินตัน 2.6781
 540113189101  นางสาวภัทรียา   เสาร์ทอง 2.8882
 540113189102  นางสาวมารวิกา   วงเวียน 2.3283
 540113189103  นางสาวรัชนก   โหมดเทศ 3.5484
 540113189104  นางสาวลภัสรดา   เกษไธสง 2.5485
 540113189105  นางสาววนาลี   พนูทักษิณ 3.0886
 540113189106  นางสาววิชุดา   พร้าวไธสง 3.1487
 540113189107  นางสาวศรัญญา   สํารวมรัมย์ 2.4688
 540113189108  นางสาวศิริลักษณ์   ศิริเวช 3.3289
 540113189109  นางสาวสาวิตรี   คะเชนรัมย์ 3.0090
 540113189110  นางสาวกมลชนก   สาวะโห 3.7991
 540113189113  นางสาวสุวิมล   สมบรูณ์รัตน์ 2.6592
 540113189114  นางสาวอัมพา   กุไธสง 2.8093
 540113189116  นายกีรติ   กีรตินิตยา 3.5094
 540113189119  นายชนปภัส   ช่างทอง 2.6895
 540113189121  นายทรงภพ   สุระมณี 2.7496
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113189122  นายธนเทพ   เทียนวรรณ 2.6897
 540113189124  นายบญัญัติ   ชวนโพธิ์ 3.0098
 540113189125  นายปฏิภาณ   กระฐินเทศ 2.6899
 540113189127  นายพนมพร   อาภรณ์รัตน์ 3.32100
 540113189128  นายโยธิน   นครรัมย์ 3.43101
 540113189129  นายลิขิต   สานนท์ 2.45102
 540113189130  นายวรวุฒิ   กระมล 2.72103
 540113189131  นายวีระยุทธ   กระมลเลิศ 3.05104
 540113189132  นายศตวรรษ   เติมทรัพย์ 2.46105
 540113189133  นายศุภชัย   ทุมมา 3.42106
 540113189134  นายสุทิน   เสาแก้ว 2.72107
 540113189135  นายสุรวุฒิ   สูรยาวัฒน์สกุล 3.83108
 540113189136  นายสุวพนัธุ ์  อุส่าหดี์ 2.42109
 540113189137  นายองอาจ   ชินสอน 3.28110
 540113189138  นายอภิชาติ   บงัแสง 2.69111
 540113189139  นายอาทิตย์   กาใสย์ 2.42112
 540113189140  นายอาวุธ   สุทธิ 2.44113
 540113189141  นางสาวกนกรัตน์   สุขรัตน์ 2.82114
 540113189142  นางสาวกัลภิรมย์   สุขย่ิง 2.86115
 540113189143  นางสาวกิตติยา   พยังเค 2.44116
 540113189144  นางสาวพณณกร   ชาติดี 2.67117
 540113189145  นางสาวจันจิรา   ขาวงาม 3.12118
 540113189146  นางสาวจารุวรรณ   ไชยา 2.60119
 540113189147  นางสาวจุฬาลัย   สงคาม 2.94120
 540113189149  นางสาวณิชา   สุนีสี 2.68121
 540113189150  นางสาวทิพวรรณ   คําตา 3.28122
 540113189151  นางสาวปวีณา   หนันดูล 3.05123
 540113189154  นางสาวเบญจวรรณ   กรุณรัมย์ 3.30124
 540113189155  นางสาวพชัรินทร์   ไชยสิทธิ์ 3.14125
 540113189156  นางสาวพมิพช์นก   เธียรจรัสวงศ์ 2.65126
 540113189157  นางสาวพรรณสุรางค์   เขินไพร 2.74127
 540113189158  นางสาวภัสรา   กุลรัมย์ 3.27128
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 540113189159  นางสาวเยาวลักษณ์   ศรีมหาพนัธ์ 2.75129
 540113189160  นางสาวรัตน์ชฎา   เมฆงามฟาู 3.26130
 540113189161  นางสาวละออง   ขันทอง 3.67131
 540113189162  นางสาววรรณนภา   วิเศษวงษา 3.04132
 540113189163  นางสาวศุภัชญา   เหล็กหล่ิม 3.17133
 540113189164  นางสาวศรัญญา   ปรุะโน 2.51134
 540113189165  นางสาวศุภัชฎา   ลีลาทนาพร 2.78135
 540113189166  นางสาวสุกัญญา   จีนโน 3.11136
 540113189167  นางสาวสุดารินทร์   ชมภู 3.15137
 540113189168  นางสาวสุภาวดี   สุขทวี 2.94138
 540113189169  นางสาวสุรีพร   ชุมกลาง 2.53139
 540113189170  นางสาวอมรรัตน์   เจริญขุนทด 3.42140
 540113189171  นางสาวอาทิตยา   ตะคามจันทร์ 2.92141
 540113189172  นายอานัส   เกรัมย์ 2.39142
 540113189173  นางสาวศิริรัตน์   รักบญุ 2.79143
 540113189174  นายอานนท์   หมู่ศิริ 2.88144
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

การศึกษาปฐมวัย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 510113186063  นางสาวสุนารี   จันทร์ส่งกล่ิน 2.311
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

พลศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 530113106106  นายคุณัชญ์   ไกรพงษ์ 2.301
 530113106156  นายยอดธง   สุขม่ัน 2.012
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540113110279  นางสาวมานิดา   นพกุล 2.571
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

ศิลปศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 530113120034  นางสาวอุษา   เช้ือจิต 2.891
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 550132408011  นายทนงศักด์ิ   คําใสขาว 2.291
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 550132282019  นายบญุเกิด   ช่ืนอุรา 3.011
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

รัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 550132801077  สิบโทหญิง อัมรินทร์   จันทร์งาม 3.491
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

สาธารณสุขชุมชน

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540132265017  นางสาวจิตรา   ภูบาล 2.711
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 530132285024  นายศักด์ิดา   สัญญาฤทธิ์ 3.031
 530132285034  นางสาวอรณัญช์   จันลา 3.232
 530132285035  นางสาววิชิตา   เพี้ยนสวัสด์ิ 2.763
 530132285039  นายจิรวัฒน์   โชติพานิชภัทรกุล 2.654
 540132285012  นายยุทธพทัธ์   ดิถีรัตนะฤกษ์ 2.665
 540132285015  นายวัชรินทร์   โสภาพ 3.196
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

คณิตศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 560132210016  นางสาวพรอุมา   วิเศษรัมย์ 2.881
 560132210018  นางสาวยศสรัล   บญุครอง 2.532
 560132210021  นางสาววัชราภา   เจริญศิริมณี 3.543
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 530132408019  นายภัทรพล   การเพยีร 2.311
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540132282029  นายศุภกิตต์ิ   มหาดพรม 2.901
 550132282020  นายพงศธร   พลฉิม 2.862
 550132282021  นายพฒัพงษ์   ศรีพลัง 3.053
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

รัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540132801026  นายอนุสรณ์   คําคง 2.571
 540132801055  นายชานน   ปุนุประโคน 2.362
 540132801079  นางสาวกัณฐิกา   ยองประโคน 2.523
 540132801109  นางสาวลลิตา   จิตโชติ 2.884
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

นิติศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 550132901003  นางสาวกษิรา   เอ้ียงกูล 3.271
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

นิติศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 560132901022  ร้อยตํารวจเอก วิสิทธิ ์  นะราวัง 3.391
 560132901042  ร้อยตํารวจเอกหญิง สุกัญญา   อ่ึงช่ืน 3.082
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคกศ.บป.

พลศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 25/2/2559

 520133106018  นางสาวสิริยา   กองแก้ว 2.621
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคกศ.บป.

การศึกษาปฐมวัย

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 530133186061  นางสาวนิติธาดา   บญุเย็น 2.511
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคกศ.บป.

พลศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 530133106006  นายสมจิตร   โมคภา 2.451
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

รัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 18/3/2559

 560426070030  นายสันติ   มุ่งดี 3.951
 560426070035  นางสาวประไพพศิ   เคาวฤก 3.452
 560426070040  นางสุริสา   มุ่งดี 3.913
 570426070009  นางสาววารุณี   ปอูมไธสง 3.824
 570426070010  นางสาวศิริวรรณ   โสภา 3.865
 570426070015  พระจิรพฒัน์   ทองทํากิจ 3.686
 570426070026  ร้อยตํารวจโท อิทธิพล   เพญ็เดิมพนัธ์ 3.557
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ บณัฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

การบริหารการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 18/3/2559

 530426021033  นายวิชัย   พรหมบตุร 3.631
 530426021057  นางสาวจรรยาพร   วิวัฒน์บวรกุล 3.562
 530426021070  นายนิรันดร์   คงทันดี 3.313
 550426021038  นายสนอง   หอมรวง 3.564
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ บณัฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

หลักสูตรและการสอน

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 18/3/2559

 540426022026  นายจรัสพล   อาบทอง 3.691
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 19/4/2559

 560426595007  นางจตุพร   นิลอรุณ 3.501
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

การบริหารการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 570426021033  นายสุระศักด์ิ   พนัธุระ 3.881
 570426021035  นางกัลยาณี   เลขลบ 3.002
 570426021036  นางชูศิลป ์  หนัสันเทียะ 3.863
 570426021037  นางภัทรพร   ครุตรารักษ์ 3.214
 570426021038  นางละม่อม   ชิณภา 3.385
 570426021039  นางวราภรณ์   ภิรมย์นาค 3.386
 570426021040  นางอํานวย   โคนะโล 3.797
 570426021041  นางสาวธิดารัตน์   เหมือนสิงห์ 3.138
 570426021042  นางสาวศศราภรณ์   เหมือนสิงห์ 3.139
 570426021043  นางสาวอธิจิต   อาภรพงษ์ 3.5010
 570426021044  นายเพช็ร   จอมทอง 3.6311
 570426021045  นายชุติเทพ   ทองเรือง 3.2512
 570426021046  นายทัศน์พล   เรืองศิริ 3.5013
 570426021047  นายบญุเลิศ   ตองติดรัมย์ 3.8814
 570426021048  นายประทีป   ภิรมย์นาค 3.3815
 570426021049  นายพรีะพงษ์   มีพวงผล 3.2516
 570426021050  นายมานพ   ทองคํา 3.3817
 570426021051  นายมานพ   ศรีโกตะเพชร 3.5018
 570426021053  นายสมาน   กลมกูล 3.7119
 570426021054  นายสังเวียน   พลิาพนัธ์ 3.6320
 570426021055  นายอังคารพสุิทธ์   สยามประโคน 3.2121
 570426021056  นายอุทิศ   จันทร์เสน 3.5022
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 19/4/2559

 570426024019  นางนิธิพตัต์   ศิริพยัคฆ์ 3.251
 570426024020  นางนุ่มนวล   วรรณลี 3.752
 570426024021  นางรัสรินทร์   แพร่งสุวรรณ์ 3.753
 570426024022  นางนิภาภรณ์   ภูมาศ 3.504
 570426024023  นางสาวบญุโรม   ดอมไธสง 3.505
 570426024024  นางศิริบรูณ์   เบญ็ณรงค์ 3.706
 570426024025  นางสาวสมจิตร   จันศรี 3.387
 570426024026  นายชัยวัฒน์   ชุมศิริวงษ์ 3.258
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 560426032002  นายลี   ซู 3.721
 560426032010  นางถวิลรัตน์   สระหอม 3.892
 570426032023  นายสุทธิพงษ์   บรรยงค์ 3.833
 570426032026  นางทัศพร   ไตรรัตน์ 3.504
 570426032027  นางปณุณภา   แพงศรี 3.425
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

รัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 26/5/2559

 540426070078  นางสาวรพพีชิญ์นาศ   แสนประเสริฐสกุล 3.501
 560426070039  นางสาวศิวพร   พมิพว์ัน 3.232
 570426070001  นางกันติมา   โยธานันท์ 3.503
 570426070013  นางสาวปารณีย์   พฒุจันทึก 3.684
 570426070021  พระรตนา   เคียง 3.685
 570426070023  นายสวรรค์เกิด   ยืนยาว 3.916
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

รัฐประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 19/4/2559

 540426070045  นายประเสริฐ   เลิศมะเลา 3.501
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ บณัฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 19/4/2559

 530426032005  นางสาวธัญญลักษณ์   แก้วจงกุล 3.061
 530426032014  นางลําพวน   ฤทธิแก้ว 3.442
 540426032003  นายพรภวิษย์   ชะนวนชัย 3.113
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ บณัฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

การบริหารการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 19/4/2559

 530426021031  นายพพิฒัน์พงศ์   หมวกไธสง 3.811
 530426021048  นายเคนวัฒน์   ฤทธิรณ 3.692
 540426021066  นางสาวทักษพร   นิลทรา 3.633
 540426021076  ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วันทนีย์   ศรีเมืองแพน 3.944
 540426021099  นางสาวกัญญ์วรา   เสขะกุล 3.195
 540426021100  นางจินตนา   ทิศกระโทก 3.566
 550426021106  นางมนธิรา   ปส๎สาสุ 3.637
 550426021108  นางสาวสายทอง   ศรีนาค 3.948
 550426021112  นางอุไรรัตน์   ดอกพกุิล 3.639
 550426021113  นางสาวอุไรวรรณ   วิริยะกิจสมบรูณ์ 3.8110
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ บณัฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

หลักสูตรและการสอน

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2558

วันที ่ 19/4/2559

 530426022060  นางสาวชัญญา   สายบุง่คล้า 3.501
 530426022065  นางสาวสุธิษา   น้อยพลี 3.312
 540426022014  นางพรทิพย์   สายแวว 3.633
 540426022022  นางสุบงกช   ข่าขันมะลี 3.444
 540426022078  นางพมิพศิ์ริ   ศรีอินทร์ 3.385
 540426022085  นางสาวอัญชลิตา   อัมรานนท์ 3.506
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