
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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550112285055  นายอรุณ   สืบเทพ 2.201
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550112278020  นายพชิญ๑   น๎อยบวัทิพย๑ 2.591
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 560112901114  นายสมภพ   นะพรรัมย๑ 2.111
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 530112230066  นายธนัช   บณุย๑เดชาวัต 2.011
 540112230052  นายณัฐพงศ๑   ศิริพนัธุ๑ 2.202
 540112230083  นางสาวบปุผชาติ   บรรฎิษตา 2.083
 550112230038  นายศักด์ิธนู   ปลอดกระโทก 2.054
 550112230053  นายอรรถพล   ลาดศรีลา 3.125
 550112230073  นางสาวนริศรา   คิดได๎ 2.836
 550112230080  นางสาวเพชรัตน๑   ภูกะโทก 2.127
 550112230104  นางสาวไอยรดา   สอนอินทร๑ 2.668
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 530112240019  นายจักราชัย   โพธิชั์ยใหญํ 2.311
 550112240031  นางสาวมยุรา   เชนรัมย๑ 2.142
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 550112284005  นายชุติเดช   แย๎มประโคน 2.841
 550112284008  นายธนกร   ประทุมไชย 3.002
 550112284009  นางสาวนันทกา   สืบส าราญ 3.393
 550112284010  นายธีระ   สุขใส 2.354
 550112284032  นางสาวอมรรัตน๑   นาบญุ 2.515
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 520112285004  นายณัฐกฤต   สุดชนะ 2.081
 540112285003  นายกัมปนาท   สุขเกษม 2.162
 540112285037  นายศราวุธ   อํอนปะค า 3.133
 550112285007  นางสาวชฏาพร   กึนขุนทด 2.264
 550112285013  นางสาวณิชากร   อินทรปลอด 2.425
 550112285040  นางสาวทิติภา   วรรณปะเก 2.656
 550112285054  นางสาวอริสา   ขะช้ีฟา้ 2.407
 550112285057  นางสาวอัจฉรา   ชึรัมย๑ 2.388
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 540112286027  นางสาวบษุรินทร๑   บวัใหญํ 2.571
 550112286020  นางสาวปยิวรรณ   ป๓ญนะทุภา 2.642
 550112286075  นางสาวพนิดา   อินธิโช 2.213
 550112286078  นายพพิฒัน๑   เกิดไธสง 2.164
 550112286081  นางสาวภารุวรรณ   ป๓ญญานันท๑นพคุณ 2.065
 550112286084  นางสาวกฤตยา   บญุรัมย๑ 2.146
 550112286094  นางสาวศิณีนาฏ   ปไีธสง 2.037
 550112286105  นางสาวอรอนงค๑   ไสวงาม 2.048

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผ๎ูใช๎: SUPIT.KO  17/05/63 09:52  หน๎า 8 / 170



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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 550112210016  นายณัฐพงษ๑   ศิริมํวง 2.081
 560112210003  นายทรัพย๑ทวี   รัตนศรี 2.972
 560112210007  นายวสันต๑   แสนปาง 2.683
 560112210012  นางสาวกฤติยา   สีหวงษ๑ 3.274
 560112210013  นางสาวกัญญารัตน๑   เบา๎ช๎างเผือก 2.095
 560112210014  นางสาวกีรติกา   อะโรคา 2.546
 560112210015  นางสาวแก๎วกมล   โฉมงาม 3.077
 560112210020  นางสาวธัญญาลักษณ๑   แสงมาศ 2.438
 560112210023  นางสาวนันท๑นภัส   นรไสย 2.919
 560112210026  นางสาวบณัฑิตา   บตุรเพชร 2.9810
 560112210031  นางสาวพนัทิวา   ซุยรัมย๑ 3.3511
 560112210035  นางสาวมลฑาทิพย๑   บาลโสง 2.9212
 560112210036  นางสาวยุภาวรรณ๑   บญุจริง 3.0013
 560112210038  นางสาวลาวัลย๑   สายสอ 2.4014
 560112210042  นางสาววาสนา   ตาแสง 2.6415
 560112210045  นางสาวศศิวิมล   สร๎อยเสน 3.3016
 560112210047  นางสาวสาวิตรี   ทรวงสระ 2.5117
 560112210056  นางสาวอนุรัตน๑   สัมฤทธิ์ 2.2618
 560112210059  นางสาวอรอนงค๑   ชิดแป้ 2.1719
 560112210066  นายพศินวรงค๑   วิเชียร 2.7420
 560112210078  นางสาวขวัญสุดา   สายันเกณะ 2.7421
 560112210084  นางสาวนภาพร   อุประทา 2.4722
 560112210104  นางสาววันเพญ็   โคตมูล 2.7323
 560112210106  นางสาววิไลวรรณ   หว๎ยล าโกน 3.1424
 560112210112  นางสาวสุนันทา   นันศิริ 2.6225
 560112210117  นางสาวเสาวลักษณ๑   แสนรัมย๑ 2.9026
 560112210125  นางสาวอุไรพร   สุขจิตร 2.6527
 570112210042  นายกริชเพชร   สุดาป๓น 2.0328
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112231001  นายโชคทวี   แก๎วเตชะ 2.621
 560112231003  นายทศพล   เภตรายนต๑ 2.312
 560112231004  นายธนะวัช   ทับเรือง 2.453
 560112231005  นายธารินทร๑   พึ่งไธสง 3.184
 560112231008  นายพนธกร   สุดาเนตร 2.405
 560112231010  นายวัชรินทร๑   เพชรใสดี 2.816
 560112231013  นายสุรกิจ   เจริญรัมย๑ 2.387
 560112231014  นายอดิเรก   ยํอมกลาง 2.538
 560112231015  นายอภิเดช   นุชเกษม 3.269
 560112231017  นางสาวกนิษฐา   วงค๑ค าจันทร๑ 2.9010
 560112231020  นางสาวแขลัดดา   ราชประโคน 2.5111
 560112231022  นางสาวจารุวรรณ   พราหมณีย๑ 2.4812
 560112231023  นางสาวจิตตรี   พรมดาว 2.2713
 560112231024  นางสาวจุฑาพร   สายวัน 2.4714
 560112231025  นางสาวเจมจิรา   วงศ๑วรวิวัฒน๑ 2.8815
 560112231026  นางสาวญาณิศา   คูณค าตา 2.6816
 560112231027  นางสาวณัฐธิชา   จงกลกลาง 2.3617
 560112231028  นางสาวธัญญลักษณ๑   เน้ือนิล 2.5218
 560112231030  นางสาวใบเฟริ๑น   ชวูรัมย๑ 2.4319
 560112231031  นางสาวประไพพมิพ๑   โสระวงค๑ 2.8820
 560112231032  นางสาวปวีณา   ตาทอง 2.8721
 560112231033  นางสาวปองใจ   เทียมทะนงค๑ 2.3122
 560112231034  นางสาวพจนา   มุกดาหาร 2.2623
 560112231036  นางสาวพมิลรัตน๑   อินตา 2.7624
 560112231037  นางสาวภัสรา   เดือนแรํรัมย๑ 2.8525
 560112231039  นางสาวเยาวลักษณ๑   ศรีแก๎ว 2.2726
 560112231040  นางสาวรจเรข   สุริวงค๑ 2.5127
 560112231041  นางสาวรุจรดา   ปทุมวัน 3.2928
 560112231042  นางสาวลลิตา   เรือนดอน 3.1529
 560112231043  นางสาววรารัตน๑   เข็มชํอ 2.5830
 560112231044  นางสาวศิริพร   เชิญรัมย๑ 2.4031
 560112231045  นางสาวสาคร   วิโค 2.7232
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112231048  นางสาวสุวดี   ประนมรัมย๑ 3.1833
 560112231049  นางสาวอนงนาฎ   สวงรัมย๑ 2.3934
 560112231052  นางสาวอาภาภรณ๑   พงษ๑เพช็ร 3.1235
 560112231053  นางสาวเอมฤดี   ทําราบ 2.5636
 560112231054  นายโสะพรรณา   เจีย 3.8437
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

สถิติประยุกต์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112243001  นายณัฐ   ช ารัมย๑ 2.901
 560112243003  นางสาวกรรณิกา   แก๎วละมุล 2.432
 560112243004  นางสาวขนิษฐา   เปสาโก 3.073
 560112243009  นางสาวประภาพร   วิโสรัมย๑ 3.234
 560112243010  นางสาวปยิวรรณ   ค าศรี 3.315
 560112243011  นางสาวเพชรรัตน๑   ศรีวงษ๑กลาง 2.636
 560112243012  นางสาวเฟื่องฟา้   แสงมณี 3.327
 560112243013  นางสาววัลคุ๑วดี   เขียวรัมย๑ 2.738
 560112243014  นางสาวสิริมาส   เสียเทศ 3.189
 560112243015  นางสาวสุภาพร   แก๎วกอง 3.2910
 560112243016  นางสาวอุษณีย๑   ก๏กรัมย๑ 3.4511
 560112243017  นางสาวอุษณีย๑   ทรัพย๑ประเสริฐ 2.5712
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112249001  นายธนากร   ชนะกูล 3.231
 560112249003  นายพรสวรรค๑   งามดี 3.022
 560112249004  นายพชิยดนย๑   ยืนย่ิง 2.743
 560112249005  นายวัชระ   วารี 3.084
 560112249007  นายศุภชัย   บอํชน 3.775
 560112249009  นายอภิสิทธิ ์  ละครล า 2.886
 560112249010  นางสาวกมลรัตน๑   สร๎อยจิตร 2.437
 560112249012  นางสาวก่ิงกาญจนา   พทุธลา 2.358
 560112249013  นางสาวเกศราภรณ๑   ดวงเพชร 2.249
 560112249014  นางสาวขนิษฐา   ผะงาตุนัด 2.7810
 560112249015  นางสาวขวัญจิรา   เพช็รเท๎า 2.6011
 560112249016  นางสาวจรัญญา   เลิศวิลัย 2.5712
 560112249017  นางสาวจินตนา   โอโลรัมย๑ 2.6913
 560112249019  นางสาวจิราภรณ๑   เชิงสะอาด 2.5414
 560112249020  นางสาวจิราวรรณ   แทนแก๎ว 2.8615
 560112249022  นางสาวฉวีวรรณ   ชฎาทอง 2.1716
 560112249023  นางสาวชฎาพร   พะเนตรรัมย๑ 2.2217
 560112249024  นางสาวณัฐสินี   จะรอนรัมย๑ 2.5218
 560112249025  นางสาวดารุพนิ   แสนรัมย๑ 2.8019
 560112249026  นางสาวดุจดาว   มีพวงผล 2.8020
 560112249028  นางสาวทัศนีย๑   บญุทา 2.7921
 560112249029  นางสาวธนิตา   ยามดี 2.9122
 560112249032  นางสาวนิตยา   มิเขมา 2.5223
 560112249033  นางสาวนิรมล   วุฒิพนัธ๑ 2.5124
 560112249038  นางสาวปวิชญา   สารสุข 2.7425
 560112249039  นางสาวผุสดี   แดงชาติ 2.6826
 560112249040  นางสาวพรรณนิดา   เจริญพนัธ๑ 2.6627
 560112249041  นางสาวพชัรา   พลโฮม 2.6028
 560112249042  นางสาวมลทิรา   ศรีหงษ๑ 2.4029
 560112249043  นางสาวเมทินี   ยาบฮูา 3.2330
 560112249044  นางสาวรัชดาภรณ๑   กลมประโคน 2.6331
 560112249045  นางสาวรํุงฤดี   ฉะอิมรัมย๑ 2.7132
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112249046  นางสาววิภา   ทองน า 2.9733
 560112249047  นางสาวศิริญญา   แอมรัมย๑ 2.4834
 560112249048  นางสาวสนธิยา   พนิงรัมย๑ 2.7435
 560112249050  นางสาวสุนิสา   เกิดปอ้ม 2.3436
 560112249051  นางสาวสุวนันท๑   ปิน่สุวรรณ 2.5937
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112266001  นายทศพร   รํุงเรือง 2.871
 560112266006  นางสาวกัญญ๑วรา   ติมอนรัมย๑ 2.422
 560112266009  นางสาวจันทิมา   มัจฉา 2.213
 560112266012  นางสาวชลัยพร   ชวนกระโทก 2.044
 560112266015  นางสาวนที   ส าเล็ง 2.225
 560112266017  นางสาวเบญจวรรณ   เดชสายบวั 3.226
 560112266019  นางสาวปยิะนุช   เกรัมย๑ 3.427
 560112266021  นางสาวยุพนิ   ท้ิงรัมย๑ 2.328
 560112266022  นางสาววชิราภรณ๑   อุป๓ชฌาย๑ 2.719
 560112266023  นางสาววรนิษฐา   นิธิกุล 3.1510
 560112266024  นางสาววรรณนา   ใจด า 3.0311
 560112266025  นางสาววลัยภรณ๑   สุทธิ 2.2812
 560112266027  นางสาวศรัญญา   แกํนจันทร๑ 2.4813
 560112266028  นางสาวศุจินันท๑   แซํเล๎า 2.2014
 560112266030  นางสาวสุดา   เกตแก๎ว 2.7315
 560112266031  นางสาวสุธารินี   มะลิซ๎อน 2.9516
 560112266032  นางสาวสุภาพร   แผ๎วพลสง 2.3417
 560112266038  นายวันเฉลิม   ค าเงิน 2.7318
 560112266040  นางสาวกรรณิการ๑   ค าจันทราช 2.6419
 560112266042  นางสาวขนิษฐา   รากทอง 3.0020
 560112266044  นางสาวจินตนาพร   สุวรรณศรี 2.4421
 560112266045  นางสาวจุรีรัตน๑   อุปสิทธิ์ 2.7322
 560112266047  นางสาวณัฐกานต๑   กอนไธสง 2.2023
 560112266048  นางสาวดัชนี   เกษร 2.7624
 560112266049  นางสาวธนภรณ๑   วรกฎ 3.3025
 560112266050  นางสาวนฤพร   แสนเจ๏ก 2.4626
 560112266052  นางสาวปริญา   ทูลไธสง 2.4727
 560112266056  นางสาววจี   เริกไชย 2.0828
 560112266057  นางสาววนิดา   บญุหนุน 3.5129
 560112266058  นางสาววรนุช   บรุาคร 2.9830
 560112266059  นางสาววรรณภา   สมกูล 2.9431
 560112266060  นางสาววัตถาภรณ๑   เหงําทอง 2.6632
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112266062  นางสาวศศิวิมล   ประเสริฐศรี 2.3333
 560112266063  นางสาวสลิตา   พมิพา 2.0434
 560112266064  นางสาวสุกัญญา   สุทธิเ์นตร 2.5035
 560112266068  นางสาวเสาวลักษณ๑   สวายค า 2.6436
 560112266070  นางสาวอรุณรัตน๑   รํุงจันทร๑ 2.6437
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112267001  นายเกรียงชัย   ผํองศรี 3.901
 560112267002  นายจิรวัฒน๑   ยศแก๎วกอง 2.642
 560112267004  นายเนติศักด์ิ   สนองทิพากร 2.163
 560112267007  นายอนุชา   ค๎าเข็ม 2.604
 560112267009  นางสาวกมลชนก   กันเกษ 3.205
 560112267011  นางสาวเกษรา   เศษไธสง 2.216
 560112267012  นางสาวขนิษฐา   ศรีลาคต 2.157
 560112267014  นางสาวจันทร๑ทิวา   ฉกรรจ๑ศิลป์ 3.308
 560112267015  นางสาวจารุวรรณ   เกษรหอม 2.389
 560112267019  นางสาวณัฏฐณิชา   ละเอียด 2.7610
 560112267020  นางสาวธนาพร   คูค า 2.4611
 560112267022  นางสาวบษุญารัตน๑   โกสุม 2.9212
 560112267025  นางสาวปนิษา   ปราณีตรัมย๑ 3.1113
 560112267027  นางสาวป๓ณฑิตา   ชมภู 2.3514
 560112267028  นางสาวพรทิพย๑   ชาวนา 2.6915
 560112267029  นางสาวพมิพนิต   สีเสือ 3.3916
 560112267031  นางสาวภัททิรา   ภาแก๎ว 2.5217
 560112267032  นางสาวภานุชนารถ   โทนกระโทก 2.1218
 560112267033  นางสาวมินนารี   กล๎าณรงค๑ 2.8319
 560112267034  นางสาวรัตนพร   มาสกุล 2.5920
 560112267037  นางสาวชญาณิศา   ฉิมนอก 2.9321
 560112267038  นางสาวสงํา   แก๎วปุม่ 2.4222
 560112267041  นางสาวสุชานาถ   ส ารวมจิตร 3.1223
 560112267042  นางสาวสุดารัตน๑   โพดจะโปะ๊ 2.3724
 560112267043  นางสาวสุนิสา   พลเจริญ 2.4925
 560112267045  นางสาวสุมาพร   บวัจูม 2.5326
 560112267047  นางสาวสุวนันท๑   พานแสนซา 3.0227
 560112267048  นางสาวโสระยา   ยศแก๎วกอง 2.3528
 560112267049  นางสาวอนุธิดา   ทองเรือง 2.3629
 560112267052  นางสาวอุทัยวรรณ   สุวรรณธาดา 2.2730
 560112267053  นางสาวเอมอร   เวียงนนท๑ 2.8231
 560112267054  นายชลธร   โพธิแ์ก๎ว 2.4732
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112267055  นายชญานนท๑   ชฎาแก๎ว 3.0133
 560112267058  นายพลวริศ   มะณีเนตร 2.3234
 560112267059  นายวัชรพงษ๑   เพง็ค าแหง 3.2235
 560112267062  นางสาวกาญจนา   ภูมิมา 2.6236
 560112267063  นางสาวไกรลักษณ๑   เพชรดีคาย 2.3637
 560112267064  นางสาวขนิษฐา   สงวนศิลป์ 2.9938
 560112267065  นางสาวจงจิตร๑   เรียนไธสง 2.2839
 560112267066  นางสาวจามจุรี   พทัิกษี 2.7740
 560112267070  นางสาวณฐพร   ศรีสุข 3.3941
 560112267072  นางสาวธันยพร   เอ่ียมประโคน 3.1042
 560112267073  นางสาวบณุฑริกา   แพงพนัตอง 2.4443
 560112267074  นางสาวบษุณีย๑   บตุรประโคน 2.9544
 560112267075  นางสาวเบญจพร   ไทยดํอน 2.6145
 560112267076  นางสาวปทุมวรรณ   ขวัญเมือง 2.4146
 560112267077  นางสาวปภาวดี   รักไธสง 2.5747
 560112267078  นางสาวปรียา   โยงรัมย๑ 2.4148
 560112267080  นางสาวพชัรี   สติภา 3.0749
 560112267081  นางสาวพมิพ๑ผกา   วิเศษสา 3.2250
 560112267082  นางสาวเพญ็ลัดดา   แก๎วกล๎า 2.6251
 560112267083  นางสาวภัสสร   ดํานแก๎ว 3.0652
 560112267084  นางสาวมาริษา   คิดกล๎า 3.4653
 560112267085  นางสาวยุวธิดา   ทุมพลิา 2.5454
 560112267087  นางสาววราพร   อ่ิมเอม 2.8055
 560112267088  นางสาววิชุดา   อุสาพรหม 2.4156
 560112267090  นางสาวสรินทิพย๑   สืบสวน 3.4657
 560112267091  นางสาวสาลิณี   นามมุลตี 3.2358
 560112267094  นางสาวสุทาทิพ   มีแยบ 2.7859
 560112267096  นางสาวสุพรรษา   เชนรัมย๑ 2.6760
 560112267097  นางสาวสุริฉาย   การะเกตุ 2.5361
 560112267098  นางสาวสุวนันท๑   วงศ๑สุรินทร๑ 2.9862
 560112267099  นางสาวเสาวรส   ระยับศรี 2.4363
 560112267101  นางสาวณัฏฐกันย๑   ชะรอยรัมย๑ 2.9064
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112267102  นางสาวอรณี   ศรีสุวรรณ 2.5465
 560112267103  นางสาวอรพรรณ   ดีงาม 2.2766
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 550112268012  นางสาวจิราพร   ทองหนองบวั 2.281
 550112268029  นายภัทร   ปะโปตินัง 2.762
 550112268070  นางสาวทิพวรรณ   การรัมย๑ 2.423
 550112268082  นางสาวพรธีรา   ปิน่นาค 2.194
 550112268094  นางสาววันทนา   บบุผามะตะนัง 3.055
 560112268001  นายกัมปนาท   คชชาญ 2.926
 560112268003  นายนันทราช   ทํวมไธสง 2.617
 560112268004  นายปยิะ   หาญเช่ียว 2.848
 560112268005  นายรังสิมันตุ๑   พนูมาลัย 2.989
 560112268006  นายภัทรศยา   หลอมประโคน 2.4010
 560112268009  นายสิปปนนท๑   สอนจันดา 3.2911
 560112268016  นางสาวจารุวรรณ   สิงคะนอง 3.2712
 560112268021  นางสาวชํอประกาย   เสนผาบ 2.9913
 560112268022  นางสาวดวงสุดา   มากมน 3.0314
 560112268033  นางสาวพชัรี   แจํมจันทร๑ 2.7915
 560112268035  นางสาวแพรทอง   บญุกอง 2.5016
 560112268041  นางสาววาสนา   วงค๑มาลี 2.7717
 560112268043  นางสาวศิรินทร๑รัชต๑   นะมิรัมย๑ 3.1718
 560112268044  นางสาวศิริลักษณ๑   สังเวช 3.0619
 560112268051  นางสาวหน่ึงฤทัย   เสียงวังเวง 2.2520
 560112268053  นางสาวอัมพวรรณ   อุไรพนัธ๑ 2.3021
 560112268056  นายธีรวัฒน๑   เก้ือกระโทก 2.7722
 560112268060  นายวัชระ   เสือไพรงาม 2.4123
 560112268061  นายศิริวุฒิ   มีดอก 2.6324
 560112268066  นางสาวขนิษฐา   อะโรคา 2.6825
 560112268068  นางสาวจันทร๑ธิมา   วงษ๑สวัสด์ิ 3.0126
 560112268069  นางสาวจารุวรรณ   สะเทียนรัมย๑ 2.7827
 560112268071  นางสาวจิราภรณ๑   ยุทธา 2.8628
 560112268073  นางสาวจุฬาลักษณ๑   กุลโต 2.2529
 560112268074  นางสาวฉัตรธิดา   คานทอง 3.1730
 560112268075  นางสาวดวงพร   ปรังประโคน 2.5431
 560112268076  นางสาวเทียนนภา   ชาญวาทิก 3.3032
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112268078  นางสาวนวรัตน๑   นะรารัมย๑ 2.8733
 560112268079  นางสาวนิลุบล   รพติระกูล 2.8334
 560112268080  นางสาวนิสา   นุศรรัมย๑ 2.6935
 560112268083  นางสาวเปรมมณี   ตํางกลาง 2.6236
 560112268088  นางสาวพรีดา   เจียมทอง 3.1537
 560112268089  นางสาวยุพนิ   จันทพฒัน๑ 2.7738
 560112268090  นางสาวรัตติกาล   อาจย่ิงยงค๑ 2.8839
 560112268091  นางสาวรัตนา   สายดวง 2.5640
 560112268092  นางสาวลัลธริกา   ปะโกสันตัง 3.4441
 560112268093  นางสาววรรณิศา   แจบไธสง 2.4742
 560112268095  นางสาววิชิดา   พรมประโคน 2.3543
 560112268096  นางสาวศศิมา   นามภักดี 3.1644
 560112268102  นางสาวสุพตัรา   สีเตชะ 2.9145
 560112268103  นางสาวสุภาพร   อดุลย๑รัมย๑ 2.8746
 560112268105  นางสาวอนุชิดา   ธุรานุตร 2.8347
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112456001  นายฉัตรชัย   พดูชอบ 3.001
 560112456002  นายทนนท๑   จงรัมย๑ 2.582
 560112456003  นายธนรัฐ   เล้ียงผํองพนัธุ๑ 2.353
 560112456004  นางสาวกณิการ๑   ชุงรัมย๑ 3.124
 560112456005  นางสาวขวัญฤดี   สติมัน 2.555
 560112456007  นางสาวนุจรินทร๑   รํุงเรือง 3.056
 560112456008  นางสาวธันย๑ชนก   พลมาศ 3.777
 560112456010  นางสาววิภา   มาประจวบ 3.128
 560112456011  นางสาววิยะดา   ชุมเสนา 3.029
 560112456014  นางสาวอารีรัตน๑   โลไธสง 3.3410
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112230019  นายสถาพร   แสนคนึง 2.631
 560112230022  นายสายร๎ุง   ชุมดี 2.742
 560112230048  นายกิตติ   สิทธิไชย 2.433
 560112230099  นายธณิศร   บญุตรี 2.744
 560112230100  นายธนากร   ปรุารัมย๑ 3.955
 560112230125  นางสาวจิรานันต๑   พนิิจดวง 3.206
 560112230140  นางสาวไอรดา   แปน้เงิน 2.867
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112240001  นายกฤษณพงษ๑   อินรัมย๑ 2.761
 560112240002  นายกฤษนัย   จันทะสอน 2.942
 560112240006  นายศุภวิชญ๑   ภิรมย๑นาค 2.683
 560112240008  นายเทพบณัฑิต   สารคาม 2.344
 560112240009  นายธีรพล   ไชยรัมย๑ 2.225
 560112240012  นายปยิะณัฐ   ภาษี 2.416
 560112240013  นายพงษ๑พนัธ๑   จูมครอง 2.857
 560112240014  นายพรหมพเิชษฐ๑   ตรีวิเศษ 2.568
 560112240015  นายพสิิทธิ ์  เกิดรัมย๑ 2.539
 560112240018  นายภูวิน   ชัยเชด 2.1710
 560112240020  นายวชิระ   โยสาจันทร๑ 2.3911
 560112240022  นายวัชรินทร๑   กล๎าหาญ 2.4112
 560112240023  นายวีรพล   จันลา 2.4613
 560112240024  นายวีระชาติ   ชัยสุข 2.8014
 560112240026  นายสถาพร   ศิริสุข 2.6815
 560112240028  นายสุจินดา   จันทร๑เหลือง 2.7216
 560112240029  นายสุริยา   ไกํแก๎ว 2.5717
 560112240030  นายอนันต๑   ป๓ตตาทะสา 2.5918
 560112240031  นายอนุชิต   ศรีกลับ 2.7219
 560112240032  นายอ าพล   พนัมณี 3.0920
 560112240036  นางสาวพชัรี   ชนทองหลาง 2.5221
 560112240038  นางสาวรัตนา   พนัธมาศ 2.1522
 560112240039  นางสาววัลลี   สีทน 2.6423
 560112240040  นางสาวสุภาวดี   เย็งประโคน 2.4424
 560112240041  นางสาวหทัยภัทร   แพงเพง็ 2.8025
 560112240042  นางสาวอรอริณฑ๑   ลานรอบ 2.7226
 560112240043  นางสาวอัมพร   ธีรสุวรรณ๑ 2.4727
 560112240044  นายกฤษณะ   จันทะสอน 3.0528
 560112240045  นายไกรวิชญ๑   เชิดรัมย๑ 2.4829
 560112240050  นายทวิภาค   การณรงค๑ 2.4330
 560112240053  นายประทีป   ศรีประโคน 2.8631
 560112240054  นายปริญญา   ประนามะเส 2.5232
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112240058  นายพรีศักด์ิ   บวัถา 2.4533
 560112240059  นายเพชรพรัตน๑   ทองเกล้ียง 2.4234
 560112240060  นายภานุเดช   ลีประโคน 2.4335
 560112240061  นายโยธิน   ทะยานรัมย๑ 2.6536
 560112240062  นายฤทธิชัย   ประทุมมัง 2.5837
 560112240064  นายวรวิทย๑   โอํงรัมย๑ 2.2038
 560112240065  นายวิริยะ   ลีประโคน 2.5139
 560112240068  นายศุภมิตร   สมอาจ 2.4040
 560112240072  นายโสพณัฐ   เพื่อนรัมย๑ 2.4941
 560112240073  นายอนุชา   อาจสม 2.4442
 560112240074  นายอัษฎาวุธ   สาคเรศ 2.3743
 560112240075  นายเอกชัย   สุขประโคน 2.3944
 560112240076  นางสาวขวัญใจ   วํองไว 3.0345
 560112240078  นางสาวนันท๑นลิน   เจริญรัมย๑ 2.7646
 560112240081  นางสาววรรณวิสาห๑   พรหมเอาะ 2.2847
 560112240082  นางสาวสุทธิดา   กิมรัมย๑ 2.4248
 560112240083  นางสาวเสาวภา   ไชยพร้ิง 2.6549
 560112240086  นางสาวอาทิตยา   ประทุมทอง 2.8250
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112265001  นายกฤษฎา   ปติตาโส 2.361
 560112265002  นายจักรกริช   สนิทพจน๑ 2.412
 560112265003  นายณคเนศวร๑   บญุอาจ 2.473
 560112265004  นายทินวัฒน๑   แก๎วแหวน 2.404
 560112265005  นายนันธวุฒิ   เอ้ือมเก็บ 3.065
 560112265006  นายวรรณพงษ๑   พลูสระคู 2.696
 560112265007  นางสาวกนิษฐา   พนัทองหลํอ 2.497
 560112265009  นางสาวกัญญาณัฐ   กุมผัน 2.438
 560112265010  นางสาวก่ิงแก๎ว   จิตพรมมา 2.389
 560112265013  นางสาวจันทร๑ประภา   โคตรมงคุณ 2.7410
 560112265015  นางสาวจิราภรณ๑   คันธะชัย 2.4211
 560112265018  นางสาวชนนิกานต๑   ปริุธัมเม 3.0012
 560112265019  นางสาวชนิตา   ภิญญมุขสาพงษ๑ 2.4913
 560112265020  นางสาวณัฏฐณิชา   สีระสาร 2.5114
 560112265021  นางสาวณัฐมนต๑   คานโพนงาม 2.2015
 560112265023  นางสาวธิติมา   ค าเรือง 3.0616
 560112265024  นางสาวนันทิกานต๑   ด าเนินงาม 2.5517
 560112265025  นางสาวนิตยา   ปานพนัธ๑ 2.8518
 560112265026  นางสาวนิภาวรรณ   พวงจันทร๑ 2.6619
 560112265027  นางสาวนุชจิรา   เทียบมา 2.3020
 560112265028  นางสาวบษุบง   แอ๎นไธสง 2.8021
 560112265032  นางสาวปาลิดา   โยงรัมย๑ 2.5622
 560112265033  นางสาวผกามาศ   แก๎วเหล่ียม 2.8023
 560112265035  นางสาวเพญ็นภา   ดีพลงาม 2.7924
 560112265036  นางสาวภานุชนารถ   ทองเช้ือ 2.5125
 560112265037  นางสาวมธุรส   ศรีนนท๑ 2.5126
 560112265038  นางสาวมัชฌิมา   มีศรีสุข 2.3427
 560112265039  นางสาวมาลิณี   มารศรี 3.4728
 560112265041  นางสาวเยาวพา   ชูชี 3.0129
 560112265042  นางสาวรัตนประภา   สบายดี 2.2430
 560112265043  นางสาวรํุงนภา   ตาชูชาติ 2.4631
 560112265048  นางสาววริษา   เวียงสีมา 2.6932
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112265049  นางสาววัชราภรณ๑   ชัยรัตน๑ 2.7333
 560112265050  นางสาววิภา   ชาวงษ๑ 2.5634
 560112265053  นางสาวศรัณย๑พร   เส่ียงตรง 3.6835
 560112265054  นางสาวศิริปราณี   พทัิกษา 3.4436
 560112265055  นางสาวสมฤทัย   บรุมย๑ 2.3237
 560112265056  นางสาวสายสุดา   โจกกระโทก 2.1338
 560112265058  นางสาวสุดารัตน๑   เคล่ือนไธสง 2.4139
 560112265059  นางสาวสุภาณี   ดอมไธสง 3.0740
 560112265060  นางสาวสุภาภรณ๑   บงึบษุบา 2.8641
 560112265061  นางสาวสุวรรณา   อินทะไชย 2.3642
 560112265062  นางสาวหยาดพรุิณ   สิงหาภู 2.6743
 560112265063  นางสาวอรพรรณ   อภัยจิตต๑ 2.6144
 560112265065  นางสาวอัมพร   ขันทอง 3.2345
 560112265067  นางสาวอุไรพร   แจ๎งสนาม 2.5546
 560112265071  นายนที   โฉมดี 2.3547
 560112265072  นายพงศ๑พนัธุ๑   จิตจ านง 3.1348
 560112265073  นายสหพล   มณีจันทร๑ 2.5749
 560112265074  นางสาวกมลทิพย๑   เกษมสุข 2.6050
 560112265076  นางสาวกันธิชา   ทองชมภู 3.3151
 560112265077  นางสาวเกษรา   ชายทอง 2.6152
 560112265078  นางสาวขวัญวีณา   ศรีพกุิลวงศ๑ 2.7953
 560112265079  นางสาวจันทร๑ทิมา   สีหราช 3.0354
 560112265080  นางสาวจันทร๑ศศิ   เสนาราษฎร๑ 3.4855
 560112265081  นางสาวจิราภรณ๑   ไกรพงษ๑ 2.9656
 560112265083  นางสาวจุรีรัตน๑   ดาวเรือง 2.3857
 560112265084  นางสาวเจนจิรา   อะรัญ 2.3658
 560112265085  นางสาวชนิกา   ทับประโคน 3.0359
 560112265086  นางสาวชุติมา   ยอดเพชร 2.3560
 560112265087  นางสาวณัฏฐาณิชา   หม่ืนหาวงษ๑ 2.9361
 560112265088  นางสาวดวงพร   รักษา 2.8262
 560112265089  นางสาวธิดารัตน๑   ธุระธรรม 2.5063
 560112265091  นางสาวนิตยา   จ าปาทอง 2.8564
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112265092  นางสาวนิภาพร   โคประโคน 3.3065
 560112265093  นางสาวนุชจรินทร๑   สัทธะประโคน 2.4866
 560112265096  นางสาวประภัสสร   ทีฆะ 2.7067
 560112265097  นางสาวปรานี   สมทรัพย๑ 3.1568
 560112265098  นางสาวปลายฟา้   มูลค า 2.8369
 560112265101  นางสาวพลอยใจ   เสาโมกข๑ 2.2770
 560112265102  นางสาวเฟื่องฟา้   หวนประโคน 2.8071
 560112265103  นางสาวภารดี   ภูช่ืน 2.9972
 560112265104  นางสาวมะลิวัลย๑   บารมี 2.2273
 560112265105  นางสาวมาริษา   ชลอชล 2.5474
 560112265106  นางสาวยุถิตรา   ศิลา 3.3075
 560112265107  นางสาวยูธิกา   พุํมประโคน 2.6576
 560112265108  นางสาวรังสิมา   ฉิมพลี 2.9977
 560112265111  นางสาวเรณู   ชูอิฐจีน 2.6578
 560112265112  นางสาวลัดดาวัลย๑   ทาสระคู 2.3479
 560112265113  นางสาววรรณวิสา   โคตุทา 2.8780
 560112265115  นางสาววลิญา   ไทนาทม 2.2981
 560112265116  นางสาววันวิสาข๑   ค ามุลคร 3.6282
 560112265118  นางสาววิมลสิริ   ก๏อก 2.6083
 560112265119  นางสาวแววตา   นามประสพ 2.3684
 560112265120  นางสาวศะรีมาศ   เอ้ียงทารัมย๑ 2.4285
 560112265124  นางสาวสุกัญญา   โฉมงาม 2.4586
 560112265125  นางสาวสุนิษา   พาอํอน 2.6487
 560112265126  นางสาวสุภาพร   ปลาน๎อย 2.4788
 560112265127  นางสาวสุลีวัลย๑   ช านาญ 3.4189
 560112265128  นางสาวสุวิมล   ไชยพศิ 2.8390
 560112265129  นางสาวอรณัฐ   ไวยพตัร 2.4591
 560112265131  นางสาวอัจฉราพรรณ   เย๎ยรัมย๑ 2.0692
 560112265132  นางสาวอัมพกิา   ใจธรรม 2.5593
 560112265133  นางสาวอินทุอร   ก่ิงแก๎ว 2.2494
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112415008  นายพลอธิป   ส าลีอํอน 2.901
 560112415013  นายอิสรา   นัยเนตร 3.222
 560112415014  นางสาวกาญจนา   ยังผล 2.783
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112416053  นายน าโชค   ป๓กอินทรีย๑ 2.921
 560112416061  นายเศรษฐพล   สาสนะ 3.542
 560112416065  นายอลงกต   เรืองสวัสด์ิ 2.973
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112417027  นางสาวธัญญํา   แก๎วพวง 3.311
 560112417045  นางสาววริษา   ธรรมเสนา 2.852
 560112417047  นางสาวสุกัญญา   จันภักดี 3.033
 560112417050  นางสาวสุพตัรา   หาญค าภา 3.094
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 550112324017  นางสาวธณัชยา   การรัมย๑ 2.311
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 550112408105  นายพลวัฒน๑   ถิ่นนอก 2.041
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112359001  นายกฤตภาส   ชัยวุฒิกร 2.371
 560112359002  นายโชคชัย   นวลสาย 3.012
 560112359003  นายระพพีฒัน๑   รูไธสง 2.793
 560112359005  นางสาวกณิกา   เนาว๑นาน 2.914
 560112359006  นางสาวจันจิรา   จากรัมย๑ 3.515
 560112359007  นางสาวชนาภา   โมสืบแสน 3.756
 560112359008  นางสาวญาณัจฉรา   คุซิตา 2.797
 560112359009  นางสาวทิพย๑สุดา   ฝ่ายเทศ 2.728
 560112359010  นางสาวนฤภร   ชุมนุมดวง 2.709
 560112359013  นางสาวประภัสสร   ศรีมุก 2.7210
 560112359014  นางสาวพชัณีพร   สุวรรณศร 2.4011
 560112359015  นางสาวรจนา   ศาลางาม 2.8512
 560112359016  นางสาวรัตนา   ยางาม 3.4613
 560112359017  นางสาววรรณลี   พนุมรัมย๑ 2.3814
 560112359020  นางสาวศศิธร   งามดี 3.1615
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112360001  นายกรกต   หนองน้ า 3.511
 560112360002  นายกิตติศัพท๑   เทียนแก๏ด 2.332
 560112360003  นายคมเพชร   หงษ๑ประดับ 3.423
 560112360004  นายชาญวิทย๑   ศรีบบุผา 2.704
 560112360006  นายทรงสิทธิ ์  ดวงน๎อย 2.345
 560112360007  นายธีรวัฒน๑   สิงห๑สาย 3.326
 560112360009  นายบญุฤทธิ ์  จุลผักแวํน 3.727
 560112360011  นายพรีพล   ตระกูลรัมย๑ 2.838
 560112360014  นายวีรชัย   ภูก่ิงหนิ 2.639
 560112360016  นายเหมกร   ป๓ตตาโน 2.5910
 560112360018  นายอุดมสุข   ภํูทอง 2.8311
 560112360019  นางสาวกนิษฐา   ค าด๎วง 2.5812
 560112360020  นางสาวกันธิชา   เกษจันทร๑ 2.8113
 560112360021  นางสาวกาญจนา   พวงมาลี 2.8214
 560112360022  นางสาวขนิษฐา   กุลดร 2.5815
 560112360023  นางสาวจิตราพร   สาระป๓ญญา 2.7116
 560112360024  นางสาวจุฑาภรณ๑   เจียมรัมย๑ 3.3917
 560112360025  นางสาวเจนจิรา   ค าพานสูงเนิน 3.1118
 560112360026  นางสาวชนาพร   คงพลปาน 2.8919
 560112360027  นางสาวฐิติมา   สุภาษิต 2.8320
 560112360028  นางสาวทวินันท๑   นวนสาย 2.5621
 560112360029  นางสาวธาริกา   บญุศิริ 2.6422
 560112360030  นางสาวนลิน   ชัยสุวรรณ๑ 2.2823
 560112360031  นางสาวนิตยา   โยทา 2.5524
 560112360032  นางสาวนุชจรี   อัทสี 2.3525
 560112360034  นางสาวปาลิตา   แก๎วสุข 3.0626
 560112360035  นางสาวพชรอร   เทศแก๎ว 2.6127
 560112360036  นางสาวพมิพ๑วิภา   จงส๎ู 3.4828
 560112360037  นางสาวไพลิน   ชอบระเบยีบ 2.7829
 560112360038  นางสาวมนทิพย๑   เกรัมย๑ 2.3330
 560112360041  นางสาวรัสมี   สีสวย 3.0731
 560112360043  นางสาววรารัตน๑   งามสะพร่ัง 2.7532
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112360044  นางสาววารี   แขนสันเทียะ 3.6133
 560112360045  นางสาวศิญามนต๑   เรืองรัมย๑ 2.4934
 560112360046  นางสาวศุภภิดา   ผลเจริญ 2.5835
 560112360047  นางสาวสุดาภา   จ าปาหอม 2.5436
 560112360048  นางสาวสุดารัตน๑   แกํนดี 2.9437
 560112360049  นางสาวสุธิมา   สุทธิมาศมงคล 2.1738
 560112360051  นางสาวสุวนันท๑   พนูสวัสด์ิ 2.5639
 560112360052  นางสาวเสาวลักษณ๑   ฉัตรทัน 2.6440
 560112360054  นางสาวอมรรัตน๑   บตุรเพช็ร 2.8941
 560112360057  นางสาวอารีรัตน๑   เจริญรัมย๑ 2.2342
 560112360058  นางสาวเฮเลน   สุวรรณเก 2.6043
 560112360059  นายกิตติศักด์ิ   อามาตย๑ 2.7344
 560112360061  นายจิรายุส   แววฉิมพลี 2.3745
 560112360062  นายณัฐเขต   ประณีตรัมย๑ 2.6746
 560112360063  นายณัฐิวุฒิ   เข็มรุกขา 3.2347
 560112360065  นายธีระเดช   อ้ิวประโคน 2.7148
 560112360066  นายบรรยง   อุสารัมย๑ 2.3649
 560112360068  นายป๓ญญา   โอรสรัมย๑ 2.5850
 560112360069  นายรัตนชัย   ประโลมรัมย๑ 2.3351
 560112360073  นายสิทธิศักด์ิ   ศรีละพนัธ๑ 2.4752
 560112360074  นายอนิวัฒน๑   สนิทชัย 2.3553
 560112360077  นางสาวกรรณิการ๑   นักปราชญ๑ 2.4354
 560112360078  นางสาวกัลยา   เหล่ือมพมิาย 3.0755
 560112360079  นางสาวกุสุมา   พลอยรัมย๑ 2.3556
 560112360083  นางสาวเจนจิรา   ไตรภูมิ 2.9257
 560112360085  นางสาวณัฐชยา   แหลมชิม 3.2658
 560112360086  นางสาวธันยาพร   บ ารุงแจํม 2.3359
 560112360087  นางสาวธิดารัตน๑   ศรีเมือง 2.4560
 560112360089  นางสาวนิสา   ศรีจันทร๑ 3.1761
 560112360090  นางสาวเบญจมาศ   ศรีบาล 3.0662
 560112360091  นางสาวปรียาพร   อักษรณรงค๑ 2.2863
 560112360093  นางสาวพรทิพา   อาจบ ารุง 2.4864
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112360095  นางสาวมณฑา   หงษ๑ดํานกลาง 2.5365
 560112360096  นางสาวมารตี   พยายาม 2.5566
 560112360097  นางสาวมินตรา   ลงลายชาติ 2.4267
 560112360098  นางสาวระพพีฒัน๑   ดีด๎วยชาติ 2.5768
 560112360099  นางสาวฤทัยภัทร   สุนทะวงค๑ 2.8169
 560112360100  นางสาววราภรณ๑   อรรถจินดา 2.3070
 560112360103  นางสาวศิราภรณ๑   บญุมาก 3.7571
 560112360104  นางสาวศุราภรณ๑   ปอ้งไธสง 2.4872
 560112360106  นางสาวสุธิดา   ผิวพรรณ 2.7873
 560112360107  นางสาวสุปราณี   พนัศิริ 2.3374
 560112360110  นางสาวโสรยา   ทศภักด์ิ 3.3375
 560112360111  นางสาวอภิญญา   เกตุชาติ 2.5476
 560112360112  นางสาวอรทัย   ใยบวั 2.4377
 560112360113  นางสาวอลิศ   ภูทอง 2.8378
 560112360114  นางสาวอารีนาฎ   เครือหลายนวล 2.4179
 560112360118  นางสาวสุนิษา   คตโคตร 2.7280
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112357001  นายกรวิทย๑   เหลืองชัยศรี 2.401
 560112357003  นายทศพล   ธรรมปรีชา 2.982
 560112357006  นายศราวุฒิ   ดงเรืองราด 3.273
 560112357008  นายอรุณศิลป ์  รสหอม 2.384
 560112357009  นางสาวกนกวรรณ   เพชรประโคน 3.195
 560112357015  นางสาวนัชษวรรณ   แก๎วหายเคราะห๑ 3.076
 560112357016  นางสาวน้ าฝน   แกํนใส 2.737
 560112357017  นางสาวนิตยา   ชาญประโคน 3.398
 560112357018  นางสาวปริญญา   แก๎วกูล 3.299
 560112357019  นางสาวพลอยไพลิน   บญุไทย 2.8810
 560112357021  นางสาวพรีดา   แขรัมย๑ 3.1211
 560112357022  นางสาวเพชรลดา   เพชรนิล 3.0612
 560112357025  นางสาวรัญชนา   คะนองดี 3.5713
 560112357029  นางสาววรางคณา   ศรีเพชร 2.7414
 560112357031  นางสาวศศิมาภรณ๑   สบายทรัพย๑ 2.6415
 560112357033  นางสาวสุกัญญา   สิมรัมย๑ 2.4416
 560112357038  นางสาวอรอนงค๑   สวัสด์ิรัมย๑ 3.0617
 560112357039  นางสาวอังศิรายุ   วงศ๑ค าศักด์ิ 3.1418
 560112357040  นางสาวอัญชลีพร   พื้นแสน 2.5619
 560112357041  นางสาวอินทุอร   สอนจันทร๑ 3.2020
 560112357046  สิบเอก วิทยา   บริุษัท 3.6621
 560112357049  นางสาวกมลชนก   นันทิวัฒนวงศ๑ 3.2622
 560112357050  นางสาวจันทร๑จิรา   ขุมเงิน 3.2223
 560112357053  นางสาวฐิติรัตน๑   พฒัตังโม 3.1224
 560112357057  นางสาวนิศารัตน๑   สุดประโคน 2.8825
 560112357060  นางสาวพริาพร   ปราบหนองบวั 2.8726
 560112357061  นางสาวเพชรรินทร๑   หม่ันตลุง 3.8127
 560112357064  นางสาวรชยา   เจนพานิช 3.7828
 560112357066  นางสาวละอองทิพย๑   เชาระก า 2.4229
 560112357069  นางสาววาสนา   โนนไธสง 3.0930
 560112357070  นางสาวศรัญญา   นุยันรัมย๑ 3.2131
 560112357076  นางสาวสุพตัรา   เพง็ประโคน 2.6932
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112357077  นางสาวอภิญญา   แก๎วบญุวงค๑ 2.7733
 560112357079  นางสาวอัญชลีพร   นิตไธสง 2.9634
 560112357080  นางสาวอารีรัตน๑   กมลรัมย๑ 2.5835
 560112357081  นางสาวอุลัยพร   บวัชน 3.3136
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112350001  นายธนกฤต   เปีย่มสุคนธ๑ 3.311
 560112350002  นายนนท๑นรัฐ   จิตรดี 2.602
 560112350005  นายพรีะพล   พลมีเดช 2.063
 560112350006  นายวรุฒ   เทียมพล 2.154
 560112350007  นายศราวุฒิ   แสงทับทิม 2.405
 560112350008  นายศิริศักด์ิ   แพไธสง 2.136
 560112350009  นายสนธิเดช   โกติรัมย๑ 2.097
 560112350010  นายสุกฤษฏ์ิ   แก๎วนะรา 2.268
 560112350011  นายสุภเชษฐ   เดชบญุ 2.229
 560112350012  นายอรรถพล   รอยประโคน 2.2010
 560112350013  นางสาวกนกวรรณ   จริงไธสง 2.5911
 560112350014  นางสาวกมลทิพย๑   จันทา 2.8112
 560112350015  นางสาวกมลวรรณ   อุปทุม 3.5913
 560112350017  นางสาวกาญจนา   แตรํงยอดรัมย๑ 2.5614
 560112350020  นางสาวจรรจิรา   สลิดประโคน 2.5515
 560112350021  นางสาวจินตนา   เหลาฉลาด 2.9216
 560112350023  นางสาวจุฬาลักษณ๑   เบีย้กลาง 2.3717
 560112350024  นางสาวชฎาพร   อินทระ 2.4218
 560112350025  นางสาวขรินทร๑ทิพย๑   ยอดเพชร 2.2019
 560112350026  นางสาวชลกานต๑   ป๓ญญาร๎ุง 2.6920
 560112350027  นางสาวชลิดา   ทุงฤทธิ์ 3.0621
 560112350028  นางสาวณัฐชา   สวํางเนตร 2.5122
 560112350029  นางสาวณัฐวดี   พลพวก 3.2323
 560112350030  นางสาวดวงพร   ทอนสูงเนิน 2.5224
 560112350031  นางสาวดวงฤทัย   เพิ่มทรัพย๑ 2.8325
 560112350032  นางสาวธนาทิพย๑   ไสแสง 2.5526
 560112350034  นางสาวนนลนีย๑   ทะสร๎อย 2.4127
 560112350035  นางสาวนริศรา   พดุสีเสน 2.5328
 560112350037  นางสาวนิดชนาฏ   บญุช่ืน 2.4229
 560112350038  นางสาวนิภาพร   อุทิศรัมย๑ 2.3030
 560112350040  นางสาวปรารถนา   หลํอประโคน 3.1131
 560112350042  นางสาวพรศิณี   ตุใยรัมย๑ 2.4132
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112350043  นางสาวพรสุดา   โพภักดี 2.6633
 560112350045  นางสาวพชัราภรณ๑   พนัธ๑สาคู 2.4034
 560112350046  นางสาวพไิลลักษณ๑   ภาสดา 3.4535
 560112350047  นางสาวไพลิน   การปลูก 2.5836
 560112350049  นางสาววนิดา   แรมประโคน 2.7537
 560112350050  นางสาววรรณวิสาห๑   กะสุนรัมย๑ 2.2438
 560112350051  นางสาววิรัญญา   ป๓จฉิมชาติ 2.7039
 560112350052  นางสาวศศิประภา   โขงรัมย๑ 3.2540
 560112350053  นางสาวศิริพร   พลลาภ 2.5041
 560112350054  นางสาวสกุลรัตน๑   กอนไธสง 2.1742
 560112350056  นางสาวสุจิตรา   ชัยสุวรรณ๑ 3.0343
 560112350057  นางสาวสุทารัตน๑   คงไพรขลา 3.4444
 560112350060  นางสาวสุพรรณี   ซ้ึงศิริทรัพย๑ 2.3045
 560112350061  นางสาวสุภาพร   เสียมกระโทก 2.4146
 560112350062  นางสาวสุภาพร   เคลือบเชย 2.4547
 560112350063  นางสาวสุวนันท๑   ลันไธสง 2.6848
 560112350064  นางสาวอรทัย   จันทร๑นวล 2.2649
 560112350065  นางสาวอารีรัตน๑   สมสะอาด 3.4550
 560112350066  นางสาวอารีสวัสด์ิ   เจริญรัมย๑ 2.2751
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การเงินและการธนาคาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112353001  นายจักรกฤษณ๑   ปมิปา 2.951
 560112353004  นางสาวกมลวรรณ   เรือนงาม 2.872
 560112353005  นางสาวกฤษณา   กุมรัมย๑ 2.383
 560112353006  นางสาวกัญญาณัฐ   เฉ่ือยรัมย๑ 2.944
 560112353009  นางสาวเกวลิน   สิรินทราบรูณ๑ 2.065
 560112353010  นางสาวจันทร๑เพญ็   จานสูงเนิน 2.736
 560112353011  นางสาวจิรานันท๑   จุบรัมย๑ 2.207
 560112353013  นางสาวชุดาภรณ๑   ดวงนิล 2.378
 560112353014  นางสาวชุติมาพร   ทาเงิน 2.449
 560112353015  นางสาวดวงรัชนี   หอมประไพ 2.1010
 560112353016  นางสาวทักษิณา   วนาลัย 3.7211
 560112353017  นางสาวธนาภรณ๑   ดวงดารา 2.7212
 560112353019  นางสาวธัญญาวดี   เสนสาย 2.2813
 560112353020  นางสาวธิดารัตน๑   สร๎อยทอง 2.9814
 560112353021  นางสาวนาตยา   พวงมาลา 2.2915
 560112353022  นางสาวนิตยา   อินตา 3.0416
 560112353024  นางสาวใบเฟริ๑ล   นาคีสังข๑ 2.3917
 560112353026  นางสาวปรางทิพย๑   โพธิสัย 2.3118
 560112353028  นางสาวปณุยวีร๑   ทองค าเกิด 2.6619
 560112353029  นางสาวพรนภา   วิเศษชุมพล 2.6020
 560112353030  นางสาวพรวิไล   ค๎ุมไพฑูรย๑ 2.8021
 560112353031  นางสาวพชัรี   จูกูล 2.2822
 560112353033  นางสาวแพรวพรรณ   ชะมารัมย๑ 2.0323
 560112353034  นางสาวมรกต   เปา้รัมย๑ 2.6024
 560112353035  นางสาวเยาวภา   หลงสอน 2.3125
 560112353038  นางสาวรัตนาพร   ศรีสมศักด์ิ 2.1226
 560112353039  นางสาวลลิตภัทร   สีหวงษ๑ 2.2727
 560112353040  นางสาววรรณภรณ๑   สอนสิงห๑ 3.4728
 560112353041  นางสาววรารักษ๑   คะดีเวียง 2.2029
 560112353042  นางสาววศิตา   ผิวจันทา 2.5030
 560112353043  นางสาววันณิดา   สุพะนาม 2.6031
 560112353044  นางสาววารี   สุขัง 2.9232
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การเงินและการธนาคาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112353046  นางสาววิภาพร   สายสุด 2.2733
 560112353049  นางสาวอณิชา   วันจันทึก 3.0634
 560112353050  นางสาวศุภัสรา   สุทธิ 3.2535
 560112353052  นางสาวสุกานต๑ดา   สุขดาษ 2.6336
 560112353056  นางสาวสุพตัรา   ศรีเหมํน 2.4837
 560112353057  นางสาวสุภาพร   ลักษณี 2.3538
 560112353058  นางสาวเสาวรส   ทองงาม 2.3939
 560112353060  นางสาวอรทัย   ทองทวี 3.1940
 560112353061  นางสาวญดา   อินทรโคตร 3.4341
 560112353062  นางสาวอรุณี   คิดกล๎า 2.7742
 560112353064  นางสาวอัญชีรา   เพชรเลิศ 2.2243
 560112353068  นายธนาพนัธ๑   ศรีกงพาน 2.4944
 560112353069  นายอมรเทพ   สีมาพนัธ๑ 2.6045
 560112353072  นางสาวกาญจนา   บผุาโต 2.1646
 560112353074  นางสาวกุลดา   ชนะนาญ 2.1847
 560112353075  นางสาวขนิษฐา   สาธุจรัญ 2.5848
 560112353077  นางสาวจิราภรณ๑   ดวงแข 2.6449
 560112353078  นางสาวเจนจิรา   จันทรเสนา 2.9350
 560112353079  นางสาวชุติมา   พรมช่ืน 2.2251
 560112353081  นางสาวตะวัน   โชจ้ิงหรีด 2.7552
 560112353082  นางสาวธนัฐดา   วนมา 3.7853
 560112353083  นางสาวธัญญลักษณ๑   ประเสริฐสวัสด์ิ 3.3754
 560112353087  นางสาวน้ าฝน   ประสงค๑สุข 3.0255
 560112353088  นางสาวนุชจิรา   นามโคตร 2.4156
 560112353089  นางสาวบษุบง   นาคศรี 2.6857
 560112353092  นางสาวป๓ทมา   เช้ืออํูทรัพย๑ 3.6258
 560112353094  นางสาวพนิดา   เกียรติธนบดี 3.4559
 560112353095  นางสาวพรพมิล   ทรงทรัพย๑ 2.7860
 560112353097  นางสาวพมิพ๑ประภา   สมคะเนย๑ 3.4161
 560112353098  นางสาวแพรวนภา   จันทะนัน 2.3262
 560112353099  นางสาวมยุรฉัตร   จันทรพลิา 2.8363
 560112353104  นางสาวรํุงฤทัย   ภิรมย๑หญิง 2.2564
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การเงินและการธนาคาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112353105  นางสาวลัดดา   หยาดประโคน 2.4965
 560112353106  นางสาววรรัตน๑   สันรัมย๑ 2.3466
 560112353108  นางสาววัชรี   ดีตํอ 3.1067
 560112353109  นางสาววันวิสา   ย่ิงชูรส 3.3968
 560112353110  นางสาววิชุดา   ซอมรัมย๑ 2.8569
 560112353111  นางสาววิภา   ฉิมกูล 2.7870
 560112353112  นางสาววิภาพร   บญุมาก 2.2471
 560112353116  นางสาวสาวิตรี   จันทร๑งาม 2.5372
 560112353117  นางสาวสุกัญญา   ค าพนัธ๑ 2.8573
 560112353118  นางสาวสุจิตตรา   กาบบวั 2.1174
 560112353121  นางสาวสุพตัรา   ตองติดรัมย๑ 3.1275
 560112353124  นางสาวสายทิพย๑   นกพรม 2.6976
 560112353126  นางสาวอรปรียา   เกษมบญุ 2.4777
 560112353127  นางสาวอรอุมา   ศรียะนัย 2.6078
 560112353128  นางสาวอังคณา   ฉากรัมย๑ 2.2879
 560112353129  นางสาวอัญชลี   ช๎างเผือก 3.0480
 560112353133  นางสาววัชฎาภรณ๑   นามเดช 2.0381
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การตลาด

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112354004  นายเจนณรงค๑   แก๎วสุข 3.011
 570112354003  นางสาวก่ิงโพยม   พวงพนัธ๑ 3.422
 570112354036  นางสาววิไล   บญุค า 2.893
 570112354055  นางสาวสุพตัรา   ประทุม 2.954
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การจัดการ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112356001  นายกฤษดา   สิงห๑สา 2.661
 560112356003  นายธนพล   จันทร๑ละออ 2.442
 560112356005  นายพงศธร   พอกเพิ่มดี 2.883
 560112356009  นายอชิรวิทย๑   ไวรโชติธนัน 2.204
 560112356011  นางสาวกรรณภรรท   กองแก๎ว 2.645
 560112356014  นางสาวกิตติยา   กิรัมย๑ 2.336
 560112356015  นางสาวขวัญฤทัย   สุขประโคน 2.717
 560112356018  นางสาวจารุวรรณ   ส าเรียงรัมย๑ 2.118
 560112356019  นางสาวจิตรลดา   บรูณภวังค๑ 2.399
 560112356021  นางสาวจุไรรัตน๑   วิศิษฎ๑ศิลป์ 2.6810
 560112356026  นางสาวรินรฎา   ผิวชะอํุม 2.5911
 560112356028  นางสาวณัฐฐินันท๑   สมองรัมย๑ 2.8312
 560112356029  นางสาวณัฐสุดา   คงประโคน 2.2513
 560112356030  นางสาวดวงดาว   จารัมย๑ 2.7214
 560112356033  นางสาวน้ าฝน   สุทธิรัมย๑ 2.3615
 560112356034  นางสาวนิตยา   ตวยกระโทก 2.4716
 560112356035  นางสาวเบญจมาศ   ศิริแวง 2.4517
 560112356039  นางสาวพทัยาพร   ศรชัย 3.3418
 560112356041  นางสาวเพญ็วิภา   สุขานาล่ า 2.2419
 560112356043  นางสาวมุนินทร   ชินไธสง 2.2620
 560112356045  นางสาวรพพีรรณ   นามิสา 2.4321
 560112356046  นางสาวรัตน๑ตนาวดี   นาคหาญ 2.3722
 560112356049  นางสาววรรณภา   พรมดอนกลอย 2.8623
 560112356050  นางสาววริศราภรณ๑   ทองทับ 2.1224
 560112356052  นางสาววิเศษลักษณ๑   แจบไธสง 2.5625
 560112356053  นางสาวศันศนีย๑   เหล็กเขียว 2.8426
 560112356055  นางสาวศิริประภา   มานาดี 2.8627
 560112356059  นางสาวสุจิตตรา   คะเชนรัมย๑ 2.2928
 560112356060  นางสาวสุจิตรา   บญุมีมาก 2.0529
 560112356061  นางสาวสุชาดา   สุภาพงษ๑ 2.4530
 560112356062  นางสาวสุดารัตน๑   พรมลี 2.2431
 560112356069  นางสาวอมรรัตน๑   ลุงนาม 2.9432
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การจัดการ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112356071  นางสาวอารีรัตน๑   จันทร๑ประโคน 2.5633
 560112356074  นายจตุรวิทย๑   พรหมชัย 2.8334
 560112356075  นายธนวัฒน๑   ภูมิเขต 2.6035
 560112356084  นางสาวกรรณิการ๑   ฉิมพลีพนัธุ๑ 2.8436
 560112356085  นางสาวก่ิงกาญจน๑   อินส าราญ 2.4837
 560112356090  นางสาวจารุวรรณ   ดวงศรี 3.1238
 560112356092  นางสาวจุฑาทิพย๑   ปะลุวันรัมย๑ 2.4439
 560112356093  นางสาวเจนจิรา   เกษมสุข 2.4240
 560112356094  นางสาวขณารักษ๑   ศิขิรัมย๑ 2.3941
 560112356095  นางสาวชลดา   หอมดวง 2.3742
 560112356100  นางสาวณัฐมา   บานดอน 2.8643
 560112356101  นางสาวดรุณรัตน๑   ธรรมธุระ 2.3044
 560112356102  นางสาวทริกา   ชนะศรี 2.7045
 560112356103  นางสาวนพรัตน๑   จินดาประสาน 2.5246
 560112356104  นางสาวนันทา   สุขตัน 2.6347
 560112356106  นางสาวนิภาวรรณ   โกรัตน๑ 2.7148
 560112356107  นางสาวเบญจรัตน๑   ปอนสันเทียะ 2.9449
 560112356109  นางสาวพรสุดา   ตอนรัมย๑ 2.3850
 560112356110  นางสาวพชัริญา   วิชัยรัมย๑ 2.2751
 560112356111  นางสาวพชิญา   กุลพนิิจ 2.1652
 560112356116  นางสาวรจณา   นานรัมย๑ 2.7153
 560112356117  นางสาวรัตนาภรณ๑   เมรัมย๑ 2.1054
 560112356118  นางสาวรํุงนภา   ภารบรูณ๑ 2.3155
 560112356119  นางสาววนิดา   ผิวงาม 2.6156
 560112356121  นางสาววัชรินทร๑   กลัดนะรักษา 2.4657
 560112356122  นางสาววิไลพร   แหวนจะโปะ๊ 2.3658
 560112356123  นางสาวศศิประภา   หารภูมิ 2.0459
 560112356125  นางสาวศิรินภา   อุไรพนัธ๑ 2.2960
 560112356129  นางสาวสุกัญญา   ลาภอาษา 2.6161
 560112356131  นางสาวสุจี   วิชิตรัมย๑ 2.1462
 560112356132  นางสาวสุฑามาศ   สิงสุก 3.4963
 560112356133  นางสาวสุดารัตน๑   รูปจะโปะ๊ 2.8864
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การจัดการ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์
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รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112356134  นางสาวสุนีย๑   แสนกล๎า 2.4165
 560112356136  นางสาวสุพตัรา   สุทธิรัมย๑ 2.4466
 560112356137  นางสาวสุริษา   ปิน่เกต 2.6267
 560112356138  นางสาวเสาวภา   มูระคา 2.3568
 560112356139  นางสาวอนุศร   ตํวนชเอม 2.1869
 560112356141  นางสาวอารีญา   โคมารัมย๑ 2.3370
 560112356142  นางสาวอ าไพ   ศรีแก๎ว 3.5671
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์
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รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112358003  นายชัยณรงค๑   ทมธิแสง 2.991
 560112358007  นายธนาคาร   ดีกระโทก 2.312
 560112358015  นายเรวัตร   วันปรีดา 3.633
 560112358017  นายวุฒิศักด์ิ   สายบตุร 2.624
 560112358024  นางสาวณัฐณภัส   สรรเพชุดา 3.095
 560112358025  นางสาวกิษญาณี   พรมมา 2.596
 560112358026  นางสาวขวัญฤดี   มุริจันทร๑ 2.707
 560112358031  นางสาวนัธมล   โรจน๑บรูณาวงศ๑ 2.378
 560112358035  นางสาวพรกนก   ย่ิงได๎ชม 2.369
 560112358041  นางสาวรัชณีพร   ปะโปตินัง 2.7210
 560112358042  นางสาววรรณธิดา   สืบสวน 2.4211
 560112358043  นางสาววันวิสา   มีแก๎ว 2.7112
 560112358044  นางสาววาสนา   พรมนัส 2.3013
 560112358047  นางสาวสมัชญา   จันทร๑โส 2.2614
 560112358049  นางสาวสิริวิมล   ขันธ๑แก๎ว 2.4215
 560112358050  นางสาวสุจิตรา   ชัยสุวรรณ 3.2716
 560112358051  นางสาวสุนทรี   แก๎วเกษเก้ียง 3.2617
 560112358054  นางสาวอมรรัตน๑   ราชประโคน 2.5518
 560112358055  นางสาวอรุโณทัย   พนัธุ๑ชาติ 2.5519
 560112358060  นายชัยพร   ลาดแก๎ว 2.0820
 560112358062  นายเทวัญ   ปะนามะทัง 2.8521
 560112358063  นายธนัท   จิระทวีโชติ 3.3022
 560112358067  นายปรัชญากร   หบีแก๎ว 2.3223
 560112358070  นายมณัญญาสิณี   โคมารัมย๑ 2.0824
 560112358074  นายสถาพร   เนียมสูงเนิน 2.0825
 560112358075  นายสิทธิโชค   ดินรมรัมย๑ 2.6726
 560112358077  นายอัษฎายุธ   สงวนเช้ือ 2.3727
 560112358078  นางสาวกัลยา   พรมประโคน 3.1828
 560112358079  นางสาวเกศรินทร๑   แก๎วสอาด 2.6629
 560112358082  นางสาวณัฐธมน   บญุพนัธวีร๑ 3.4530
 560112358086  นางสาวเนตรนภา   ปาละตา 2.9831
 560112358087  นางสาวปรารถนา   วรรัมย๑ 2.9232
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112358090  นางสาวเพยีงขวัญ   ฉันทรุจิกพงศ๑ 2.4333
 560112358095  นางสาวลลิตา   ไชยหงษ๑ 2.8334
 560112358098  นางสาวอารยา   ชินวงศ๑ 2.4735
 560112358099  นางสาววิภาดา   เดชกุลรัมย๑ 3.0336
 560112358102  นางสาวสุกัญญา   นิตย๑ภักดี 2.5837
 560112358105  นางสาวสุภาวดี   หลอดทอง 2.6338
 560112358107  นางสาวอรพร   นําชม 2.5239
 560112358108  นางสาวอิสราภรณ๑   จ าปา 3.3540
 560112358109  นายเจนณรงค๑   จินดาอนันต๑ยศ 3.3841
 560112358112  นายชัยวัฒน๑   โตํนวุธ 3.5642
 560112358116  นายธันยภัทร   เพง็ประโคน 3.9343
 560112358117  นายนิวัติ   มาเต็มใจ 3.1144
 560112358118  นายประภาวัฒน๑   สุนา 3.0045
 560112358120  นายพงษ๑ศักด์ิ   แกล๎วกล๎า 2.9246
 560112358123  นายรํุงโรจน๑   โคตรจันทึก 2.5547
 560112358125  นายวิษณุสรรค๑   คันธะชัย 2.6348
 560112358136  นางสาวทรายขวัญ   มํวงประทาย 2.6149
 560112358139  นางสาวชัชชญา   สุขสวัสด์ิ 3.0950
 560112358142  นางสาวพมิพ๑ชนก   ชินศิริพนัธุ๑ 2.7751
 560112358143  นางสาวภรณ๑ธิวา   นาเม็ง 2.4352
 560112358144  นางสาวภุพราภรณ๑   หลักทอง 2.8553
 560112358145  นางสาวมัสธุษรณ๑   เสนารินทร๑ 3.5354
 560112358148  นางสาววณัฐชญา   นามโคตร 2.3255
 560112358153  นางสาวศุภวรรณ   เอ่ียมมี 2.3356
 560112358154  นางสาวสุจิตรา   ฉัตรทันต๑ 2.1457
 560112358155  นางสาวสุทธิลักษณ๑   เสมรัมย๑ 3.4258
 560112358157  นางสาวสุภิตรา   อ าพรรัมย๑ 2.1059
 560112358159  นางสาวอรอุมา   บญุตามทัน 2.8160
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

บญัชี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ
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รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112352001  นายคุณากร   ทิพย๑อักษร 2.531
 560112352003  นางสาวกนกวรรณ   ประวรรณรัมย๑ 3.042
 560112352004  นางสาวกรรณิกา   สิงห๑สน่ัน 2.633
 560112352005  นางสาวกาญจนา   ณุวงษ๑ศรี 2.934
 560112352009  นางสาวจริยาภรณ๑   น้ ากระจาย 2.445
 560112352013  นางสาวเจนจิรา   อามาตย๑ 2.736
 560112352014  นางสาวชนัญญา   นวลพร้ิง 2.487
 560112352015  นางสาวชุติมา   หลุยภูงา 2.698
 560112352016  นางสาวฐิติพร   ศักด์ิศรีชัย 2.639
 560112352018  นางสาวธนวรรณ   ธรรมมุสา 2.5210
 560112352020  นางสาวนงค๑นุชจรินทร๑   ไชยศรี 2.2611
 560112352023  นางสาวนิภาภรณ๑   วากิรัมย๑ 2.7612
 560112352025  นางสาวเบญจวรรณ   เจนรัมย๑ 2.7613
 560112352026  นางสาวประคอง   หอยสังข๑ 3.0814
 560112352027  นางสาวปยิวรรณ   คูเมือง 2.3015
 560112352029  นางสาวพวงผกา   ทองค า 3.0216
 560112352035  นางสาวอรปภา   กะประโคน 2.7817
 560112352038  นางสาววรรณวิดา   แสนวัฒน๑ 2.5218
 560112352040  นางสาววิชุดา   เหมวิหก 2.2719
 560112352042  นางสาววิลาวัลย๑   คล๎ายหนองสรวง 2.4620
 560112352043  นางสาวธนกานต๑   พลซ๎าย 2.1421
 560112352045  นางสาวศิริวรรณ   บญุเบา๎ 2.9322
 560112352046  นางสาวสมใจ   ทองเปลํง 3.1323
 560112352049  นางสาวสุดารัตน๑   บ ารุงแคว๎น 2.4324
 560112352051  นางสาวสุนันทา   ชวนประโคน 3.1925
 560112352052  นางสาวสุพรรณี   บญุมี 2.4826
 560112352053  นางสาวสุภาพร   เบญจศาสตร๑ 2.8327
 560112352054  นางสาวสุภาวัลย๑   ศรีนนชัย 2.1528
 560112352055  นางสาวสุวนันท๑   ขอยุทธกลาง 2.6329
 560112352057  นางสาวหน่ึงนภา   ต๎ายไธสง 2.8330
 560112352058  นางสาวอรจิรา   พนัจันดา 2.9331
 560112352059  นางสาวอัชริญา   สิงห๑สถิตย๑ 2.9932
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

บญัชี
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ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112352060  นางสาวอาทิตยา   จาบประโคน 3.0033
 560112352061  นางสาวอารีรัตน๑   เย็นประสพ 2.7834
 560112352066  นางสาวกมลชนก   โชติบตุร 3.0135
 560112352068  นางสาวกานต๑ติมา   สุขรัตน๑ 3.1436
 560112352069  นางสาวเกศณี   ชุมสงฆ๑ 3.4737
 560112352070  นางสาวขวัญจิรา   วังคะพนัธ๑ 2.3538
 560112352071  นางสาวจริญญา   สันฐิติธนาวัฒน๑ 3.7839
 560112352074  นางสาวจิราภรณ๑   บา๎งต ารวจ 2.5240
 560112352075  นางสาวจุฑามาศ   ค าชะนาม 3.3841
 560112352076  นางสาวเจนจิราภรณ๑   ภูมีเขตต๑ 2.1342
 560112352077  นางสาวชลลดา   ภาคภูมิ 2.5643
 560112352079  นางสาวณัฐกุล   แหลมไธสง 3.0444
 560112352081  นางสาวธนัชชา   เจริญขุนทศ 2.6245
 560112352082  นางสาวธัญญามาศ   ท าประโคน 3.5746
 560112352083  นางสาวนภาพร   ประทัด 2.8947
 560112352084  นางสาวนลินภัสร๑   สมบติัจารินทร๑ 2.7248
 560112352085  นางสาวน้ าอ๎อย   จันทะนาม 2.2349
 560112352086  นางสาวนุค   เจิมทองหลาง 3.2650
 560112352088  นางสาวปจารีย๑   ออโพธิท์อง 2.3751
 560112352089  นางสาวประภาศร   เชิดสุข 2.3852
 560112352090  นางสาวปยิะรัตน๑   บญุคง 2.1153
 560112352091  นางสาวพรพกุิล   กองทํุงมน 2.7854
 560112352092  นางสาวพชัชา   นิลนนท๑ 2.3855
 560112352093  นางสาวพชัรินญา   วิปรุะ 2.8856
 560112352094  นางสาวพชิญาภรณ๑   ผลโยน 2.3057
 560112352095  นางสาวแพรววิภา   นิลแก๎ว 2.3158
 560112352096  นางสาวมัทจิมา   เพรี 2.6059
 560112352097  นางสาวเมทินี   ทัศนาวิวัฒน๑ 2.2960
 560112352098  นางสาวรพพีรรณ   สุวรรณสัมฤทธิ์ 3.1761
 560112352099  นางสาวรํุงทิพย๑   แสนบญุ 2.5562
 560112352101  นางสาววรรณรัตน๑   ชัยปราณีเดช 2.6063
 560112352103  นางสาววิชุดา   พศิวงปราการ 3.0564
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112352104  นางสาววิภารัตน๑   สุรพศิ 2.6165
 560112352107  นางสาวศิริพร   ต๏ะนา 3.2466
 560112352108  นางสาวศิลามณี   สุวรรณแสนทวี 2.7667
 560112352110  นางสาวสายชล   มามี 2.2368
 560112352112  นางสาวสุดารัตน๑   บาํพมิาย 2.9469
 560112352115  นางสาวสุพรรณี   อํอนไธสง 3.7170
 560112352116  นางสาวสุภาภรณ๑   แสนคุณท๎าว 2.8371
 560112352117  นางสาวสุมิตรา   ย่ ารัมย๑ 2.5172
 560112352119  นางสาวเสาวรัตน๑   เท๎าพยุง 2.6673
 560112352120  นางสาวหน่ึงฤทัย   สิงห๑นันท๑ 2.2574
 560112352121  นางสาวอรนภา   เมืองลาม 2.4575
 560112352122  นางสาวอัญธิสา   นุโยนรัมย๑ 2.3776
 560112352123  นางสาวอารดา   แสนค า 3.5877
 560112352124  นางสาวอ าพร   เสือสุข 3.7178
 560112352125  นางสาวอุษา   ฉวีรัมย๑ 3.8679
 560112352129  นางสาวกัญนิกา   พลึกรํุงโรจน๑ 3.1280
 560112352130  นางสาวก่ิงแก๎ว   จันทราช 3.1581
 560112352132  นางสาวคนิตาพร   ร๎ุงแวง 2.8082
 560112352133  นางสาวจริยา   ฟ๓บประโคน 2.5983
 560112352135  นางสาวจิราพร   ศรีวาลี 3.1284
 560112352136  นางสาวจิราภรณ๑   ราชญาณ 2.5685
 560112352137  นางสาวจุฑารัตน๑   พวงเพชร 2.2286
 560112352138  นางสาวฉัตรจริยา   พอํค๎า 3.3287
 560112352140  นางสาวญานิกา   พรมประโคน 2.3788
 560112352141  นางสาวณัฐชา   กุลวัฒโท 2.8989
 560112352142  นางสาวทิพพาพรรณ   แหลมไธสง 2.4690
 560112352143  นางสาวธนาภรณ๑   จิรัมย๑ 2.4291
 560112352145  นางสาวนภาวรรณ   ยุบรัมย๑ 2.9492
 560112352147  นางสาวนิตยา   แก๎วลา 3.4693
 560112352148  นางสาวนุชวรรณ   สายวิเศษ 3.5794
 560112352149  นางสาวเบญจลักษณ๑   คลํองจิต 2.1895
 560112352150  นางสาวปณิฏฐา   เรืองศิริ 2.2096
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112352151  นางสาวป๓ทมวรรณ   มํานทอง 3.3797
 560112352153  นางสาวพรรวรส   ไกรสีห๑ 2.9998
 560112352154  นางสาวพชัรภรณ๑   สุวรรณศรี 2.0699
 560112352155  นางสาวพชัรี   ชิดภักดี 3.12100
 560112352156  นางสาวเพญ็นภา   นินทสิน 2.09101
 560112352158  นางสาวมินตรา   สอนประโคน 2.23102
 560112352159  นางสาวยุวลิตา   จันทมาลา 2.05103
 560112352160  นางสาวรสสุคนธ๑   ปะโคทัง 2.15104
 560112352164  นางสาววันเพญ็   อินทร๑สวรรค๑ 3.03105
 560112352167  นางสาววิไลลักษณ๑   มาประจวบ 2.28106
 560112352168  นางสาวศรสุวรรณ   คามิค 2.56107
 560112352169  นางสาวศิริพร   สุขประโคน 3.03108
 560112352170  นางสาวศุจินทรา   พชันี 2.70109
 560112352171  นางสาวสริดา   ก่ิงจันมน 3.11110
 560112352172  นางสาวสิริวรรณ   สุภาพ 2.58111
 560112352173  นางสาวสุชาวดี   ด าอุด 2.76112
 560112352174  นางสาวสุทธินันท๑   โตทอง 2.80113
 560112352175  นางสาวสุธิดา   ยาทองทิพย๑ 2.17114
 560112352176  นางสาวสุนารี   บ ารุงแคว๎น 3.34115
 560112352177  นางสาวสุพตัรา   โพธิทิ์พย๑ 2.22116
 560112352180  นางสาวสุวิภา   ยินดี 3.31117
 560112352181  นางสาวเสาวลักษณ๑   บญุมี 2.46118
 560112352183  นางสาวอรอนงค๑   หม่ืนพรม 3.41119
 560112352184  นางสาวอัมพกิา   บญุริน 2.47120
 560112352185  นางสาวอาริยา   พาโนรักษ๑ 3.02121
 560112352186  นางสาวอิสริยา   นันกลาง 2.62122
 560112352187  นางสาวอุษา   อยํูเย็น 2.83123
 560112352189  นายอังครชัย   พนัส 3.60124
 560112352190  นางสาวกรรณิกา   วอดทอง 2.33125
 560112352192  นางสาวกิตติยา   เสาเปรีย 2.91126
 560112352194  นางสาวจรรยารักษ๑   ทรงพระ 2.54127
 560112352195  นางสาวจริยา   เทพบตุร 2.44128
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112352196  นางสาวจารุวรรณ   ศิริสวัสด์ิ 2.66129
 560112352197  นางสาวจิราพร   จันทร๑นพคุณ 2.67130
 560112352198  นางสาวจิราวรรณ   กุลค า 2.15131
 560112352199  นางสาวจุรีพร   วิเศษศรี 2.28132
 560112352200  นางสาวฉัตรฑริกา   อํุนใจ 2.66133
 560112352201  นางสาวชาลกาล   เทียมไธสง 3.29134
 560112352202  นางสาวฐิตาพร   โพธิน์างรอง 3.09135
 560112352206  นางสาวนงค๑นุช   ชัยย่ิง 2.62136
 560112352207  นางสาวนภิสรา   บวัทอง 3.43137
 560112352208  นางสาวนัฐวดี   ทวีพจน๑ 3.44138
 560112352209  นางสาวนิพทัธา   แก๎วสา 2.30139
 560112352210  นางสาวนุศรา   ป๓กกาสาตัง 3.45140
 560112352211  นางสาวเบญจวรรณ   นาเวทรัมย๑ 2.57141
 560112352212  นางสาวประกายแก๎ว   เพช็รรัมย๑ 2.74142
 560112352214  นางสาวพนัดดา   เรืองสุขสุด 2.76143
 560112352216  นางสาวพชัรา   เกรัมย๑ 3.33144
 560112352217  นางสาวพชัรี   ราชสีทา 2.90145
 560112352218  นางสาวเพญ็พสุิทธิ ์  อานี 2.88146
 560112352219  นางสาวมนิษา   เจริญรัมย๑ 2.65147
 560112352220  นางสาวมินตรา   ตองติดรัมย๑ 2.76148
 560112352223  นางสาวลัดดา   สิงห๑ทรายขาว 3.38149
 560112352224  นางสาววรรณธิดา   สะสม 2.85150
 560112352226  นางสาววาสนา   โสติยา 2.93151
 560112352227  นางสาววิภา   เพชรจ ารัส 2.29152
 560112352228  นางสาววิภาวรรณ   แจํมจันทร๑ 2.24153
 560112352229  นางสาววิศณี   นึกรัมย๑ 2.64154
 560112352230  นางสาวศรินญา   ลุนผา 3.15155
 560112352233  นางสาวสาทิพย๑   บาลโสง 2.82156
 560112352234  นางสาวสุกัญญา   แข็งฉลาด 3.85157
 560112352235  นางสาวสุดา   นะเรรัมย๑ 2.82158
 560112352237  นางสาวสุนันทา   ผาช๎างเผือก 3.79159
 560112352239  นางสาวสุภาพร   ตานิโก 2.18160
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112352241  นางสาวสุวนันท๑   พะโรงรัมย๑ 2.95161
 560112352242  นางสาวศิริวิภา   ชุบไธสง 2.66162
 560112352243  นางสาวแสงดาว   แก๎วชาติ 3.12163
 560112352246  นางสาวอัมรินทร๑   ไปน้ัน 2.89164
 560112352247  นางสาวอารีญา   อ๎ุมรัมย๑ 3.70165
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112701001  นายกรวัฒน๑   อินทนิล 2.541
 560112701002  นายกฤษณะชัย   แขวรัมย๑ 2.362
 560112701004  นายจักรพรรณ   จันทะเมนชัย 3.183
 560112701006  นายนฤนาถ   พมุิ 2.414
 560112701007  นายพงษ๑พฒัน๑   จริงไธสง 3.575
 560112701008  นายพพิฒัน๑   ประเสริฐศักด์ิ 2.666
 560112701011  นายกวินภพ   สลุปพล 2.747
 560112701013  นายลิขิต   มณีข า 2.628
 560112701014  นายวทัญ๒ู   สุยาละ 2.429
 560112701015  นายวัชระ   ใจหาญ 2.7210
 560112701016  นายศรัทธาทิพย๑   สิริพพิฒัน๑มงคล 2.3911
 560112701017  นายสิทธิโชค   ปาลอนันต๑กุล 2.8612
 560112701018  นายโสภณ   จากรัมย๑ 2.6913
 560112701019  นายอดิศร   แนวสัตย๑ 2.3314
 560112701020  นายอภินันท๑   ฉิมพาลี 2.2715
 560112701022  นายอักษรศาสตร๑   ชะเงิมรัมย๑ 2.5216
 560112701026  นางสาวจริญญาพตัร   ย่ิงชาติ 2.6617
 560112701027  นางสาวจุฬา   พลแสนสุข 2.6118
 560112701029  นางสาวณัฐธิดา   แก๎วรากยาง 2.8119
 560112701037  นางสาวรัตนาพร   ภาสดา 2.5420
 560112701040  นางสาววงศ๑ลดา   คลํองแคลํว 3.0021
 560112701041  นางสาวสุกัญญา   ประทุม 2.4822
 560112701043  นางสาวสุภัสสร   แก๎วยอดยาง 2.4423
 560112701044  นางสาวอนุจตรา   มํวงมี 2.8324
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 550112253017  นายพงศธร   ภักษารัมย๑ 2.421
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112502002  นายกิติพนัธ๑   ทองมาน 3.521
 560112502009  นายธานินทร๑   บญุแนบ 3.362
 560112502011  นายบญุยาพร   มโนรัตน๑ 2.593
 560112502013  นายวิทวัส   ใจกล๎า 2.654
 560112502016  นายศักดิธัช   สท๎านธรนิน 3.335
 560112502017  นายสุระศักด์ิ   แสงค า 2.126
 560112502020  นายธนกฤต   ชิตะสิริวัฒน๑ 2.357
 560112502021  นายอนุพงศ๑   เพง็พศิ 2.838
 560112502022  นางสาวกรรณิกา   กาญจนะจันทร๑ 2.549
 560112502023  นางสาวกัญญารัตน๑   ศิริ 2.6910
 560112502025  นางสาวจันทิมา   ไทยรัตน๑ 2.2911
 560112502026  นางสาวชนัญญา   นัดทะยาย 2.3912
 560112502027  นางสาวณัฐธิชาพร   สันโส 2.1313
 560112502028  นางสาวน้ าค๎าง   คงศิริ 2.6014
 560112502029  นางสาวประภาพรรณ   มิโนทานัง 3.0015
 560112502031  นางสาวยุวดี   วิบลูย๑อรรถ 2.5816
 560112502033  นางสาวศิริกมล   นิพนัธ๑รัมย๑ 2.7417
 560112502034  นางสาวศิริพรรณ   มรรคนันท๑ 2.7818
 560112502035  นางสาวศิริลักษณ๑   อันอาน 3.2019
 560112502037  นางสาวสุพรรษา   บตัรรัมย๑ 2.2720
 560112502038  นางสาวสุรางคนา   โรจน๑สุกิจ 2.6321
 560112502039  นางสาวหยกวิจิตร   พลวุฒิ 2.4222
 560112502040  นางสาวอภิรักษ๑   ชวนผดุง 2.6623
 560112502041  นางสาวอมรรัตน๑   หลําสูงเนิน 3.6124
 560112502046  นายจุลศักด์ิ   วรเวก 2.7025
 560112502050  นายทิวานนท๑   เสตเขตต๑ 2.4626
 560112502054  นายภิรมย๑   กริดรัมย๑ 2.4027
 560112502058  นายสุริยัน   แก๎วลาญ 2.6728
 560112502059  นายเหนิฟา้   มิตรสุราวงษ๑ 2.5229
 560112502060  นายอนนท๑   แปลนดี 2.2730
 560112502062  นายอรรถสิทธิ ์  โคตินุ 2.2431
 560112502063  นางสาวกวินณา   เหลาโชติ 2.3832
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112502065  นางสาวจุฑามาศ   ศกุนะสิงห๑ 3.1633
 560112502067  นางสาวธารารัตน๑   อินทร๑ประยูร 2.3134
 560112502069  นางสาวปวีณา   วันจันทร๑ 3.1435
 560112502071  นางสาวรัตนาภรณ๑   บญุเจียม 3.4836
 560112502072  นางสาววิภาพร   ลาศสะสุด 2.6037
 560112502073  นางสาวศิริพร   ผลน้ าอ๎อม 2.5038
 560112502074  นางสาวศิริพรรณ   วันภูงา 2.9139
 560112502075  นางสาวศิริอัมพร   ปะกะตัง 2.3340
 560112502076  นางสาวสุนันทา   ยงป๓ญญา 2.5341
 560112502077  นางสาวสุมาลี   สมานันต๑ 3.0842
 560112502078  นางสาวเสาวดี   แปลงทัพ 2.3343
 560112502081  นางสาวอารยา   ชํุมเสนา 2.5144
 560112502082  นายอทิติคุณ   จอมไธสง 2.6845
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ประมง

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112503001  นายจิรายุ   พองพรม 2.041
 560112503005  นายทัศนัย   ไชยบวั 3.382
 560112503008  นายนพสินธุ๑   แสนดัง 2.403
 560112503009  นายนวพล   มํุงดี 2.234
 560112503010  นายปฏิภาณ   ก๎านอินทร๑ 2.845
 560112503011  นายประกิจ   ทันเสมอ 2.076
 560112503012  นายประเสริฐ   เริกรัมย๑ 2.817
 560112503017  นายภูมิสิทธ   คัชมา 2.428
 560112503018  นายยุทธพงษ๑   ต๎ุมจงกล 2.349
 560112503021  สิบเอก สาริน   สน่ันเมือง 2.2710
 560112503022  นายศรายุทธ   ชนะชัย 2.6511
 560112503028  นายอดิศักด์ิ   โสรถาวร 2.8212
 560112503029  นายอภิสิทธิ ์  ชุมนุมชาติ 2.6813
 560112503031  นายอิทธิพล   อินทรพรหม 2.3214
 560112503032  นางสาวฉันทนา   ศรีเจริญ 2.4015
 560112503034  นางสาวนรารัตน๑   อพนิรัมย๑ 2.2116
 560112503037  นางสาวปวีณา   ตรีธารทิพย๑วงศ๑ 2.2617
 560112503039  นางสาวมณีรัตน๑   ปะสีละเตสัง 2.6918
 560112503041  นางสาวสุจิตรา   เล่ียมนางรอง 2.7919
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112504005  นายชนะชัย   คงหนิไธสง 2.531
 560112504007  นายณพนรรจ๑   บลัลังก๑ 3.062
 560112504008  นายณัฏฐชัย   บญุธรรม 2.923
 560112504009  นายดิลก   บญุเต็ม 2.414
 560112504011  นายธราดล   โสมประโคน 2.335
 560112504014  นายธีระพงษ๑   จารุทรัพย๑สดใส 2.386
 560112504015  นายนฤนาท   นาควรนุช 2.787
 560112504017  นายพสักร   ปวงศิริ 2.828
 560112504019  นายภาณุกูล   พมิศร 2.669
 560112504022  นายวีรยุทธ   กอรัมย๑ 2.5010
 560112504023  นายวีระยุทธ   พรมนัส 2.8211
 560112504025  นายสถาพร   จริตรัมย๑ 2.7012
 560112504026  นายสีหเรศ   วิเศษเนตร 2.6913
 560112504027  นายอนิรุต์ิ   เอ่ียมชูเพชร 2.9414
 560112504028  นายอมรรัตน๑   มงคลเคหา 2.5115
 560112504029  นายอานนท๑   รอบไธสง 2.5916
 560112504030  นายเอกราช   มีเพช็ร๑ 2.7117
 560112504031  นางสาวกรชนก   ด านอก 2.3818
 560112504033  นางสาวจิระนันท๑   ศรีอ านาจ 2.6619
 560112504034  นางสาวฉัตรธิดา   มาหาญ 2.4320
 560112504036  นางสาวนิภาพร   เลิศล้ า 3.2121
 560112504037  นางสาวพรรณิพา   ใจเสง่ียม 3.2522
 560112504038  นางสาวพกุิล   อโรคา 2.2323
 560112504039  นายภูวิชญา   สิทธิสาร 3.0124
 560112504043  นางสาวเสาวรส   ตระกูลรัมย๑ 3.1625
 560112504044  นางสาวอรจิรา   ทองเกล้ียง 3.1026
 560112504045  นางสาวอุทัยพร   พลชิต 2.8727
 560112504046  นายกฤษฎา   ศรีวิโรจน๑ 3.0328
 560112504047  นายกิตติศักด์ิ   บญุคร 2.4829
 560112504048  นายเกรียงไกร   ชํุมเสนา 2.8230
 560112504053  นายณัฐกานต๑   แปลนดี 2.2331
 560112504056  นายธวัชชัย   พทุธรักษ๑ 2.9132

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผ๎ูใช๎: SUPIT.KO  17/05/63 09:52  หน๎า 62 / 170



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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112504058  นายธีรวัฒน๑   ธนะศรี 3.1833
 560112504059  นายนพรัตน๑   พมิพ๑พมิาย 3.0034
 560112504060  นายปยินันท๑   เฉียดไธสง 2.4135
 560112504062  นายพรุิณ   สามพมิพ๑ 3.0136
 560112504063  นายภราดร   บวัหาร 2.8637
 560112504064  นายภาธร   พวงไธสง 2.4838
 560112504065  นายโยธา   พรมงาม 2.3139
 560112504068  นายวีระศักด์ิ   ล๎อดงบงั 2.3140
 560112504071  นายสุชาครีย๑   แสนมี 2.5741
 560112504072  นายอภิสิทธิ ์  จันทมาศ 3.1042
 560112504073  นายอรรถพล   ภูนุภา 2.6043
 560112504074  นายอานนท๑   เช้ือล้ินฟา้ 3.0544
 560112504076  นางสาวกวินทรา   พกัน๎อย 3.1045
 560112504077  นางสาวจรัสศรี   ศรีกลับ 2.6646
 560112504078  นางสาวจีรวรรณ   สร๎อยจิตร 2.4247
 560112504079  นางสาวณัฐริชา   เลาเลิศ 3.2348
 560112504081  นางสาวนิรัชพร   นาคงาม 2.2649
 560112504082  นางสาวพรศิริ   ผันกระโทก 2.8350
 560112504084  นางสาวมนทิรา   ชาติประสพ 2.8951
 560112504085  นางสาววรัญญา   สิทธิชัย 2.2852
 560112504086  นางสาววิภาดา   เพช็รพกัดี 2.5853
 560112504087  นางสาวสุพรรษา   สืบพรม 3.0154
 560112504088  นางสาวหทัยวัลลภ๑   กล่ินขจร 3.5355
 560112504089  นางสาวอรพนิท๑   ชัยสุวรรณ 2.8756
 560112504093  นายฉัตรชัย   แสนรัมย๑ 3.0457
 560112504094  นายชัยยา   วรรณะราช 3.0458
 560112504097  นายณัฐพล   ปานพรม 2.9159
 560112504098  นายทศพล   วิชาเลิศเรืองเดช 2.4060
 560112504100  นายธวัธชัย   วารินกุด 2.9761
 560112504102  นายธีรวัฒน๑   สุดาป๓น 2.5062
 560112504105  นายพนัธวัช   ปวงศิริ 3.1563
 560112504107  นายภาคภูมิ   ศักด์ิโสภณกุล 2.7164
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112504108  นายมารุต   เนตรวิลา 3.2065
 560112504110  นายวัชระ   บญุเลิศ 2.3366
 560112504111  นายวีระชัย   วิชัยวงษ๑ 2.6167
 560112504114  นายสัญญา   บญุทะลา 2.8068
 560112504118  นายอุทัย   ชาวสวน 3.0269
 560112504119  นางสาวกัญญาลักษณ๑   เรืองรัมย๑ 2.9570
 560112504120  นางสาวจันจิรา   รสพกุิล 3.4771
 560112504121  นางสาวจุฑารัตน๑   ก าจร 2.8972
 560112504123  นางสาวนงลักษณ๑   แสนทอง 2.4273
 560112504125  นางสาวพชัราภรณ๑   ย่ิงชูช่ืน 3.0474
 560112504126  นางสาวภารดี   พลค ามาก 3.4775
 560112504127  นางสาวมานิตา   กิจการ 2.6376
 560112504128  นางสาววารีย๑   ทวนไธสง 3.4777
 560112504129  นางสาววิไลวรรณ   พมิพ๑จันทร๑ 2.4478
 560112504130  นางสาวสุวิกา   กิวรัมย๑ 2.5879
 560112504131  นางสาวอนุชชิดา   ยางงาม 2.3680
 560112504134  นายจีรยุทธ   ปะโนรัมย๑ 3.1081
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 520112275008  นายมงคล   สุขใส 2.071

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผ๎ูใช๎: SUPIT.KO  17/05/63 09:52  หน๎า 65 / 170



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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 550112277016  นายสน่ัน   รินไธสง 2.261
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 550112278001  นายกิตติชัย   ใยบวั 2.601
 550112278002  นายคมกฤช   เตียตระกูล 2.022
 550112278013  นายธวัชชัย   สนธ๑ศรี 2.173
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 530112275015  นางสาวอนันตญา   นารัมย๑ 2.031
 540112275002  นายจีระศักด์ิ   รํวมชาติ 2.992
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112555004  นายทวีศักด์ิ   เกือยรัมย๑ 2.451
 560112555006  นายธนกร   รอบแคว๎น 2.162
 560112555008  นายพงศ๑กฤษณ๑   แก๎วข๎อนอก 3.363
 560112555009  นายพงษ๑เทพ   มีลาภย่ิง 3.474
 560112555016  นายศุภสิทธิ ์  จริตรัมย๑ 2.905
 560112555018  นายสุทิน   ภูบาลช่ืน 3.326
 560112555019  นายอมรเทพ   นิพนัธ๑รัมย๑ 2.427
 560112555020  นายอรรถพล   จีนเกา 2.718
 560112555025  นางสาวนุจรินทร๑   แหลมไธสง 2.669
 560112555027  นางสาววิภาดา   เหล็กหล่ิม 2.3910
 560112555028  นางสาวสุพตัรา   กิรัมย๑ 2.5511
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 550112287030  นายสรศักด์ิ   หดัไทยทระ 2.261
 550112287053  นายณัฐวุฒิ   แย๎มประโคน 2.332
 550112287057  นายธนวัฒน๑   ราชวงษ๑ 2.603
 550112287058  นายธนาลัย   มาประโคน 2.024
 550112287066  นายพลากร   เลไธสง 2.685
 550112287083  นายอดุลเดช   วิเศษสัตย๑ 2.436
 550112287091  นายกิตติกร   สามเณร 2.617
 550112287092  นายคมกริช   หม่ันทองหลาง 2.678
 550112287096  นายชัยสิทธิ ์  แปลงดี 2.599
 550112287098  นายณัฐวุฒิ   ปานผิวแก๎ว 2.3210
 550112287100  นายเทพพนม   แดงสี 2.6011
 550112287106  นายนพพล   ปลอดประโคน 2.3712
 550112287109  นายประสงค๑   ส าราญ 2.2313
 550112287112  นายพศิิษฐ๑   จิตต๑บรรจง 2.0314
 550112287113  นายภาณุพฒัน๑   อุบลเผ่ือน 3.2515
 550112287125  นายเอนก   สืบศรี 2.0116
 550112287128  นายอนุพงษ๑   หนาแนํน 2.2217
 550112287131  นายอภิชัย   ไชยสุริยา 2.3118
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112557003  นายคณิน   ขุดสุวรรณ 2.431
 560112557005  นายเจนณรงค๑   บตุรวาปี 2.502
 560112557006  นายชัยพงศ๑   ดวงศรี 2.503
 560112557007  นายชิตพล   สอนสตรี 2.744
 560112557012  นายเทวัญ   ลาดบาศรี 2.815
 560112557013  นายธนาโชติ   สมศรี 2.306
 560112557018  นายประณต   กิจไธสง 2.687
 560112557019  นายปรัชญา   มหานาม 2.248
 560112557021  นายพรสวรรค๑   ดวงดี 2.409
 560112557027  นายวรานนท๑   แสดรัมย๑ 2.3310
 560112557028  นายวัชรพล   เช้ือหงษ๑ 2.5511
 560112557032  นายศิวานนท๑   โพธิก์ระโทก 2.8312
 560112557033  นายเศกสิทธิ ์  ศรีเท่ียง 2.7313
 560112557035  นายสิทธิเดช   จ๎ุยชุมแสง 3.0314
 560112557036  นายสุรชัย   ชุมสงฆ๑ 2.3915
 560112557037  นายสุริยา   นารินทร๑ 2.4916
 560112557039  นายอนุวัต   เข็มพรม 2.4817
 560112557041  นายอิทธิกร   สอนพงค๑ 2.5218
 560112557042  นางสาวจิตราภรณ๑   ละอองทอง 2.2919
 560112557043  นางสาวสุจิตรา   เศรษฐี 2.4520
 560112557046  นายจตุพงษ๑   อํอนเรือง 2.8921
 560112557048  นายฉัตรชัย   วระธงชัย 3.5022
 560112557050  นายไชยมงคล   เสาะไธสง 2.9223
 560112557056  นายธนาวุฒิ   ศิริเอ่ียมตระกูล 2.7224
 560112557058  นายธีรวัฒน๑   ชูเกาะ 3.0625
 560112557063  นายพงษ๑พฒัน๑   สีกัณหา 2.3226
 560112557067  นายภูมิฐาน   บรรเทา 3.5327
 560112557069  นายวรัญ๒ู   ทองเพชร 3.1928
 560112557070  นายวรายุทธ   ศิริอัฐ 2.6629
 560112557074  นายศรีณรงค๑   จาบทอง 2.8630
 560112557075  นายศุภชัย   ประจันทร๑บาล 2.7131
 560112557079  นายสุรพล   ขันภา 3.2732
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112557081  นายอนันต๑   สุขใส 2.5433
 560112557082  นายอนุศักด์ิ   การสอน 2.4734
 560112557085  นางสาวเบญจภรณ๑   แสนค า 3.1635
 560112557086  นางสาวฐานิตา   พรมหงษ๑ 2.6736
 560112557095  นายตฤณ   ภาคค า 3.2737
 560112557097  นายเทพพทัิกษ๑   แสนรัมย๑ 3.3038
 560112557098  นายธนากร   อุทัยวัฒน๑ 2.7739
 560112557100  นายธีรพงษ๑   สุดท านอง 3.1540
 560112557104  นายประเสริฐ   วิเศษเนตร 2.8541
 560112557106  นายพชร   วัฒนพงศ๑ศิริ 2.8942
 560112557118  นายศุภวุฒิ   โลํห๑นารายณ๑ 2.3643
 560112557123  นายอธิวัฒน๑   ประกอบมี 2.2844
 560112557125  นายอดิพงษ๑   โพตาแสง 2.4445
 560112557127  นายเอกพงษ๑   โคลดประโคน 3.0046
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112551003  นายครรชิต   โนนไธสง 3.361
 560112551005  นายจีรศักด์ิ   บญุศรีรัมย๑ 3.032
 560112551006  นายชัยชนะ   จานิกร 3.353
 560112551010  นายณรงค๑ชัย   ใยสุข 3.144
 560112551013  นายณัฐสิทธิ   นนทพรม 3.755
 560112551020  นายนิทัศน๑   สุขบท 3.046
 560112551025  นายพรีะพงษ๑   โพธิไพโรจน๑ 2.457
 560112551034  นายวีระชัย   พลต้ือ 2.978
 560112551044  นายอรรถพล   กิจคณะ 2.539
 560112551048  นางสาวจิราภา   วงค๑มล 3.6610
 560112551050  นางสาวทิพวรรณ   สุขวาจา 3.3311
 560112551051  นางสาวนวพร   จันทร๑สุข 3.0512
 560112551052  นางสาวปริตะยา   ดุสิตา 3.1013
 560112551054  นางสาวพรสวรรค๑   สุประก า 3.3214
 560112551055  นางสาวเพญ็นภา   โฮงมาศ 3.3415
 560112551056  นางสาววาสนา   นันทะพนัธ๑ 3.2716
 560112551057  นางสาววิไลลักษณ๑   โภชกะ 3.3917
 560112551058  นางสาวสุทธิดา   บนัดา 3.7418
 560112551064  นายเจนภพ   ตะคอนรัมย๑ 2.4519
 560112551068  นายณรงค๑ชัย   วิชระโภชน๑ 3.3720
 560112551072  นายทวีรัตน๑   ด ารี 2.6121
 560112551078  นายประพนัธ๑   นามวงศ๑ 2.6522
 560112551082  นายพรหมมินทร๑   วงษ๑วรชัย 2.5823
 560112551083  นายพรุิฬห๑   จริตรัมย๑ 2.7124
 560112551089  นายวัชรินทร๑   นพรัตนเดชากุล 3.2925
 560112551092  นายวีรพล   โชครัมย๑ 3.1626
 560112551099  นายเสรี   สุขอากาศ 3.2727
 560112551100  นายอดุลวิทย๑   วงศ๑สายตา 3.0528
 560112551102  นายอรรถพร   กรงรัมย๑ 2.9229
 560112551107  นางสาวทิพย๑มณี   เนาวะรัตน๑ 3.0230
 560112551109  นางสาวนัฐริยา   สิมพร 3.0131
 560112551115  นางสาวสุดารัตน๑   สุดสายเนตร 3.0132
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112552001  นายจิระศักด์ิ   หนูประโคน 2.711
 560112552002  นายณรงค๑   บตุรเก่ิง 3.132
 560112552005  นายพรีะพงษ๑ชัย   แสงมณี 2.843
 560112552006  นายภาณุพงศ๑   บญุลือ 3.014
 560112552011  นางสาวชนกานต๑   สมนึกในธรรม 3.385
 560112552012  นางสาวฐาปนีย๑   บตุรสืบสาย 3.556
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112554001  นายชัยณรงค๑   แคสันเทียะ 2.611
 560112554003  นายนครินทร๑   กองแก๎ว 2.652
 560112554014  นายอนุชา   พมิกลาง 2.513
 560112554015  นายอนุพงศ๑   รังสิทวีโรจน๑ 3.354
 560112554016  นายอภิชัย   งามพรม 3.065
 560112554017  นายอภิชาติ   บษุบงค๑ 2.626
 560112554018  นายอรรถศาสตร๑   ประเสริฐสุข 2.527
 560112554020  นางสาวสุทธิตา   แต๎มสีคราม 3.338
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีก่อสร้าง

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112556003  นายเกษม   ศรีบญุโรจน๑ 3.271
 560112556005  นายชัชนันท๑   นวลพร้ิง 2.602
 560112556007  นายณัฐพล   เวียนประโคน 2.303
 560112556008  นายถวิล   จิรัมย๑ 3.014
 560112556009  นายธีรวัฒน๑   ค าดี 2.065
 560112556011  นายนรากรณ๑   ดารินรัมย๑ 2.576
 560112556013  นายประยุทธ   เอมโอฐ 2.237
 560112556015  นายพนม   อักษร 3.138
 560112556018  นายวรวุฒิ   ด๎วงก าเนิด 3.079
 560112556019  นายวิศวะ   พรมประโคน 2.5710
 560112556022  นายสุทธิชาติ   พนัธ๑ศรี 2.4111
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

อิเล็กทรอนิกส์สือ่สาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112558002  นายจักรพนัธ๑   กล๎าหาญ 2.681
 560112558003  นายฉัตรชัย   เต็นตารัมย๑ 2.752
 560112558006  นายธนกฤต   ทองทับพนัธ๑ 3.723
 560112558007  นายธนาพงษ๑   คณะเขต 2.574
 560112558009  นายนพณัฐ   หอมมาลัย 3.005
 560112558010  นายปฏิวัติ   ขอฝากกลาง 3.376
 560112558011  นายประกาศ   ช านาญศรี 2.877
 560112558013  นายพงศกร   อาวุธพนัธ๑ 2.498
 560112558014  นายยงยุทธ   ส าราญรัมย๑ 2.679
 560112558015  นายวิษณุ   การกรณ๑ 3.3410
 560112558017  นายสิทธิศักด์ิ   วงษ๑ษาสนธิ์ 2.7311
 560112558019  นายสุรชัย   ถะเกิงสุข 3.2212
 560112558026  นายเอกพล   นิลด า 2.7013
 560112558027  นางสาวพทัจารี   ลาดกระโทก 2.8814
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 530112341042  นายวัชรชัย   เวชรัมย๑ 2.551
 540112341025  นายสุรพรหม   โกศลบญุมี 2.262
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 550112303150  นางสาวสุภัทรา   นาถัง 3.541
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 540112801129  นายนรพนธ๑   กางแก๎ว 2.521
 550112801294  นายรณกฤต   กัลยาพานิช 2.042
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 550112901121  นายคณิน   ประจักษ๑ 2.621
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 540112325031  นายอรรถสิทธิ ์  ชาญรัมย๑ 2.381
 560112325019  นายมณฑล   ช้ันพรหมงาม 3.062
 560112325020  นายมิติกาล   อุตสาห๑รัมย๑ 3.013
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112163002  นายจิตอารีย๑   ยอดเพช็ร 2.851
 560112163004  นายธีรวัฒน๑   ตํางประโคน 2.352
 560112163005  นายปริญญา   ยืนนาน 3.363
 560112163006  นายพทิยาธร   ส าเร็จรัมย๑ 2.254
 560112163007  นายมงคล   กุมรัมย๑ 2.855
 560112163008  นายย่ิงเกียรติ   ย่ิงนาม 2.136
 560112163009  นายอนุชา   ไชยนรา 3.537
 560112163013  นางสาวจีรภา   โสมกุล 3.638
 560112163016  นางสาวชิตกมล   สวัสด์ิพนู 2.789
 560112163017  นางสาวชุติมา   ชัยชุมพล 3.1610
 560112163019  นางสาวณัฐกานต๑   เสาวพนัธ๑ 2.9411
 560112163020  นางสาวดาวรรณ   วุฒิยา 2.2612
 560112163021  นางสาวนารีรัตน๑   เปล่ียนรัมย๑ 2.7313
 560112163022  นางสาวนุชรียา   นิจ าปา 3.3814
 560112163023  นางสาวเนตรนารี   สมัญญา 2.3815
 560112163026  นางสาวพชัรี   อักษรณรงค๑ 3.0316
 560112163027  นางสาวมัลลิกา   แสวงรัมย๑ 3.3017
 560112163028  นางสาววนิดา   แก๎วคูนอก 3.3518
 560112163029  นางสาววาสนา   หลอมประโคน 2.8219
 560112163030  นางสาววิลัยวรรณ   สมภักดี 2.9720
 560112163031  นางสาวศศิธร   บวัทอง 3.2621
 560112163032  นางสาวศันสนีย๑   วิเลิศรัมย๑ 2.8622
 560112163035  นางสาวสโรชา   ตามกลาง 3.6623
 560112163037  นางสาวสุกัญญา   พรมรัมย๑ 3.3124
 560112163038  นางสาวสุนิษา   พลาสืบสาย 2.5925
 560112163039  นางสาวสุภาลัย   ป๓ทมะ 3.5226
 560112163041  นางสาวอิสรีย๑   อุไรพนัธ๑ 2.5427
 560112163045  นางสาวกนกลักษณ๑   สุขดาษ 2.7528
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 550112202025  นายปฐมพงษ๑   ชวยบญุชุม 2.921
 560112202010  นายธีระพงษ๑   เทียมเลิศ 3.592
 560112202016  นายภิเษก   มาบดิา 2.603
 560112202030  นางสาวชุลิตา   มํุงพนูกลาง 3.674
 560112202033  นางสาวธนิดา   โพธิ 3.145
 560112202039  นางสาวศิรินารถ   แข็งฉลาด 3.556
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112154001  นายกิตติมศักด์ิ   โตหน่ึง 3.291
 560112154003  นายนัฐพงษ๑   โสชัยยันต๑ 3.042
 560112154005  นายพลวัฒน๑   ป๓ตตังถาโต 2.223
 560112154006  นายศรัญยู   วิศิษฏ๑ศิลป์ 3.374
 560112154007  นายศรายุทธ   พานิชรัมย๑ 2.335
 560112154008  นางสาวกัณฐาภรณ๑   เพชรก่ิง 2.356
 560112154009  นางสาวกัลยา   พรมมาสูงเนิน 2.217
 560112154010  นางสาวกานต์ิชนิดา   โขลา 3.418
 560112154011  นางสาวเกศริน   ชินวงค๑ 3.279
 560112154013  นางสาวจันทิมา   ค าสอน 3.1410
 560112154014  นางสาวจันทิรา   น้ ากรอง 2.7511
 560112154016  นางสาวจุฑามาศ   ดวนจอหอ 2.6712
 560112154017  นางสาวจุฑารัตน๑   บญุสงค๑ 2.6513
 560112154018  นางสาวชมพนุูช   คงตน 2.8014
 560112154020  นางสาวธรินทิพย๑   จงใจงาม 3.5115
 560112154021  นางสาวฐิติญาวรรณ   เกษน๎อย 3.0916
 560112154023  นางสาวทัศนีย๑   สองศรี 3.0817
 560112154024  นางสาวทิพย๑สุดา   ชนะเพยี 2.8818
 560112154025  นางสาวธฤดี   พรมนัส 3.0319
 560112154028  นางสาวธัญวรัตม๑   ชาลอุลัย 3.0020
 560112154029  นางสาวนัฏฐิกา   แข็งขัน 3.3821
 560112154030  นางสาวนัตพร   เกิดชํอ 2.2422
 560112154031  นางสาวนันทิยา   ศรีโยธา 2.3723
 560112154033  นางสาวนุชรุจี   ศรีค า 2.4124
 560112154034  นางสาวเนตรนภา   ชะอ้ิงรัมย๑ 3.0525
 560112154036  นางสาวบงัอร   น๎อยพลี 2.7426
 560112154037  นางสาวปรางมาศ   บตุรพรม 2.6327
 560112154038  นางสาวปราณี   ไกรสุข 2.5528
 560112154039  นางสาวณัฏฐนันท๑   ทะยานรัมย๑ 2.1729
 560112154040  นางสาวปยิะมาศ   เจียมรัมย๑ 3.3030
 560112154041  นางสาวพรโสภา   ชูเส๎นผม 2.2531
 560112154042  นางสาวเพญ็นิภา   บรรเทาวงษ๑ 3.0232
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112154046  นางสาวม่ิงขวัญ   ป๓กกะโทก 2.5833
 560112154049  นางสาวเรวดี   เมืองค า 2.7434
 560112154050  นางสาววนิชยา   หอมขจร 2.2535
 560112154051  นางสาววาสนา   วงค๑สามาล 3.1936
 560112154052  นางสาววิชุดา   ศรีโภค 2.8137
 560112154053  นางสาวศรีทอง   ละมุล 2.1638
 560112154054  นางสาวศศิวิมล   อภัยจิตต๑ 3.5639
 560112154055  นางสาวสายชล   ดวงรัตน๑ 2.8340
 560112154056  นางสาวสุกัญญา   พเิลิศรัมย๑ 2.5741
 560112154057  นางสาวสุชาวดี   สุโทสา 2.9142
 560112154058  นางสาวสุพชิฌา   ชินรา 2.3743
 560112154060  นางสาวสุภาวดี   วิไลลักษณ๑ 3.1044
 560112154062  นางสาวหนูเวียง   บญุจันทร๑ 3.1445
 560112154063  นางสาวหทัยา   สายสุด 2.4846
 560112154066  นางสาวอรพนิท๑   มานะไพร 2.5847
 560112154067  นางสาวอรอนงค๑   มานพวงษ๑ 3.0548
 560112154068  นางสาวอลิสา   เอการัมย๑ 2.2749
 560112154069  นางสาวอัจฉรา   จิตรครบรีุ 3.1950
 560112154070  นางสาวอัญชลีรัตน๑   ทองคร่ า 3.0751
 560112154071  นางสาวอัสมา   มีสวัสด์ิ 2.4952
 560112154072  นางสาวอารดา   ใจกล๎า 3.6153
 560112154073  นางสาวอารยา   กาป๓ญญา 2.6054
 560112154074  นางสาวฐิตาภา   สมานสวน 2.7455
 560112154075  นางสาวอุไรพร   กระสังข๑ 3.0556
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112155002  นายณัฐกร   สวาศรี 2.291
 560112155005  นายวรากร   ภูมิเรศสุนทร 2.882
 560112155007  นายอนุวัตน๑   หยุยไธสง 3.183
 560112155008  นางสาวกนกกาญจน๑   เพชรกอง 2.874
 560112155009  นางสาวกมลวรรณ   นันกระโทก 2.515
 560112155010  นางสาวกฤษณา   สวัสดีลาภา 2.786
 560112155012  นางสาวกัลยาณี   เอ่ียมสกุล 2.827
 560112155013  นางสาวขวัญฤดี   เรืองประโคน 3.608
 560112155016  นางสาวจุฬาลักษณ๑   ประสานรัมย๑ 3.719
 560112155017  นางสาวชลธิชา   ค าภา 2.5310
 560112155018  นางสาวณัชชา   ช านิกล๎า 2.9411
 560112155019  นางสาวณิภาวัลย๑   ขนัยรัมย๑ 2.4912
 560112155020  นางสาวถนอมสิน   ประสงค๑ดี 2.7613
 560112155021  นางสาวธันยพร   เพช็รเลิศ 2.5814
 560112155022  นางสาวนัฐฐากรณ๑   รักกิจศิริ 3.6215
 560112155024  นางสาวปนัดดา   บญุเต็ม 2.7016
 560112155025  นางสาวปรียาภรณ๑   ภูทนนท๑นอก 2.5617
 560112155027  นางสาวปยิะพนัธ๑   วรรณโกษิตย๑ 3.0418
 560112155029  นางสาวพรวิภา   พนัเพชร 2.5119
 560112155032  นางสาวภัทรวดี   เทพบรีุ 3.2720
 560112155034  นางสาวรจนา   มารุนัย 2.9721
 560112155035  นางสาววนิชชา   ศรีเผําเอ่ียม 2.6422
 560112155036  นางสาววริฏฐาภรณ๑   วงศ๑ทิมารัตน๑ 3.1123
 560112155037  นางสาววันทนีย๑   พนูมาก 2.7124
 560112155038  นางสาววิภาดา   สมรูป 2.6725
 560112155039  นางสาวศุภนิดา   มาพบ 3.4526
 560112155042  นางสาวสิรีธร   อมิตรพาํย 3.5927
 560112155043  นางสาวสุดารัตน๑   นามเคน 3.2128
 560112155044  นางสาวสุนันเทพ   ปานะโปย 2.2529
 560112155047  นางสาวสุภาวิตา   ปานทอง 2.9430
 560112155050  นางสาวอัมราภรณ๑   ชุดาวนวิทย๑ 3.0631
 560112155059  นางสาวกนกพรรณ   ปเุลโต 2.4232
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112155060  นางสาวกรธิกา   หลงสกุล 3.1333
 560112155061  นางสาวกวินนาฏ   ดุลยศักด์ิ 3.0634
 560112155063  นางสาวขนิษฐา   กัณหา 2.0935
 560112155068  นางสาวชาริสา   กระแจะจันทร๑ 3.5636
 560112155070  นางสาวณีรนุช   เจนพชัิย 2.5837
 560112155071  นางสาวประภัสสร   นิพรรัมย๑ 2.5538
 560112155072  นางสาวธีรกานต๑   คูตระกูล 2.4439
 560112155073  นางสาวนันทัชพร   จิตรม่ัน 2.4740
 560112155078  นางสาวปณุยวีร๑   จันทร๑ธีระวงศ๑ 2.4341
 560112155080  นางสาวพลอยไพลิน   จันทิมา 3.1042
 560112155081  นางสาวพชิชาภา   ทองทวีชัยกุล 2.6043
 560112155082  นางสาวเพญ็พกัตร๑   นามวงศ๑ 2.1344
 560112155083  นางสาวภัทราภรณ๑   นวลมิตร 2.6345
 560112155086  นางสาววรรณภา   มหาสมเหลา 2.5646
 560112155088  นางสาววาธิณี   แพทย๑นาดี 3.2447
 560112155089  นางสาวศรารัตน๑   พนัชมภู 3.1748
 560112155091  นางสาวสมฤดี   คงมี 2.1549
 560112155093  นางสาวสุกัญญา   เย่ียมไธสง 2.0850
 560112155094  นางสาวสุดารัตน๑   ทัศนะ 3.2551
 560112155095  นางสาวสุนิษา   แทํนดี 3.4552
 560112155096  นางสาวสุพตัรา   แก๎วพา 2.7653
 560112155098  นางสาวสุรีรัตน๑   สุดงาม 2.4254
 560112155102  นางสาวแอนนา   แจ๎งสนาม 2.0955
 560112155103  นายเกียรติศักด์ิ   เพชรเลิศ 2.4856
 560112155105  นายปริชญ๑   สงครามรอด 2.8957
 560112155108  นายศิรภัทร   บญุม่ัน 2.0158
 560112155111  นางสาวกรรณิกา   แกงรัมย๑ 3.1659
 560112155112  นางสาวกัญญา   ยอดเครือ 2.7360
 560112155113  นางสาวกัลยา   ระหาร 3.3261
 560112155116  นางสาวจิราวรรณ   ชินภาพ 3.2162
 560112155118  นางสาวชมพูํ   คะเรียงรัมย๑ 2.7063
 560112155119  นางสาวฐิรัฐฐา   แหวนโคกสูง 2.5364
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112155123  นางสาวนนธิญา   นาคกระโทก 2.0165
 560112155124  นางสาวนัยเนตร   ควินรัมย๑ 2.5266
 560112155127  นางสาวป๓ทมา   ทัตธนกีรติ 3.5967
 560112155129  นางสาวปณุยาพร   โกสูงเนิน 3.0668
 560112155132  นางสาวพชิชาภา   สุมา 2.6669
 560112155133  นางสาวเพญ็ศิริ   ธรรมป๓ญญาสาน 2.8670
 560112155134  นางสาวภารณัฏฐ๑   ผาพนัธุ๑ 3.4971
 560112155136  นางสาวรัตมณี   วิชัยวงค๑ 3.2072
 560112155137  นางสาววรารัตน๑   น าพนัธุ๑ 3.0373
 560112155138  นางสาววัชราภรณ๑   โพธิจั์นดี 2.7474
 560112155140  นางสาวศรินยา   จันเปรียง 2.7175
 560112155142  นางสาวสมฤทัย   บอํไทย 2.6076
 560112155146  นางสาวสุนิสา   ยาท๎าว 3.2477
 560112155147  นางสาวสุภาพร   ลับรัมย๑ 2.6578
 560112155150  นางสาวอริดา   มาตะ 2.1579
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112156006  นายอนุสรณ๑   ปรุดรัมย๑ 3.231
 560112156010  นางสาวกุลกาญจน๑   เติมงาม 3.182
 560112156019  นางสาวธนพร   อภิสุขสิริ 2.143
 560112156022  นางสาวนันทนา   มาบริบรูณ๑ 3.114
 560112156023  นางสาวนุชปรีดา   สุระโคตร 3.365
 560112156024  นางสาวนุสรา   เกิมรัมย๑ 2.476
 560112156025  นางสาวปณิศรา   กะสินรัมย๑ 3.027
 560112156026  นางสาวปวีณา   รอบแคว๎น 2.458
 560112156028  นางสาวพกุลกาญจน๑   พลสิม 2.869
 560112156029  นางสาวพรรณธิภา   แขนรัมย๑ 2.5810
 560112156030  นางสาวพรวดี   ปานเพช็ร 3.8211
 560112156032  นางสาวภัทรวรรณ   ประดับศรี 3.0012
 560112156034  นางสาวม่ิงขวัญ   เสพรัมย๑ 2.8513
 560112156035  นางสาวยุพา   ซุยเต็ม 3.4514
 560112156036  นางสาวร๎ุงดาว   ยาท๎าว 2.7415
 560112156037  นางสาวลฎาภา   ณัฐกรชวัล 3.0316
 560112156040  นางสาววิภาวรรณ   ฉลาดดี 2.1817
 560112156041  นางสาวศิรประภา   พานาแก๎ว 2.3518
 560112156042  นางสาวศิวนาถ   เวียงธงสารัตน๑ 2.6719
 560112156043  นางสาวสิรินันท๑   เหน็ช่ือ 2.1320
 560112156044  นางสาวสุธิตา   นารินทร๑ 2.2921
 560112156045  นางสาวสุนิสา   ศิลาขจี 3.3122
 560112156046  นางสาวสุภัสสร   เช่ือมไธสง 2.2523
 560112156047  นางสาวสุภาวดี   การเกษ 2.8124
 560112156048  นางสาวสุมินตรา   พมิพา 2.2425
 560112156049  นางสาวสุรีฉาย   ฉิมจารย๑ 2.8426
 560112156050  นางสาวเสาวรัตน๑   ปะมัตถะ 3.1627
 560112156054  นางสาวอรทัย   ปอ้มศรี 3.0028
 560112156055  นางสาวอานํะ   แอร๑ดมันน๑สดอร๑ฟเฟอร๑ 2.3929
 560112156056  นางสาวอุมาพร   ผ่ึงผาย 2.9230
 560112156059  นายวชิรญาณ๑   นาคย๎อย 2.8631
 560112156060  นายสิทธิพร   สังข๑ทอง 3.1332
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วันที ่ 25/5/2560

 560112156061  นายสุวิทย๑   แจํมประโคน 3.3633
 560112156062  นางสาวกนกอร   ทมเจริญ 2.7834
 560112156065  นางสาวแก๎วใจ   นวลเถลิงศักด์ิ 3.6335
 560112156066  นางสาวจริยาภรณ๑   พนูสวัสด์ิ 2.3336
 560112156069  นางสาวจุฑามาศ   ใยยอง 2.3337
 560112156075  นางสาวธีรวรรณ   แถบน๎อย 3.5238
 560112156076  นางสาวนวพร   แสนคนึง 2.5839
 560112156077  นางสาวนารีรัตน๑   การรัมย๑ 3.0140
 560112156080  นางสาวปนัดดา   ประจวบสุข 2.3241
 560112156084  นางสาวพรรษา   ตาก่ิมนอก 2.1242
 560112156086  นางสาวพมิพ๑ศิริ   ค๎ูรัมย๑ 3.4543
 560112156089  นางสาวมุจรินภรณ๑   นามมูล 2.1844
 560112156090  นางสาวยุพาภรณ๑   จันสุวรรณ 2.5045
 560112156095  นางสาวศรีพรุิณ   กัมหาวงศ๑ 2.2446
 560112156096  นางสาวศิริรัตน๑   ไตรพรม 2.5947
 560112156097  นางสาวสายฝน   ชาติมนตรี 3.2548
 560112156099  นางสาวสุธิดา   ป๓น้ค๎ุม 2.7349
 560112156100  นางสาวสุภัคพชิา   พระภูจ านงค๑ 2.9850
 560112156101  นางสาวสุภาพร   ปรังประโคน 2.8051
 560112156102  นางสาวสุมาดา   กุมรัมย๑ 2.6052
 560112156104  นางสาวสุรีรัตน๑   พรหมบตุร 2.7453
 560112156105  นางสาวเสาวลักษณ๑   ราชประโคน 3.3754
 560112156107  นางสาวอนุชชิดา   จีนเกา 3.4055
 560112156108  นางสาวอภิญญาพทัธ๑   พนูสวัสด์ิ 2.2456
 560112156110  นางสาวอารยา   ภูอาษา 3.2957
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วันที ่ 25/5/2560

 560112323008  นายธีรพงษ๑   พลพงษ๑ 2.441
 560112323010  นายปภาวิน   บ ารุงธรรม 2.602
 560112323011  นายพงศธร   ทิพย๑นางรอง 2.743
 560112323012  นายพรพจน๑   แสงรัมย๑ 2.734
 560112323013  นายภสุ   ล้ิมประสิทธิ์ 2.545
 560112323014  นายมานพ   เวียนสันเทียะ 2.276
 560112323016  นายวสันต๑   เสง่ียมศักด์ิ 2.097
 560112323017  นายวิวรรธน๑   เครือเนียม 3.608
 560112323019  สิบเอก สมนึก   สิทธิสังข๑ 3.109
 560112323020  นายสุนารถ   สุดตาชู 2.1110
 560112323021  นายสุรศักด์ิ   คลองงาม 2.0911
 560112323023  นายกฤษฎา   พมิพลิา 2.9312
 560112323026  นางสาวกมลชนก   ไชยโม 2.7813
 560112323027  นางสาวกาญจนา   เหล็กสี 3.5814
 560112323034  นางสาวฐิตินันทา   กะการดี 2.6915
 560112323035  นางสาวณัฐวดี   แยบดี 3.2216
 560112323036  นางสาวธนาพร   พึ่งประสพ 2.5117
 560112323040  นางสาวปนัดดา   กังประโคน 2.9518
 560112323043  นางสาวพชัรินทร๑   สัทธประโคน 3.0319
 560112323044  นางสาวพรียา   สอ้ิงรัมย๑ 2.6920
 560112323045  นางสาวภาวิณี   จันพวก 2.9521
 560112323047  นางสาวรัตติภรณ๑   มาลารัตน๑ 3.0622
 560112323048  นางสาวรํุงนภา   ติจันทึก 3.1023
 560112323049  นางสาววรฉัตร   พวงประโคน 3.2424
 560112323051  นางสาวแววตา   มอญยาว 2.7625
 560112323052  นางสาวส าลี   ค าสาริรักษ๑ 3.3626
 560112323053  นางสาวสุจิรา   อุตมะ 2.6227
 560112323054  นางสาวสุธาภรณ๑   จะเรรัมย๑ 3.0128
 560112323056  นางสาวสุพตัรา   วาปโีส 2.9429
 560112323058  นางสาวสุรภา   สอาดชอบ 2.4630
 560112323061  นางสาวอรชา   โกติรัมย๑ 3.2631
 560112323062  นางสาวอาทิมา   อาญาเมือง 2.7232

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผ๎ูใช๎: SUPIT.KO  17/05/63 09:52  หน๎า 92 / 170



ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

การพัฒนาสังคม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
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วันที ่ 25/5/2560

 560112323063  นางสาวไอรญา   บญุถําน 3.5633
 560112323067  นายชิตพล   สุโข 2.2434
 560112323069  นายไตรรงค๑   ทรงประโคน 2.2535
 560112323070  นายธวัชชัย   ดอมไธสง 2.3336
 560112323071  นายธีรุตม๑   ค าศรี 2.2637
 560112323073  นายเบนจามิน   ฤทธิศิริ 3.0138
 560112323074  นายพงษ๑พฒัน๑   พะธะนะ 3.1339
 560112323076  นายภาณุพงษ๑   ทรงประโคน 2.6840
 560112323077  นายรณชัย   วงศ๑ษาโท 3.4641
 560112323079  นายวัชรพงศ๑   ปรังประโคน 2.2542
 560112323081  นายศักด์ิสิทธิ ์  ชัยนอก 3.1743
 560112323082  นายสมใจ   ไชยสนาม 3.2244
 560112323083  นายสันติ   มะโนรัมย๑ 2.7645
 560112323084  นายสุภชัย   เพชรกอง 2.3846
 560112323085  นายสุรสิทธิ ์  ชมพพูื้น 2.1247
 560112323087  นายอนุชา   เจริญรัมย๑ 2.3548
 560112323088  นายอานนท๑   จีนประโคน 2.1849
 560112323089  นางสาวกนกวรรณ   ส าเลิศรัมย๑ 2.3650
 560112323090  นางสาวกรรณิกรณ๑   นวลสาร 2.6751
 560112323091  นางสาวปภัสศินันต๑   ประทุมมาลัย 3.0152
 560112323092  นางสาวกุลวดี   อุตราศรี 3.0053
 560112323093  นางสาวขนิษฐา   ทวยโพธิ์ 2.4754
 560112323094  นางสาวคณิศร   ชํางประดิษฐ๑ 3.3755
 560112323095  นางสาวจิตตินันท๑   คามวาสี 2.4456
 560112323097  นางสาวชาลิณี   ฤทธิเ์ดช 2.6857
 560112323098  นางสาวฐิติพร   ส ารวจวงศ๑ 3.4358
 560112323100  นางสาวธัญญานันท๑   ภิญโญ 2.3159
 560112323101  นางสาวนฤมล   ผิวค า 2.6760
 560112323102  นางสาวนันธิชา   ธิราชรัมย๑ 2.8561
 560112323108  นางสาวเฟื้องฟา้   มะณู 2.3562
 560112323109  นางสาวภาวิดา   จรจอม 3.2063
 560112323112  นางสาวรํุงนภา   กงประโคน 2.6664
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วันที ่ 25/5/2560

 560112323114  นางสาววิจิตรา   ศรีมันตะ 3.3365
 560112323115  นางสาวศศิธร   ดีสุด 2.8666
 560112323116  นางสาวสินจัย   สุดตาชาติ 2.4867
 560112323117  นางสาวสุฑาทิพย๑   ผิวจันทา 2.6768
 560112323118  นางสาวสุธิดา   พริมนาจ 3.0869
 560112323119  นางสาวสุนิษา   วิชัยรัมย๑ 2.5970
 560112323122  นางสาวสุวณีย๑   ประทุมอาจ 2.6771
 560112323124  นางสาวอภิรมญา   วัชพชื 2.7272
 560112323125  นางสาวอรอนงค๑   ด าริรัมย๑ 2.3673
 560112323126  นางสาวอุไรวรรณ   สีลาหอม 2.8074
 560112323127  นายไกรวุฒิ   คามบศุย๑ 2.1475
 560112323128  นายจารุกิตต์ิ   ดํานประการ 3.0576
 560112323129  นายชัยธวัช   อุปคุณ 3.2677
 560112323133  นายธวัชชัย   จันโท 2.4078
 560112323134  นายนครินทร๑   เสขะกุล 2.3079
 560112323135  นายบณัฑิต   นาประโคน 2.0180
 560112323137  นายพงษ๑รัชต๑   บ ารุงกุลพพิฒัน๑ 2.5381
 560112323138  นายพพิฒัน๑   ปรุาตะโน 2.1682
 560112323139  นายภูมิศักด์ิ   เสริมผล 2.7183
 560112323140  นายรัชพล   สุรศร 2.8184
 560112323141  นายวรพล   ฉิมกูล 2.3485
 560112323143  นายวีรพล   อินทหอม 2.9786
 560112323144  นายศิริพงษ๑   จันทร๑อยํูจริง 3.2087
 560112323145  นายสมชาย   ยีรัมย๑ 2.4488
 560112323146  นายสิทธิศักด์ิ   พระนารินทร๑ 2.8989
 560112323147  นายสุรศักด์ิ   อานุกูล 3.0590
 560112323148  นายสุระ   การเพยีร 2.9791
 560112323150  นายอนุพงษ๑   อรําม 2.6892
 560112323151  นายอารียวัฒน๑   พรหมพนัธ๑ 2.3793
 560112323153  นางสาวกรรณิการ๑   จํารัตน๑ 3.1694
 560112323155  นางสาวกุสุมา   ปาถานะ 2.7195
 560112323157  นางสาวคอดิย๏ะฮ๑   โพธิพ์ึ่ง 3.1396
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วันที ่ 25/5/2560

 560112323160  นางสาวชิณวรรณ   โมํทอง 2.3897
 560112323161  นางสาวณัฐญา   มะลิเงิน 3.2598
 560112323162  นางสาวทัศวรรณ   รอบคอบ 2.9099
 560112323163  นางสาวธัญลักษณ๑   โสประโคน 2.76100
 560112323165  นางสาวน้ าฝน   รักธรรม 3.49101
 560112323167  นางสาวปวีณา   เสือโครํง 2.63102
 560112323168  นางสาวปยิาภรณ๑   สอาดชอบ 3.02103
 560112323169  นางสาวพรรณี   ใจสวําง 2.89104
 560112323170  นางสาวพชัรินทร๑   ปสุารัมย๑ 2.93105
 560112323171  นางสาวภัทรวรรณ   ดีแก 2.98106
 560112323172  นางสาวมธุรา   สุดตาชู 2.79107
 560112323173  นางสาวรจนา   ทานะรัมย๑ 3.43108
 560112323175  นางสาวรํุงนภา   แปน้ประโคน 2.64109
 560112323176  นางสาววรัญญา   ปลาโสม 2.53110
 560112323177  นางสาววิภาดา   ลํามละคร 3.09111
 560112323180  นางสาวสุทธิดา   แดงศรี 3.39112
 560112323181  นางสาวสุนันทา   ชัยล้ินฟา้ 2.95113
 560112323182  นางสาวสุนิสา   ปานใจนาม 2.67114
 560112323183  นางสาวสุภาพร   ไกรษร 3.00115
 560112323184  นางสาวสุภาวดี   ดาศรี 3.54116
 560112323185  นางสาวสุวนันท๑   เกิดในหล๎า 2.13117
 560112323187  นางสาวอภิสรา   อาณาเขต 2.31118
 560112323188  นางสาวอังคณา   อยํูรัมย๑ 2.66119
 560112323189  นางสาวอุษา   ผลดี 3.64120
 560112323190  นายเขมรัฐ   ปยุะโท 2.40121
 560112323193  นายแชมป ์  พศิพรม 2.22122
 560112323194  นายตะวัน   โยรัมย๑ 2.44123
 560112323195  นายเทิดศักด์ิ   เภารัมย๑ 2.35124
 560112323197  นายนัฐพงษ๑   อบเชยรัมย๑ 2.91125
 560112323200  นายพนมไพร   ผมบปุผา 3.56126
 560112323202  นายมงคล   ปะนามะทัง 2.48127
 560112323203  นายฤทธิชัย   ชองรัมย๑ 2.95128
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112323204  นายวรุฒ   เวชพทัิกษ๑ 2.32129
 560112323206  นายวีรพล   เลือกรัมย๑ 2.56130
 560112323208  นายสมชาย   ทองซ๎อน 2.51131
 560112323209  นายสุชาติ   จันทร๑วิภาค 3.28132
 560112323210  นายสุรศักด์ิ   พรรณไฟ 2.20133
 560112323212  นายอนิรุตน๑   กาฬภักดี 2.63134
 560112323213  นายอภิวัฒน๑   นามี 2.99135
 560112323214  นายอุดมพงษ๑   พมิพ๑สิงห๑ 3.78136
 560112323215  นางสาวกมลชนก   งามเชย 2.33137
 560112323217  นางสาวกิตติยาพร   ขลิบกลาง 2.83138
 560112323218  นางสาวเกวลิน   เพชรสังข๑ 2.58139
 560112323219  นางสาวขวัญใจ   กะชา 2.64140
 560112323221  นางสาวจินตนา   อาสาประโคน 2.51141
 560112323222  นางสาวเจนจิรา   พลภูเมือง 2.83142
 560112323223  นางสาวฐิตินันท๑   อุพลรัมย๑ 2.33143
 560112323224  นางสาวณัฐวดี   ชันรัมย๑ 3.51144
 560112323225  นางสาวทิฐิพร   วงแวง 2.55145
 560112323227  นางสาวนัฐชา   จ าลองชาติ 3.11146
 560112323228  นางสาวนิตยา   แสนเสนํห๑ 2.63147
 560112323229  นางสาวบญุญาพร   กระแชรัมย๑ 2.62148
 560112323230  นางสาวปวีณา   ชูชาติเช้ือ 2.91149
 560112323231  นางสาวพรประภา   บวัแก๎ว 2.71150
 560112323233  นางสาวพณันิตา   อันภักดี 2.57151
 560112323234  นางสาวภัทราภรณ๑   อักษรณรงค๑ 2.75152
 560112323235  นางสาวมลฤดี   ไกรษร 3.33153
 560112323236  นางสาวรวีวรรณ   รักวงศ๑ 3.38154
 560112323239  นางสาววิลาวัลย๑   แสงสุวรรณ 3.18155
 560112323241  นางสาวสุกัญญา   สกุลพรหม 2.70156
 560112323242  นางสาวสุทธิดา   ปดิรัมย๑ 2.92157
 560112323243  นางสาวสุนันทรา   ฉากรัมย๑ 2.04158
 560112323244  นางสาวสุพรรษา   ชีรัมย๑ 2.44159
 560112323246  นางสาวสุมิตรา   นิกูลรัมย๑ 2.58160
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112323247  นางสาวสุวิสา   โก๏ะกระโทก 2.74161
 560112323248  นางสาวอนุธิดา   ปลีะ 2.46162
 560112323249  นางสาวจุฑารัตน๑   โกติรัมย๑ 3.52163
 560112323250  นางสาวชาคริยา   พรหมลี 2.77164
 560112323251  นางสาวเอมอร   ปกุกลาง 2.22165
 560112323252  นายธนพล   พมิพ๑เบา๎ 2.17166
 570112323064  นางสาวกิรติกา   คงควร 3.00167
 570112323109  นายฤทธิไกร   บญุเพิ่มพลู 2.91168
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112801001  นายเกียรติศักด์ิ   แพงทิพย๑ 2.321
 560112801003  นายจีรศักด์ิ   นพตลุง 3.042
 560112801004  นายชัยพร   รึผาด า 2.903
 560112801005  นายทรงพล   คงคะชาติ 3.454
 560112801006  นายธนบตัร   ค าสิงห๑ 2.815
 560112801008  นายบญุภพ   พรหมนัส 3.386
 560112801010  นายพชร   ถนอมพงษ๑ 2.447
 560112801011  นายพยัคฆ๑   ชัยสิทธิ์ 2.908
 560112801013  นายพรีะชัย   เพชรกล่ัน 3.009
 560112801014  นายภูมินทร๑   ศิลารัมย๑ 2.9710
 560112801016  นายวรวุฒิ   สาวิโรจน๑ 3.0911
 560112801020  นายสุวิทย๑   โศกดุล 2.7212
 560112801021  นายอัครชัย   ช่ืนชุมแสง 3.3513
 560112801022  นางสาวกชกร   ทับทวี 2.5314
 560112801023  นางสาวกรองกาญจน๑   บญุยินดี 2.8915
 560112801024  นางสาวกัณฐิกา   กะสินรัมย๑ 3.0316
 560112801025  นางสาวขนิษฐา   เซียงหนู 2.4717
 560112801026  นางสาวจริยาพร   อ ามาตย๑ไทย 2.4718
 560112801029  นางสาวณิชาพชัร๑   กงพลี 3.5219
 560112801030  นางสาวธนภรณ๑   สวายสอ 2.6220
 560112801031  นางสาวธิดารัตน๑   กกประโคน 2.8721
 560112801032  นางสาวนิดารัตน๑   นรัฐกิจ 3.0022
 560112801033  นางสาวบญุรัตน๑   มูลวงค๑ 2.6923
 560112801034  นางสาวพรนภา   พรหมยะกลาง 2.2724
 560112801035  นางสาวพรรณวิภา   แขนรัมย๑ 2.8525
 560112801036  นางสาวพกุิล   แตบไธสง 3.3526
 560112801037  นางสาวภูมิรินทร๑   ปราณีตรัมย๑ 2.5827
 560112801040  นางสาววรรณสุดา   ตรวจมรรคา 2.8128
 560112801041  นางสาววาสนา   เหลาสา 2.7429
 560112801042  นางสาววิมลวรรณ   พรมพุ๎ย 3.5030
 560112801043  นางสาวศิวนาถ   นพกิจ 3.4631
 560112801044  นางสาวสายธาร   คานไธสง 3.2332
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112801046  นางสาวสุพฒัพร   วงศาราช 2.6233
 560112801047  นางสาวสุภาวดี   ทูลไธสง 3.2234
 560112801050  นางสาวอภิญญา   อะมอนรัมย๑ 3.1335
 560112801053  นายจิตรกร   ซุยรัมย๑ 2.3936
 560112801054  นายเจษฎา   สระทองจีน 3.3037
 560112801055  นายช านาญ   เกิดรัมย๑ 2.5938
 560112801056  นายทัดษณะ   คุชิตา 2.5739
 560112801057  นายธวัช   ตอรบรัมย๑ 2.1940
 560112801058  นายนเรศ   จิบค๎างพลู 2.3741
 560112801059  นายปฐวิกรณ๑   สาวีรัมย๑ 2.8842
 560112801061  นายพชรพล   เผือกฟ๓ก 2.5143
 560112801062  นายพรสวรรค๑   เอยประโคน 3.1344
 560112801063  นายพสิิทธิ ์  หนูหนองโดน 2.7645
 560112801064  นายภัททิยะ   ชินพรม 2.7546
 560112801068  นายศักด์ินรินทร๑   กมลมา 3.3547
 560112801069  นายสิทธิกร   ศรีสมบรูณ๑ 2.2048
 560112801070  นายสุรสิทธิ ์  จีนจ้ิงหรีด 2.6249
 560112801071  นายอภิโชติ   พลิา 2.5750
 560112801073  นางสาวกนกกานต๑   ส ารวมรัมย๑ 2.5151
 560112801075  นางสาวกาญจนา   บตุรเดช 2.8652
 560112801076  นางสาวขนิษฐา   แขนคันรัมย๑ 3.0453
 560112801079  นางสาวช่ืนนภา   แสงณรงค๑ 3.2154
 560112801080  นางสาวดวงทิพย๑   ตระกูลรัมย๑ 3.2655
 560112801081  นางสาวธรรมรัตน๑   ทองเกล้ียง 3.5956
 560112801082  นางสาวณภัชนันท๑   ลมูลภักตร๑ 2.7257
 560112801083  นางสาวนิตยา   สูหา 2.8358
 560112801085  นางสาวพรนภา   นกเอ้ียง 2.8859
 560112801086  นางสาวพรสุดา   กึงรัมย๑ 3.2360
 560112801089  นางสาวรัตนาวดี   พรมรุกชาติ 2.7861
 560112801090  นางสาวลัดดาวัลย๑   หาญประโคน 3.3762
 560112801091  นางสาววรางคณา   อาจจ านงค๑ 2.8463
 560112801092  นางสาววิจิตรา   แสนนอก 2.8364
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112801093  นางสาวศริญญา   เสกรัมย๑ 2.7665
 560112801094  นางสาวสมหญิง   ศรีสุพงษ๑ 2.7766
 560112801095  นางสาวสินใจ   โพธิส์าร 2.3867
 560112801096  นางสาวสุนิสา   สุขผดุง 2.6568
 560112801098  นางสาวสุมลทิพย๑   ช้ันพภิพ 2.7969
 560112801099  นางสาวเสาวภา   พมิพ๑กลาง 2.8270
 560112801102  นายค านวณ   แสร๑สินธุ๑ 3.2671
 560112801103  นายจิรวัฒน๑   ยืนตน 2.9772
 560112801105  นายฐากูร   สีบตุรสี 3.2973
 560112801108  นายนัฐวุธ   จูกูล 2.3974
 560112801109  นายปราโมทย๑   แมนไธสง 3.0375
 560112801111  นายพนมร๎ุง   ศรีกิมแก๎ว 2.2776
 560112801113  นายพรีพล   ปวงสุข 2.8477
 560112801114  นายภาณุวัฒน๑   นะราษี 2.7978
 560112801116  นายรํุงโรจน๑   กัลยา 3.0979
 560112801117  นายวิศรุต   ญาณวุฒิวงศ๑ 2.7780
 560112801118  นายศิริกูล   ยอกระโทก 2.5081
 560112801119  นายสุจิตต๑   สุขจันดี 2.6982
 560112801120  นายสุริยา   ยันระหา 2.4883
 560112801124  นางสาวกัญญาลักษณ๑   สิบรัมย๑ 2.9284
 560112801125  นางสาวเกวลี   อินทร๑เล้ียง 3.4985
 560112801126  นางสาวขวัญชนก   รํุงนิยม 3.3786
 560112801127  นางสาวจิตตรา   นครศรี 3.2687
 560112801128  นางสาวชนาภา   นาคการะสิน 2.7888
 560112801130  นางสาวดาราพร   ชมภูศรี 2.7089
 560112801131  นางสาวธัญญาเรศ   เยาวชัย 2.7490
 560112801132  นางสาวนันธิดา   พมิพ๑วงษา 2.6591
 560112801133  นางสาวนิศากร   ทิพย๑นางรอง 2.5492
 560112801135  นางสาวพรพมิล   ไพรัมย๑ 2.7193
 560112801136  นางสาวพชัราภรณ๑   ชาผุ 2.7494
 560112801137  นางสาวภัทราวรรณ   บญุเศษ 2.9495
 560112801138  นางสาวมุกดา   ชัยหมก 2.4396
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560112801139  นางสาวราตรี   ร่ังจันทึก 3.2197
 560112801140  นางสาววชิราภรณ๑   แก๎วน๎อย 3.0998
 560112801141  นางสาววันปกา   สุรินทร๑ 3.2399
 560112801142  นางสาววิภาดา   โขงจ าปา 3.02100
 560112801144  นางสาวสัจจพร   ชัยรัมย๑ 2.65101
 560112801146  นางสาวสุปราณี   มาแสวง 2.48102
 560112801147  นางสาวสุพชิชา   ศรีจันทร๑ 2.57103
 560112801148  นางสาวสุวรรณา   กึดรัมย๑ 2.98104
 560112801149  นางสาวเสาวภา   แก๎วบวั 2.68105
 560112801150  นางสาวอนุสรา   สุดตรง 2.24106
 560112801151  นางสาวอลิษา   ตุใยรัมย๑ 2.75107
 560112801152  นางสาวจุฑารัตน๑   พชันี 3.12108
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112901002  นายจักรกฤษณ๑   ต ารารัมย๑ 2.451
 560112901005  นายทศพล   หรีกประโคน 3.042
 560112901012  นายภัทรพล   ถือสยม 2.363
 560112901018  นายสุทัศน๑   เพยีโคตร 2.974
 560112901022  นายโอฬาร   ประเสริฐโส 2.485
 560112901024  นางสาวกิติมา   ยะพลหา 3.026
 560112901031  นางสาวธนยพร   ฉัตรเวทิน 2.727
 560112901036  นางสาวพชัรี   โอนอํอน 2.458
 560112901037  นางสาวภัสรา   ทุกขนิโรธ 2.419
 560112901043  นางสาวสุทธิดา   ยอดสาย 3.4110
 560112901049  นางสาวอานุภาพ   ทิพย๑อักษร 2.4111
 560112901053  นายฐิวัฒน๑   ลอยทอง 2.5912
 560112901060  นายปยิณัฐ   รังสุวรรณ 2.6713
 560112901063  นายวัฒนชัย   จันอุดทา 2.3714
 560112901069  นายอนุวัฒน๑   บญุล๎อม 2.4615
 560112901070  นายอรรถพล   แก๎วรัตติกุล 2.0316
 560112901072  นางสาวกัลยา   อินทยุง 2.3317
 560112901080  นางสาวนัยนา   บรุาณสุข 2.9318
 560112901083  นางสาวประภาวรรณ   ประยงค๑สุข 2.0619
 560112901090  นางสาวศิริลักษณ๑   เรืองชาญ 2.4120
 560112901095  นางสาวเสาวรส   นะราชรัมย๑ 2.3921
 560112901097  นางสาวอัญชลีพร   อินทร๑โสม 2.4822
 560112901101  นายณรงค๑   พรมเสน 2.7623
 560112901102  นายณัฐวัฒน๑   แผนพทุธา 2.2224
 560112901108  นายปยิะ   พรมอินทร๑ 2.2725
 560112901120  นางสาวกานดา   ค าภีระ 2.9426
 560112901123  นางสาวจิราภรณ๑   สกิจรัมย๑ 2.1427
 560112901125  นางสาวณัฐกานต๑   สะเทือนรัมย๑ 2.6528
 560112901127  นางสาวทิตยพภิา   เอการัมย๑ 3.2429
 560112901131  นางสาวปยิะพร   ภูมิประโคน 2.7930
 560112901133  นางสาวแพรวพรรณ   โพเทพา 2.4331
 560112901134  นางสาวภาวิณี   บ ารัมย๑ 3.0432
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560112901136  นางสาววราภรณ๑   ตรีเมฆ 2.3933
 560112901140  นางสาวสุธิชา   สมปาน 2.4034
 560112901141  นางสาวสุภาวดี   ชอบรัมย๑ 2.4235
 560112901144  นางสาวอริญญา   แสงขัน 2.5236
 560112901145  นางสาวอัญฑริกา   สุทธิ 3.2637
 560112901147  นางสาวกาณา   วงกํอ 3.1138
 570112901076  นางสาววนิดา   ค าเภาว๑ 2.1439
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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 2559

วันที ่ 21/7/2560

 550112230102  นายเอกวินย๑   กิรัมย๑ 2.321
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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 2559

วันที ่ 21/7/2560

 560112352008  นางสาวจรัสศรี   พรมพุ๎ย 2.421
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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 2559

วันที ่ 21/7/2560

 550112291093  นายสนติกรณ๑   อุดมผุย 2.191
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 21/7/2560

 560112155052  นายกัมปนาท   ทองทูล 2.201
 560112155149  นางสาวเสาวลักษณ๑   สายบตุร 2.152
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 530113186014  นางสาวสุชาดา   โชติชํวง 2.521

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผ๎ูใช๎: SUPIT.KO  17/05/63 09:52  หน๎า 108 / 170



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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 530113101153  นางสาวรจนา   บวัเพชร 2.771
 540113101105  นายธีระ   ชัยสงคราม 2.312
 540113101142  นางสาววนิดา   สุขแก๎ว 2.383
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 540113102254  นางสาวสุดา   ศรีเนารัตน๑ 2.531
 550113102001  นางสาวกนกวรรณ   ยินดีชาติ 3.312
 550113102002  นางสาวกนิษฐา   สุดหอม 3.523
 550113102003  นางสาวกมลลักษณ๑   โฮแมน 2.964
 550113102004  นางสาวกมลวรรณ   อรชุน 3.565
 550113102005  นางสาวกรุณา   เหมือนถนอม 3.876
 550113102007  นายกฤษฎา   ประสานพนัธ๑ 3.217
 550113102009  นางสาวขวัญฤทัย   สิงห๑วงศ๑ 3.228
 550113102010  นายโฆษิต   ไลไธสง 2.679
 550113102011  นางสาวกรวรรณ   หอมขจร 2.9410
 550113102013  นางสาวจุฑามณี   ขอชนะ 3.6311
 550113102014  นางสาวจุฑามาศ   แก๎วงาม 3.7212
 550113102015  นางสาวฐานิสร   เกิดอยํู 2.5513
 550113102016  นางสาวฐาปนี   บชูา 3.6414
 550113102017  นายณัชพล   ทองทิพยเนตร 2.8915
 550113102018  นางสาวดารารัตน๑   กัลนุลา 3.5416
 550113102019  นางสาวทักษพร   บวรชาติ 3.0417
 550113102020  นางสาวทิพย๑วรรณ   ทะเรืองรัมย๑ 3.0718
 550113102022  นางสาวธิดารัตน๑   กล๎าเช่ียว 3.8219
 550113102023  นางสาวเนตรชนก   คงพนิิจ 2.8420
 550113102024  นางสาวนฤมล   ทุนนาม 3.6921
 550113102025  นางสาวนวนรรจ๑   วันทําค๎อ 3.4622
 550113102026  นายนัฐพงศ๑   ทองศรี 3.4323
 550113102027  นางสาวนัยนภรณ๑   สุขเกษม 2.4824
 550113102028  นางสาวนุชนาถ   แผ๎วไธสง 3.5725
 550113102031  นางสาวบศุรินทร๑   กาวไธสง 2.8726
 550113102032  นางสาวบษุบา   เจียสารัมย๑ 2.8527
 550113102033  นางสาวปวีณ๑นุช   อํอนหนองหว๎า 2.9528
 550113102035  นางสาวพริม   วรกะโทก 3.0829
 550113102036  นางสาวพริมา   จันทร๑พนัธ๑ 3.4030
 550113102037  นางสาวพชัรินทร๑   โพธิไ์พร 3.0631
 550113102038  นางสาวพมิพสิมัย   พงุกระโทก 2.6532
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113102039  นางสาวพทุธชา   สงพมิาย 3.0133
 550113102040  นางสาวมัทวัน   ศิรินานันท๑ 2.9434
 550113102041  นางสาวรัชนีกร   วรรณกางซ๎าย 2.2435
 550113102042  นางสาวรํุงนภา   ทองยอด 3.2136
 550113102043  นางสาววรวรรณ   อะโรคา 3.5937
 550113102045  นางสาววัชราภรณ๑   เวทย๑จรัส 2.9438
 550113102048  นายศราวุธ   ทัพสงเคราะห๑ 3.6939
 550113102050  นางสาวเสาวลักษณ๑   ย่ิงมีมา 2.8440
 550113102051  นางสาวโสภา   คงมา 2.9341
 550113102052  นางสาวสวนีย๑   ฤทธิรณ 3.0642
 550113102053  นางสาวสิรินารถ   สียางนอก 2.8343
 550113102056  นางสาวสุชาดา   โสภา 3.7344
 550113102058  นางสาวสุพชิฌาย๑   วงศาสนธิ์ 2.9945
 550113102059  นางสาวสุภาภรณ๑   ปะทิรัมย๑ 3.3146
 550113102060  นางสาวสุรีรัตน๑   ศิขิรัมย๑ 3.0747
 550113102061  นางสาวเหมวรรณ   พรมงาม 3.9048
 550113102062  นางสาวอทิศรา   วัฒนพงศ๑ศิริ 2.8349
 550113102063  นายอนันต๑   ปยิพงศ๑ธนัชต๑ 3.8150
 550113102064  นายอภิสิทธิ ์  ขอสุข 3.5751
 550113102066  นางสาวอมรรัตน๑   ลีวงศ๑ศักด์ิ 2.6052
 550113102067  นางสาวณัฏฐกันย๑   อยํูประพตัร 3.2053
 550113102068  นางสาวอรวี   ทองทิพย๑ 2.9354
 550113102070  นางสาวอรุณี   กิจไธสง 3.1755
 550113102071  นางสาวอัจฉราภรณ๑   สิงห๑ทอง 3.6856
 550113102072  นางสาวอาภาพรรณ   เครือลุน 3.6757
 550113102074  นางสาวฮัมดียะห๑   กาโฮง 2.6658
 550113102075  นางสาวมาซีเต๏าะ   แมเร๏าะ 2.8659
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 530113106110  นายสมภพ   สุภะรักษ๑ 2.131
 540113106120  นายนพพร   บญุหาญ 2.272
 540113106147  นางสาวจิรภา   วิลาวัน 2.463
 550113106001  นายเกียรติชัย   ทิพอาราม 2.824
 550113106002  นายเกียรติพฒัน๑   อภัยจิตต๑ 2.765
 550113106003  นางสาวกรรณิกา   อินชู 2.676
 550113106004  นายกรวิทย๑   รักษ๑ศักด์ิศิริ 2.767
 550113106005  นายกฤษณะ   กอกมลวิทย๑ 3.088
 550113106006  นายจงรักษณุ   เย่ียมพลู 2.979
 550113106007  นายจักรกฤษ   สายน๎อย 2.6910
 550113106008  นายจักรพนัธุ๑   วรรณบตุร 2.7811
 550113106009  นางสาวจิราพร   แก๎วเกิน 2.4112
 550113106010  นายชิดดนัย   โพธิจิ์ตร 3.2813
 550113106012  นายณัฐวุฒิ   ลอยประโคน 2.6914
 550113106013  นายทรงชัย   นามแก๎ว 2.8015
 550113106014  นางสาวทิพย๑สุคนธ๑   แถวรัมย๑ 2.3316
 550113106016  นายธวัชชัย   จ าปาวะดี 2.8517
 550113106017  นายธวัชชัย   บญุสิน 3.2118
 550113106018  นายธีระวัฒน๑   ตรีตรอง 2.8319
 550113106019  นายนเรศ   ศรีวงษา 2.8920
 550113106021  นายนราวิชญ๑   ค ากองแก๎ว 2.7521
 550113106022  นางสาวบริมาส   สีลา 2.7322
 550113106024  นางสาวปราถนา   ทัศนะ 2.9523
 550113106026  นายพทัธดล   พมิพ๑พระศิริ 2.8524
 550113106027  นายพพิฒัพล   โคโยทา 2.4825
 550113106028  นายภานุพงศ๑   เพชรพล 2.9126
 550113106029  นายภีมวัฒน๑   วันทําค๎อ 3.4327
 550113106030  นายมนูญ   สมจิตร 2.7628
 550113106032  นายรํุงอรุณ   หอํไธสง 2.7329
 550113106033  นางสาววราภรณ๑   ชาติรัมย๑ 2.7430
 550113106034  นายวสันต๑   ชินชาติ 2.4331
 550113106035  นายวัชรวิชญ๑   เรืองประโคน 2.8832
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ
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ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113106036  นายวิทยา   นางวงค๑ 3.0433
 550113106037  นายวิบลูย๑   สีหาบตุร 2.9434
 550113106038  นายวีรโชติ   ชัยสมัคร 2.9335
 550113106039  นายวีรวิทย๑   วิศวไพสิฐ 2.7236
 550113106040  นายศรณ๑ฉัตร   สอนเจริญ 2.6837
 550113106043  นายสรวิศ   สุขทวี 3.0238
 550113106044  นายสายชล   กุยทวีจร 2.7539
 550113106045  นางสาวสุนิสา   แสงทอง 2.9740
 550113106047  นายสุวิชา   นามประโคน 3.1641
 550113106048  นายเอกพจน๑   ปลิุโส 2.4342
 550113106050  นางสาวเอมมิกา   ปลดรัมย๑ 3.0343
 550113106051  นายอธิพงศ๑   ตุพมิาย 2.6144
 550113106052  นายอนิรุธ   กุยทวีจร 2.7645
 550113106053  นายอรรถพร   เดือนไธสง 3.4246
 550113106054  นางสาวอรุณรัตน๑   ต้ังไว๎รัมย๑ 2.6147
 550113106055  นายอานนท๑   ภางาม 2.4748
 550113106056  นายอิทธิกร   ตํางประโคน 2.6149
 550113106057  นายเกียรติศักด์ิ   เท่ียงดีฤทธิ์ 2.7350
 550113106060  นายกฤษณะ   พวงกระโทก 2.2251
 550113106062  นายคีรี   ธรรมวงค๑ 2.7552
 550113106063  นายจรัญ   ทองทา 3.1453
 550113106065  นายชัชวาล   เทียมเลิศ 2.8654
 550113106066  นายฐิติวัจน๑   เศวตรพชัร๑ 2.7955
 550113106069  นายดิเรกฤทธิ ์  ด าข า 3.0856
 550113106070  นางสาวดุจฤดี   จันดาดี 2.4057
 550113106072  นายธนากร   จุมพลรักษ๑ 2.9158
 550113106073  นางสาวธัญญา   โปรํงทะเล 3.2359
 550113106075  นายนรากร   วรรณหดั 3.3560
 550113106079  นางสาวเบญจรงค๑   ปลงรัมย๑ 2.7561
 550113106080  นายประสิทธิ ์  ป๓น่รัมย๑ 2.2862
 550113106082  นายพลวัต   แสงสีงาม 2.3063
 550113106083  นายพษิณุพงศ๑   ไฮค า 2.4764
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ
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ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113106084  นายภานุวัฒน๑   วิเศษสัตย๑ 2.9565
 550113106085  นายภิรายุทธ๑   โอสระคู 2.5366
 550113106086  นายภูษณะ   ย่ิงบทมาศ 2.1267
 550113106088  นายวรนาถ   รัตนาทิวัด 2.7068
 550113106089  นางสาววรรณิภา   ต๎นกระโทก 2.8469
 550113106090  นายวสันต๑   สุขสูงเนิน 3.3270
 550113106091  นายวัชระ   รินนา 2.6571
 550113106092  นายวัฒนา   ช่ืนใจ 2.7072
 550113106093  นางสาววารุณี   บญุศักด์ิ 2.5273
 550113106094  นายวิทัศน๑   ปรากฏหาญ 2.5874
 550113106095  นายวีรยุทธ   จงหม่ัน 2.6675
 550113106096  นายวีรวัฒน๑   เคลือบสูงเนิน 2.4676
 550113106097  นายศรัณย๑   ชนะชัย 2.5277
 550113106099  นางสาวสกุลรัตน๑   สีบญุเรือง 2.3278
 550113106102  นายสุชาครีย๑   จันทร๑สม 2.2179
 550113106103  นายสุรชัย   กงประโคน 2.9180
 550113106105  นายอนุชิต   อุปนิ 2.5581
 550113106106  นางสาวอรทัย   เมืองสีสุข 2.6182
 550113106107  นางสาวอรวรรยา   นุชนงค๑ 2.9783
 550113106111  นายเอกวัฒน๑   จุทสิงห๑ 2.5384
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์
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ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 23/2/2560

 540113143165  นางสาวธิดารัตน๑   ทองเรือง 2.471
 540113143196  นางสาวอภิชญารัตน๑   ชํวยรัมย๑ 2.482
 550113143001  นางสาวกชกร   เพชรประโคน 3.113
 550113143002  นางสาวกัลยา   บตุรวิชา 3.074
 550113143003  นางสาวก่ิงแก๎ว   พนัธ๑หนอง 3.795
 550113143004  นางสาวขนิษฐา   แก๎วมุงคุณ 3.206
 550113143005  นางสาวเจนจิรา   บนิรัมย๑ 3.627
 550113143006  นางสาวจันทร๑ธิดา   สิงห๑ดงเมือง 3.518
 550113143007  นางสาวจุฬาลักษณ๑   ตามรัมย๑ 3.049
 550113143008  นายชัยทัศน๑   ศูนย๑ตรง 3.2910
 550113143009  นางสาวชานิสา   วงสามารถ 3.6111
 550113143010  นายชูสิทธิ ์  ทูลประโคน 3.7012
 550113143011  นางสาวฐิติมา   พลเย่ียม 2.5013
 550113143012  นายณัฐพงษ๑   โสมุล 3.0714
 550113143013  นางสาวณัฐรุจา   บญุศร 3.3715
 550113143014  นางสาวณิชนันท๑   เทพบาล 3.1216
 550113143015  นางสาวเดือนเพญ็   ชมภูผิว 3.3117
 550113143016  นางสาวดวงจันทร๑   แสนอํอน 3.0318
 550113143017  นางสาวนวลจันทร๑   ลักษวุธ 3.1519
 550113143018  นางสาวนุชสรินทร๑   บญุเจริญ 2.7320
 550113143019  นางสาวบรัุสกร   พราหมณ๑หรัิญ 3.2721
 550113143022  นางสาวพชัราพรรณ   พชินาหารี 2.6022
 550113143023  นางสาวพชัราภรณ๑   ค าศรี 2.8023
 550113143025  นายภควัตร   วิลามาตย๑ 3.0924
 550113143026  นายภานุพงศ๑   บญุยืน 3.0525
 550113143027  นางสาวภาวิณี   รํองบตุรศรี 3.1426
 550113143028  นางสาวยุพนิ   เขื่อนทอง 3.2027
 550113143029  นางสาวรัชนีกร   เดิมท ารัมย๑ 3.0928
 550113143030  นางสาวรินรดา   ทูลค ารักษ๑ 3.0629
 550113143031  นางสาวรุจิกร   ศรีเมือง 2.8330
 550113143032  นางสาวฤดามาส   สวนเกษ 3.6531
 550113143033  นางสาววรินร าไพ   สวัสด์ิสุข 2.7832
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตร์
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วันที ่ 23/2/2560

 550113143034  นางสาววิชชุดา   บตุรชานนท๑ 3.5833
 550113143035  นางสาววิชุดา   วงศ๑หงษ๑ 3.0834
 550113143037  นางสาวศศิวิมล   แปลงไธสง 3.2435
 550113143038  นางสาวชฎาชนก   ศิริมงคล 2.9236
 550113143039  นายศุภชัย   ช่ืนชม 2.8937
 550113143041  นางสาวสริลพร   พลมะสี 2.6738
 550113143042  นางสาวสาลิณี   สิมอุตร 3.4039
 550113143043  นางสาวสุธัญญา   ภูส าเภา 2.8940
 550113143045  นางสาวสุวรรณา   กล๎าหาญ 3.0341
 550113143046  นางสาวหทัยชนก   แก๎วประโคน 3.2842
 550113143047  นางสาวหรรษา   อ่ิมรัมย๑ 3.3143
 550113143048  นางสาวอรทัย   วิศิษฏ๑ศิลป์ 2.8844
 550113143049  นางสาวอรอนงค๑   ชินเกตุ 3.2445
 550113143051  นางสาวอัญชลี   แสงสระคู 2.8146
 550113143052  นางสาวอาภาภรณ๑   ธรรมนิยม 3.2147
 550113143053  นางสาวเกศรา   จูกูล 3.5948
 550113143054  นางสาวเกศินี   จันทร๑ครบ 3.3849
 550113143056  นางสาวกานติมา   วึกชัยภูมิ 2.5950
 550113143057  นางสาวกิตติวรา   อาทวัง 3.6351
 550113143059  นายคมสันต๑   นิลพนัธ๑ 3.5152
 550113143060  นางสาวเจษฎา   ไชยศรีรัมย๑ 3.0053
 550113143062  นางสาวจุฑารัตน๑   วงค๑ก๎อม 2.6354
 550113143063  นางสาวโฉมฤทัย   ป๓จจัยเก 3.1155
 550113143064  นางสาวเชาวลีย๑   ทินบรีุ 3.0656
 550113143065  นายชาตรี   ทองประดับ 2.9857
 550113143066  นางสาวชุติมา   มะปะโม 2.8558
 550113143067  นางสาวทิพย๑วิมล   ณุวงษ๑ศรี 3.0459
 550113143068  นางสาวธนาภรณ๑   วิจารจิตต๑ 3.7060
 550113143069  นางสาวธิดา   แสงแก๎ว 3.3961
 550113143070  นางสาวฐิตาภา   หรัิญกุลเกษม 2.9462
 550113143071  นางสาวธิติมา   หลงศรีภูมิ 3.0663
 550113143072  นายธีรพงศ๑   เลไธสง 3.2464
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วันที ่ 23/2/2560

 550113143073  นายธีรพงษ๑   หนองน้ า 2.8165
 550113143075  นางสาวนันทิกร   จันทร๑สม 3.4166
 550113143076  นางสาวป๓ญญาพร   เหมือนตา 2.8567
 550113143077  นางสาวปยินุช   ตลอดไธสง 3.0968
 550113143078  นายปยิะพชัร๑   คล้ าจีน 3.6869
 550113143080  นางสาวผกามาศ   กุรัมย๑ 3.3970
 550113143081  นางสาวผกามาส   โสจันทร๑ 3.0771
 550113143082  นางสาวเพญ็นภา   ขวัญเมือง 3.4772
 550113143084  นางสาวพชิญา   พรหมเอาะ 2.6173
 550113143085  นางสาวภัทราวดี   สุขโข 2.6274
 550113143086  นางสาวยุวภา   พวงจ าปา 3.4875
 550113143087  นางสาวระพพีร   พนัธุหอ 3.7076
 550113143088  นางสาวลดาวัลย๑   ฤทธิเ์ดชรัมย๑ 3.1977
 550113143089  นางสาววรรณภา   แกํนจันทร๑ 3.5378
 550113143092  นางสาววันวิสา   สาทพลกรัง 2.5979
 550113143094  นางสาววิชุดา   ทิพโชติ 2.6580
 550113143096  นางสาวสาวิตรี   บญุศรีรัมย๑ 3.1881
 550113143097  นางสาวสุพตัรา   ผุยโพนทัน 2.9782
 550113143098  นางสาวสุภัชธิดา   จู๐นางรอง 3.0683
 550113143099  นางสาวสุรัสวดี   เปลํงปล้ืม 2.9284
 550113143100  นางสาวสุวรรณณา   เสาไสย๑ 3.2785
 550113143101  นางสาวสุวรรณี   เพชรวรากุล 3.0186
 550113143102  นางสาวแอนนา   งามแสง 2.8487
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 540113145041  นายธวัชชัย   อัมพรรัมย๑ 2.291
 540113145048  นางสาวกมลลักษณ๑   ยอดเครือ 2.402
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113105002  นายโรจนวิศิษฐ๑   สุดเฉลียว 2.761
 550113105003  นางสาวคุลิกา   ชารัมย๑ 2.802
 550113105004  นายจักรกิจ   ไชยมงคล 2.993
 550113105006  นางสาวจุฑามาศ   คําไธสง 2.804
 550113105007  นางสาวจุฬารัตน๑   วระไวย๑ 2.955
 550113105008  นางสาวฉัตรเพชร   เพชรพชัิย 3.106
 550113105009  นางสาวชลธิชา   ชํอทับทิม 2.987
 550113105010  นายณัฐภัทร   ดีมาก 2.738
 550113105011  นางสาวณัฐรดี   ภักดี 3.019
 550113105013  นายธวัชชัย   ฉลาดเจน 2.6710
 550113105014  นางสาวธวัลหทัย   สินสร๎าง 3.0411
 550113105017  นางสาวนริศรา   รอบแคว๎น 3.1012
 550113105019  นางสาวปริมล   ย่ิงเสมอ 3.2013
 550113105020  นางสาวป๓ทมาพร   อาษานอก 3.2314
 550113105021  นายภมร   ชาญสมพงษ๑ 3.4515
 550113105022  นางสาวพชัราภรณ๑   สกุลเรืองศรี 3.3316
 550113105023  นางสาวพกุิลแก๎ว   เช่ือมรัมย๑ 2.7517
 550113105024  นายภาคภูมิ   ชาญประโคน 2.8718
 550113105026  นางสาวมะลิวรรณ   ลาบงึ 2.7219
 550113105027  นายยุทธนา   พวงพมิาย 3.4520
 550113105028  นางสาวรัชฎากรณ๑   พาโคกทม 2.2921
 550113105029  นางสาวราตรี   ปรูกระโทก 2.8622
 550113105030  นางสาวฤทัยรัตน๑   แซํเฮง 2.8523
 550113105031  นางสาวลภัสรดา   สมานสารกิจ 3.1524
 550113105035  นางสาวศิรินภา   ท าทอง 3.3625
 550113105037  นางสาวสายทอง   ศรีบาง 2.3726
 550113105040  นางสาวสุวรรณี   กองทอง 2.8227
 550113105043  นายอรินทิตา   ศรีธนต๑ 2.9328
 550113105046  นางสาวอาภรณ๑   ช านาญกิจ 2.5029
 550113105047  นายคมสันต๑   ปลายประโคน 3.1430
 550113105049  นางสาวจันจิรา   วิลัยริด 2.6431
 550113105050  นายจาตุรันต๑   เจนไชย 2.6332
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113105051  นางสาวจิรวรรณ   จีนรัมย๑ 3.6533
 550113105052  นางสาวจุฑารัตน๑   เต็นภูษา 3.4734
 550113105053  นางสาวชญานี   โพนสัย 3.2235
 550113105054  นายชุมพล   นําชม 2.9236
 550113105058  นางสาวสุตาภัทร   สวัสด์ิผล 2.8937
 550113105059  นายธัญญนันท๑   เนาวรัตน๑ 3.3338
 550113105060  นางสาวธิดารัตน๑   ปรือปรัง 2.7539
 550113105062  นางสาวนุจรี   โค๎งอาภาส 3.0240
 550113105063  นางสาวเบญจวรรณ   ยอดเสาดี 3.0041
 550113105064  นายบณัฑิต   รํุงเปา้ 3.5042
 550113105065  นางสาวปรียานุช   บญุมี 3.1243
 550113105066  นายพนม   เนาวบตุร 3.1144
 550113105067  นางสาวพมิพ๑ลดา   พวงสวัสด์ิ 3.2045
 550113105068  นางสาวพชัรี   ก่ิงมาลา 2.6546
 550113105070  นางสาวภาณุมาศ   ดีมีแสง 2.7347
 550113105072  นางสาวมลิวัลย๑   ชุมรัมย๑ 2.9948
 550113105073  นางสาวยุพาพรรณ   ประจงรัมย๑ 2.6349
 550113105074  นางสาวรัชดาภรณ๑   สมสิงห๑ 2.7250
 550113105075  นางสาวรํุงไพลิน   พรหมเอาะ 3.5951
 550113105076  นางสาววลิศา   นิลวาลี 2.9252
 550113105078  นางสาววิไลลักษณ๑   เส๎นเกษ 3.1553
 550113105079  นางสาวศกุลตรา   พระเมเด 3.1154
 550113105080  นางสาวศิวพร   ศิริมํวง 3.2555
 550113105081  นางสาวโสภาวรรณ๑   สอนภูงา 3.3856
 550113105084  นางสาวสุจิตรา   กูกขุนทด 3.1557
 550113105085  นางสาวสุพตัรา   กล๎าณรงค๑ 2.7558
 550113105086  นางสาวสุภาวดี   มํุงดี 3.1159
 550113105087  นายสุรศักด์ิ   ฮุยประโคน 3.1360
 550113105088  นางสาวหน่ึงฤทัย   ศรีคุณ 2.5661
 550113105089  นางสาวอลิศรา   เจริญรัมย๑ 2.5662
 550113105091  นางสาวอารีรัตน๑   สุดสงค๑ 2.4463
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 540113110001  นายกัมปนาท   ดวงศรี 2.471
 540113110075  นางสาวธนพร   ราสันเทียะ 2.622
 550113110003  นายขวัญชัย   ทาลุมพกุ 3.323
 550113110004  นางสาวเจนจิรา   ประทุมษา 2.944
 550113110005  นางสาวจรรยา   ริมไธสง 3.145
 550113110006  นางสาวจันจิรา   วินประโคน 3.446
 550113110008  นายจิรวัฒน๑   ทวนท๎าว 3.497
 550113110011  นางสาวชฎาพร   ขําขันมะลี 3.468
 550113110012  นางสาวเขมจิรา   ลัทธิกุล 3.039
 550113110013  นางสาวชลวิชา   นิลวารีย๑ 3.0210
 550113110014  นางสาวฐิติมา   ค าแสง 3.8111
 550113110015  นายณัฐวุฒิ   เสาม่ัน 2.8212
 550113110016  นางสาวทัศนีย๑   ทองสุกดี 3.3613
 550113110017  นางสาวศิวิมล   ขันแข็ง 2.9414
 550113110018  นางสาวธารารัตน๑   เสนารินทร๑ 3.4815
 550113110020  นางสาวนันทนาพร   ชัยชาญรัมย๑ 3.3216
 550113110021  นางสาวน้ าทิพย๑   มีมุข 3.0717
 550113110022  นางสาวนิภาวรรณ   หอมหวํน 2.7718
 550113110023  นางสาวเบญจมาศ   พวงภํู 2.9819
 550113110024  นางสาวพทุธธิดา   เพยีรสันเท๊ียะ 3.2820
 550113110025  นางสาวปทุมรัตน๑   ศรีประดํู 2.9621
 550113110026  นางสาวประภาพร   พานนนท๑ 2.8722
 550113110028  นางสาวเพญ็ประภา   ศรีบญุเรือง 3.0323
 550113110029  นายพงศธร   ก๎านค า 2.6324
 550113110030  นางสาวพนิดา   โจมสติ 3.4725
 550113110031  นางสาวพรทิวา   ทุตา 3.0326
 550113110032  นางสาวพชัรินทร๑   ภักดีแก๎ว 2.7327
 550113110033  นายภัทรดนัย   ใจกล๎า 3.8828
 550113110035  นางสาวเยาวพา   สะสม 2.7229
 550113110036  นายโยธิน   ทิพย๑อักษร 2.9830
 550113110037  นางสาวรัตติยา   วงค๑อินตา 3.3431
 550113110038  นางสาวรํุงทิพย๑   แสนศรีจันทร๑ 3.3432
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113110039  นางสาวละมํอม   โพธิแ์ก๎ว 3.2133
 550113110040  นายวทัญ๒ู   เหมือนรัตน๑ 3.2134
 550113110041  นางสาววราภรณ๑   ศาลางาม 3.0135
 550113110043  นางสาววารุณี   วันทา 3.4236
 550113110044  นายวีรพงษ๑   กิจสนิท 2.8337
 550113110045  นายวีระพงษ๑   แสงรํุงสวําง 3.0538
 550113110048  นางสาวศิริวรรณ   จันทร๑ดี 3.1239
 550113110049  นางสาวสมปอง   มีศรี 3.4640
 550113110050  นางสาวส๎มล้ิม   แอมรัมย๑ 3.3241
 550113110051  นายสิริพงษ๑   บญุกล๎า 3.3842
 550113110052  นางสาวสิริลักษณ๑   แปน้โสม 3.0543
 550113110053  นางสาวกัญจนา   ศรีสํอง 2.9644
 550113110054  นางสาวสุดารัตน๑   เอ่ียมรัมย๑ 2.6945
 550113110055  นางสาวสุพตัรา   แก๎วอ าไพ 3.0746
 550113110056  นายสุรชัย   สุขจิตร 3.0047
 550113110057  นายอดิศักด์ิ   นันตะเคน 3.5048
 550113110058  นางสาวอภิญญา   ศรีจันทร๑ 2.8449
 550113110059  นายเอกรินทร๑   บญุครอง 3.7050
 550113110061  นายกฤษฎา   โอโลรัมย๑ 3.4251
 550113110063  นางสาวกัลยา   บวัสิงห๑ 3.0552
 550113110064  นางสาวขวัญฤดี   จิมานัง 2.8953
 550113110065  นายคมกริช   โฉมงาม 2.8754
 550113110066  นางสาวเจนจิรา   สีหานาม 3.1955
 550113110067  นางสาวเจนจิรา   นาบ ารุง 3.4356
 550113110068  นางสาวจันทร๑ฉาย   โพธิน์างรอง 3.6257
 550113110069  นางสาวจารุวรรณ   ตาลไธสง 3.0858
 550113110070  นางสาวจุฑารัตน๑   สมงาม 3.3059
 550113110072  นางสาวชลดา   จันทร๑แจ๎ง 3.1860
 550113110073  นางสาวชํอลัดดา   ประนมรัมย๑ 2.7961
 550113110075  นายณัฐภัทร   เท่ียงภักด์ิ 3.5262
 550113110076  นางสาวดวงสวําง   แนํนดี 3.3263
 550113110077  นางสาวธนกร   ปาโสรักษ๑ 3.0164
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113110078  นายธีรพงศ๑   ปยุะติ 3.7565
 550113110079  นางสาวนฤมล   สุจจะชารี 3.1866
 550113110080  นางสาวนฤมล   ช านิไกร 3.3267
 550113110081  นางสาวนิติพร   ชุมศรี 3.4068
 550113110082  นางสาวนิภาพรรณ   ยังดี 3.5269
 550113110083  นางสาวนิศากร   สุดประโคน 3.2070
 550113110084  นางสาวบษุกร   บวัชัย 3.1271
 550113110086  นายปรเมศวร๑   ดอกประโคน 3.1772
 550113110087  นางสาวประภาพร   วรกะโทก 3.5673
 550113110088  นางสาวประภาภรณ๑   ปล้ืมกมล 3.1774
 550113110091  นายพชัรมงคล   แสงแสน 2.5575
 550113110093  นายภานุเดช   ยืนยง 3.2276
 550113110094  นายเมธา   มีพนัธุ๑ 3.0877
 550113110095  นางสาวมินตรา   บวัลา 2.9778
 550113110096  นางสาวรัชนีภรณ๑   ปลุาถาเน 3.1579
 550113110097  นางสาวรัษฎากร   หลงสอน 2.9980
 550113110098  นางสาวลออรัตน๑   มาตรทอง 3.3181
 550113110099  นายวชิราวุธ   บวัค า 2.8582
 550113110100  นางสาววรรณิศา   ริมมะหา 2.9483
 550113110101  นางสาววราพร   ไกรษร 3.1684
 550113110102  นางสาววันวิสา   ทองขาว 3.1585
 550113110103  นางสาววิชชุดา   วงษ๑มา 3.0086
 550113110104  นายวีรชัย   ใบสนธิ์ 2.9687
 550113110105  นายวุฒิชัย   โยธานันท๑ 2.6488
 550113110106  นางสาวศรสวรรค๑   หยาดไธสง 3.5889
 550113110107  นางสาวศิริพร   พลศักด์ิ 3.0090
 550113110108  นายโสภณ   งามเลิศ 2.7191
 550113110109  นางสาวสมใจ   บตุรสา 3.2992
 550113110110  นางสาวสรัญญา   สีทานันท๑ 2.9593
 550113110112  นางสาวสายฝน   ถุงน้ าค า 3.0694
 550113110113  นางสาวสุคีรินทร๑   แกํนนอก 3.5695
 550113110114  นางสาวสุดารัตน๑   บาลไธสง 3.1896
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113110115  นายสุทธิพงษ๑   บวัเย็น 3.4197
 550113110117  นายอนุชิต   ชะรางรัมย๑ 3.2398
 550113110118  นายอนุพล   บตุรงาม 2.4699
 550113110119  นายอานนท๑   ป๓ญญาสิทธิ์ 2.56100
 550113110120  นางสาวอุบลวรรณ   อรัญโสต 2.51101
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113113003  นายกํอพงศ๑   ผมวิเศษ 3.141
 550113113005  นายเจนศักด์ิ   ทรงประโคน 2.362
 550113113006  นายณัฐพงษ๑   รัตน๑ประโคน 2.463
 550113113007  นายไทยคม   แก๎วประเสริฐ 2.924
 550113113008  นายธนบรูณ๑   วงค๑แจํม 2.945
 550113113009  นายธราธิป   ค าดี 3.156
 550113113010  นายไพบลูย๑   อ๎อมวิหาร 3.287
 550113113011  นางสาวพรพมิล   ทะบลิรัมย๑ 3.028
 550113113012  นายพฒันัย   สุตนา 3.219
 550113113013  นายพรีิย๑   หดัประโคน 2.9010
 550113113014  นายมนัส   คงปรีเปรม 3.0111
 550113113015  นายมรกต   ทาประโคน 3.3712
 550113113016  นายฤทธิชัย   บญุสม 3.3413
 550113113018  นางสาววิปรัศนีย๑   วินทไชย 2.8414
 550113113022  นายสิทธิพงษ๑   ศรีเหลือง 2.6715
 550113113029  นางสาวอุษา   เสือโครํง 2.8016
 550113113030  นายวิชาญ   ปนูรัมย๑ 2.6017
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 540113114059  นายวันชัย   แก๎วหสัดี 2.311
 550113114001  นายกฤษฎา   ป๓น้มีสี 3.442
 550113114002  นายโกมินทร๑   เพง็พศิ 2.793
 550113114005  นายชนินทร๑   เช้ือสอน 2.784
 550113114006  นายชัยวัฒน๑   ต๎ุมทอง 2.995
 550113114007  นายชิณวัฒน๑   สมภาค 2.626
 550113114008  นางสาวดนตรีกานต๑   แก๎วกาหลง 3.297
 550113114009  นายภีรเดช   สร๎างนา 2.908
 550113114011  นายวศิน   แสงหวัช๎าง 2.659
 550113114012  นายศักด์ิสิทธิ ์  โนรินทอน 3.2510
 550113114013  นายสิทธิวัฒน๑   ตีบไธสง 3.1111
 550113114014  นายสุขสันต๑   จันทะเกิด 2.8612
 550113114016  นายสุนทร   ฉอมไธสง 2.9813
 550113114021  นายชนะชล   ยะมุงคุณ 2.6414
 550113114022  นายชวัลชัย   ค าหวัน 2.6215
 550113114024  นายธิติวัชร๑   เน่ืองนา 2.3616
 550113114025  นายธีรภัทร๑   ศิริกุล 2.5717
 550113114026  นายพนูสวัสด์ิ   สุคนธพงศ๑ 3.0618
 550113114027  นางสาวรัชฎาภรณ๑   เกิดทรัพย๑ 3.1719
 550113114028  นายศิวกานต๑   ปองนาน 2.8920
 550113114029  นายศุภชัย   นวลแย๎ม 3.0021
 550113114031  นายสุริยา   แสนทวีสุข 3.0922
 550113114032  นายอภิวัฒน๑   ยานมณี 2.4223
 550113114033  นายอุทัย   จําภา 2.9424
 550113114036  นายเขมวัฒน๑   ดวงจิตร 3.3425
 550113114037  นายชัชวาล   พรมตวง 3.1026
 550113114040  นายทัณฑมุข   ภูสะเทียน 3.5127
 550113114041  นางสาวธิดารัตน๑   ศรีอินนุย 3.0728
 550113114046  นายอดิศักด์ิ   นัดที 2.9829
 550113114047  นางสาวอริยา   วงษ๑อินตา 3.1230
 550113114048  นายกฤษกร   วิชัยวงศ๑ 2.9331
 550113114050  นายจักรพนัธ๑   สีหจันทร๑ 2.9232
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113114053  นายธนกร   เงินงาม 2.9233
 550113114057  นายเรืองฤทธิ ์  ชาติมนตรี 3.2234
 550113114058  นายวชิระ   วรรณสุทธิ์ 2.4835
 550113114060  นายสุธรรม   บญุเย็น 3.0236
 550113114061  นางสาวสุรางคนางค๑   ทวีโชค 3.0237
 550113114063  นายอดุลย๑ศักด์ิ   พดุผา 2.9938
 550113114064  นายอธิวัฒน๑   วงศ๑ป๓ญญาพฒันะ 2.8939
 550113114065  นายอภิรักษ๑   ดวงมณี 3.1740
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113120001  นางสาวกมลชนก   ทรัพย๑แสนยากร 2.481
 550113120002  นายกรกช   คล๎ายบตุร 2.522
 550113120003  นายกรีรินทร๑   บอํไทย 2.783
 550113120004  นางสาวก่ิงกมล   แต๎มศรี 2.884
 550113120005  นายกิตติ   ยอดกุล 3.115
 550113120007  นายเจตริน   ฉิมจารย๑ 2.726
 550113120008  นางสาวจารุวรรณ   เนตค า 2.917
 550113120009  นางสาวจินตนา   แปลกไธสง 2.188
 550113120010  นางสาวชไมพร   พทุธบรีุ 2.449
 550113120011  นางสาวฑัณทิกา   อิฐไธสง 3.1110
 550113120012  นางสาวดวงแก๎ว   สายวัน 2.4811
 550113120013  นายตัณติกร   สุขศรี 3.0212
 550113120014  นายธงชัย   แผํพนัธ๑ 2.6113
 550113120017  นายนฤมิตร   เสาร๑วงศ๑ 2.4214
 550113120018  นางสาวนันทวัน   ปฏิพนัโด 3.1115
 550113120019  นางสาวนุชจรินทร๑   นาคเจริญ 2.4116
 550113120020  นางสาวเบญจวรรณ   ชํวยพนัธ๑ 3.0017
 550113120021  นางสาวปทุมพร   เพชรประโคน 2.2918
 550113120023  นายพชรพงษ๑   มืดทัพไทย 2.9419
 550113120024  นางสาวพมิลมาศ   บรุกรณ๑ 2.5020
 550113120025  นางสาวภาวินี   วรรักษ๑ 2.8721
 550113120026  นางสาวมนัสวี   ตาชูชาติ 3.3222
 550113120027  นางสาวเรวดี   อัมรารัมย๑ 2.6123
 550113120028  นางสาวร าไพ   กองพลี 3.3024
 550113120029  นายฤทธิชัย   โคตุทา 2.7625
 550113120031  นางสาววัชรี   ป๓กเขทานัง 3.3926
 550113120032  นางสาววารี   สุยังกุล 2.3827
 550113120033  นางสาววารุณี   ย้ิมรัมย๑ 2.8628
 550113120037  นางสาวสุดารัตน๑   โพธิข์าว 2.4929
 550113120038  นางสาวสุภาพร   ทองโสม 2.8730
 550113120039  นายสุมิตร   กระดานลาด 3.2431
 550113120040  นางสาวหยาดอรุณ   ด าเสนา 2.8032
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113120045  นายกฤติภาส   ทองดาว 2.6833
 550113120046  นางสาวกัลยรัตน๑   ภูมิค๎า 2.6134
 550113120048  นายจตุรภัทร   สุภาภา 2.5135
 550113120050  นางสาวจริยาวดี   ศรีกุล 2.5336
 550113120051  นางสาวจุฑามาศ   พนมใส 2.9637
 550113120053  นางสาวฐิติมา   แย๎มวิเศษ 2.4738
 550113120054  นางสาวณัฐสุดา   อนุกูล 2.2039
 550113120055  นายทวีศิลป ์  สวยรูป 2.3140
 550113120056  นายธรรมนูญ   ชาวสวน 2.6541
 550113120057  นางสาวธิดารัตน๑   เรืองกล๎า 2.7642
 550113120058  นายธีรพล   เหมเงิน 2.8543
 550113120059  นางสาวนวลนภา   แก๎วบดุสา 2.5044
 550113120060  นางสาวนิตยา   คะรุรัมย๑ 2.3645
 550113120061  นางสาวเบญจพร   ชิดชอบ 2.8146
 550113120062  นายบญุปลอด   โสนาคา 2.5147
 550113120063  นางสาวประไพ   มาตย๑วังแสง 2.6548
 550113120065  นางสาวพลอยใจ   เพงํพศิ 3.0049
 550113120066  นายเมธานุวัฒน๑   ทรงวิลัย 2.8150
 550113120067  นางสาวมณีรัตน๑   สุขสมเลิศ 2.9251
 550113120068  นายมารุต   รัตน๑ปล้ืม 2.8552
 550113120069  นางสาวยุพาพร   รองดอน 3.0353
 550113120070  นางสาวรํุงทิวา   พยัคฆา 2.8354
 550113120072  นางสาวฤทัยรัตน๑   ตุพภิาค 2.5355
 550113120073  นางสาววริศรา   พรหมชัยธวัช 2.3256
 550113120074  นายวัชรพงษ๑   ยือรัมย๑ 2.8557
 550113120075  นางสาววัลภา   สายบตุร 2.3058
 550113120076  นางสาววิไลวรรณ   คชเศียรสืบ 2.2459
 550113120077  นางสาวศิรีพร   ศรีพลัง 2.3860
 550113120079  นางสาวสุธิดา   อุตะมะ 2.4361
 550113120080  นางสาวสุพรรษา   รักจ๎ุย 2.8462
 550113120081  นายสุมิตร   เรียบร๎อย 2.7463
 550113120082  นายอนุชา   ไลํกระโทก 2.9664
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113120085  นายเอกชัย   ไกรงาม 3.0765
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 540113140009  นายสงกรานต๑   ศิริบตุร 2.191
 540113140015  นางสาวกุลธิดา   เสนานุฤทธิ 2.842
 540113140042  นางสาวโสรญา   จันทะโยธา 2.133
 540113140265  นายสังคม   ใจมนต๑ 2.864
 550113140004  นางสาวกัลยา   ปอ้งชนะ 2.865
 550113140005  นายกิตติศักด์ิ   สีพลเรือน 3.126
 550113140006  นายจักรวรรดิ   ไชยโคตร 2.447
 550113140007  นางสาวจิดาภา   พนัธุ๑วรรณ๑ 3.088
 550113140008  นางสาวจุติพร   ปรุาชะธัมมัง 2.509
 550113140010  นางสาวชํอผกา   หาญสุวรรณ 2.4210
 550113140011  นางสาวณัฐกร   บตุรมารศรี 3.2511
 550113140012  นายณัฐพงศ๑   เปล่ียนไธสง 3.0912
 550113140015  นางสาวทิพย๑เกษร   กองโคตร 3.1113
 550113140016  นายธนกร   ชาญนุวงศ๑ 2.4914
 550113140017  นางสาวธิติมา   สาไชยันต๑ 2.3915
 550113140018  นายธีรวัฒน๑   แดงสี 2.5316
 550113140019  นายนิติพล   อํุนรัมย๑ 3.4517
 550113140020  นางสาวนิภาพรรณ   แก๎วอนันต๑ 3.0618
 550113140021  นางสาวบตุรสนี   จันผกา 3.5719
 550113140022  นางสาวปนัดดา   วํองไว 2.9520
 550113140023  นางสาวปาริชาติ   ประภาเวชกุล 3.2721
 550113140024  นางสาวปยิพร   วงศ๑ทอง 2.4822
 550113140025  นางสาวผุสดี   บดุดาวงค๑ 2.6323
 550113140026  นายพงศธร   สารศรี 2.4324
 550113140027  นางสาวพรพรัตน๑   นาคพมิพ๑ 2.9225
 550113140028  นางสาวพไิลพรรณ   แพงเพง็ 2.4526
 550113140029  นางสาวพชิามญชุ๑   อ่ าแพร 3.4027
 550113140030  นางสาวพมิพ๑พชิา   หงิพทุรา 2.8928
 550113140031  นายพรีพงษ๑   วงศ๑ทิมารัตน๑ 2.7729
 550113140032  นางสาวมณทิดา   ทุมนาหาด 3.0830
 550113140033  นางสาวรจชินันท๑   นะรัฐกิจ 3.2431
 550113140035  นางสาววราภรณ๑   อรุโณ 2.5632
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113140036  นายวัชรพนัธุ๑   ธนะไชย 2.5833
 550113140037  นางสาววิชญา   สุขยอด 2.7534
 550113140038  นางสาววิลาสินี   นาศา 2.9235
 550113140039  นางสาวศศิธร   มีอิสระ 3.5436
 550113140041  นางสาวศุภนิดา   กมลรัมย๑ 2.6237
 550113140042  นายสมภพ   จินดาศรี 3.2638
 550113140043  นางสาวนันท๑นภัส   พลหนองหลวง 3.1539
 550113140044  นายสุเนตร   กร่ึมกระโทก 2.5340
 550113140045  นางสาวสุกัญญา   บบัภาวะตา 3.0241
 550113140046  นางสาวสุชาวดี   พรมณี 3.3242
 550113140050  นายอนุชา   พทุธานุ 3.3443
 550113140051  นางสาวอนุธิดา   แพงค าไหล 2.6544
 550113140052  นางสาวอรอุมา   ทองพรม 3.2545
 550113140054  นางสาวกนกกาญจน๑   จงรัมย๑ 3.0346
 550113140056  นายกฤษดา   บญุโสม 2.8147
 550113140057  นางสาวกาญจนา   พลิาวุฒิ 2.3948
 550113140060  นางสาวชญานิศ   รัตนชีวพงศ๑ 2.8449
 550113140062  นายชัยวัฒน๑   เอ่ียมสร๎อย 2.3350
 550113140063  นายฐิติภูมิ   สุวรรณไตรย๑ 2.7951
 550113140064  นางสาวดวง   บญุม่ัน 2.6852
 550113140066  นายทักษ๑สิทธิ ์  เสถียรขันต๑ 3.2753
 550113140067  นายธงชัย   พุํมพนัธ๑วงษ๑ 2.6254
 550113140068  นางสาวธนภรณ๑   พทุธลา 2.5455
 550113140072  นางสาวนุกุล   แชํมรัมย๑ 2.8956
 550113140074  นายปกรณ๑   ทองกลม 3.0257
 550113140079  นางสาวพชัรินทร๑   บญุมามอญ 2.3358
 550113140080  นางสาวฟานิดา   ภํูหอ๎ย 2.5559
 550113140081  นายภูวรินทร๑   หล๎าขวา 2.5860
 550113140082  นางสาวยุพา   ขันทอง 3.4061
 550113140083  นางสาวรํุงฤดี   ปาปะเขา 2.8662
 550113140085  นางสาววาสนา   คงสอดทรัพย๑ 2.5763
 550113140086  นางสาววิไลวรรณ   ผลไม๎ 2.3164
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113140087  นางสาววิธุลดา   เรืองสิริ 2.9465
 550113140088  นายธนกฤต   วิจิตพล 2.8466
 550113140089  นางสาวศิริรัตน๑   ป๓นรัมย๑ 2.2867
 550113140092  นายสิทธิชัย   สุดศรี 2.9568
 550113140093  นางสาวสุจิตรา   จันทะนุภา 2.5569
 550113140095  นางสาวสุรัตน๑วดี   เวือนประโคน 2.8170
 550113140096  นางสาวสุรางคนา   โอดเปีย้ 2.8971
 550113140098  นายอดิเทพ   ไรํขาม 2.9672
 550113140101  นางสาวเอ้ืองฟา้   ผมงาม 3.1173
 550113140104  นายอรรถพนัธ๑   หายทุกข๑ 2.2374
 550113140105  นางสาวอลีนา   วิวรรธน๑ติวงศ๑ 2.4775
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113186001  นายดนุพล   ศรีชาเนตร 2.841
 550113186002  นายอนุชา   พงษ๑หาญ 2.252
 550113186003  นางสาวกมลรัตน๑   สมัญญา 3.263
 550113186004  นางสาวกันตา   ประชาธรรม 2.834
 550113186005  นางสาวกุลธิดา   นพเก๎า 2.955
 550113186006  นางสาวกุสุมา   ใจแก๎ว 3.476
 550113186007  นางสาวขนิษฐา   ผสมหงษ๑ 3.117
 550113186008  นางสาวจันทร๑จิรา   ทับสมบติั 3.258
 550113186010  นางสาวจามรี   สุขกระโทก 2.899
 550113186011  นางสาวจิตติมา   ไทยลือนาม 2.8310
 550113186012  นางสาวจินตนา   เสพสุข 2.8911
 550113186014  นางสาวจุฑามาศ   นวลมิตร 2.3112
 550113186018  นางสาวญาสิณี   พรมจันทร๑ 2.9913
 550113186019  นางสาวธิดาทิพย๑   มากมน 3.1414
 550113186021  นางสาวนันทิกา   แบงํรัมย๑ 2.7015
 550113186022  นางสาวนารีรัตน๑   ล๎วนกลาง 3.4716
 550113186024  นางสาวปรียานุช   ลาภสมบรูณ๑ย่ิง 3.0017
 550113186025  นางสาวพรธิพา   สาแก๎ว 2.7018
 550113186029  นางสาวภัทรสุดา   ฝากไธสง 3.2519
 550113186030  นางสาวเรณุกาญจน๑   เคนน้ าเท่ียง 2.7320
 550113186031  นางสาวรัชนีกร   ก่ิงไธสง 3.4321
 550113186033  นางสาววรรณนิภา   ปนิะสา 2.9322
 550113186034  นางสาววาสนา   สมนึกตน 2.7723
 550113186035  นางสาววิชุดา   ละครพล 3.3424
 550113186036  นางสาวศศิธร   ทามล 2.7925
 550113186037  นางสาวศิริรัตน๑   ดีสวัสด์ิ 2.8326
 550113186039  นางสาวสมัย   ทุมนานอก 2.8927
 550113186040  นางสาวสายพณิ   สอนวงศ๑ 2.9728
 550113186041  นางสาวสุกัญญา   ศรีเท่ียง 3.2629
 550113186042  นางสาวสุดารัตน๑   ยาเคน 3.3030
 550113186043  นางสาวสุพตัรา   กล่ินสุคนธ๑ 2.6631
 550113186045  นางสาวสุภาวดี   พรมสัยยา 3.3032
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113186046  นางสาวหฤทัย   สูงหา๎งหว๎า 3.0033
 550113186047  นางสาวอรพนิ   อรรถโยโค 2.8534
 550113186048  นางสาวอรอุมา   ทศแก๎ว 2.8335
 550113186049  นางสาวอัคณิพร   จรบรุมย๑ 3.1336
 550113186050  นางสาวอารยา   กระดานลาด 3.4837
 550113186051  นางสาวอารีรัตน๑   นิกรรัมย๑ 2.8638
 550113186052  นางสาวอารีรัตน๑   อุปแก๎ว 3.2539
 550113186053  นางสาวเกสร   หลอดหลง 2.5540
 550113186055  นางสาวกชพร   เจริญรัมย๑ 2.7341
 550113186056  นางสาวกรกนก   ช านาญสิงห๑ 2.8342
 550113186059  นางสาวจันทร๑สุดา   ภาละบาล 2.9343
 550113186060  นางสาวจารุณี   ศรีทา 2.9044
 550113186061  นางสาวจินตนา   ศรีนาค 3.0445
 550113186062  นางสาวจิรนันท๑   ชะเนียน 3.0646
 550113186063  นางสาวจิราพร   วงศ๑ทองเจริญ 2.8747
 550113186064  นางสาวจุฑารัตน๑   ใจเพยีร 2.9048
 550113186065  นางสาวชนม๑นิภา   นาคนวล 2.9949
 550113186066  นางสาวชลธิชา   แต๎มทอง 3.4550
 550113186067  นางสาวณัฎฐาพร   ขันทองนาค 2.8251
 550113186068  นางสาวดารินทร๑   คงสุขมาก 2.8552
 550113186070  นางสาวนราพร   คงจันทร๑ 2.5453
 550113186071  นางสาวนิลาวรรณ   อนุอัน 2.7654
 550113186072  นางสาวปฏิมากร   พรมศา 2.8455
 550113186073  นางสาวประภาพร   ยืนยาว 2.7756
 550113186074  นางสาวปาณิตสรา   ประสิทธิน์อก 2.5457
 550113186075  นางสาวไพลิน   ตรีกุล 2.5058
 550113186076  นางสาวพรนภา   โจมเสนาะ 2.8759
 550113186077  นางสาวพฤกษา   ชมภูโคตร 2.9360
 550113186078  นางสาวพชัรี   เยียชะโลม 3.1661
 550113186080  นางสาวมาริสา   พนูสวัสด์ิ 2.6462
 550113186081  นางสาวรัตนาภรณ๑   โชติยา 2.5463
 550113186082  นางสาวลลิตา   สมฤทธิ์ 2.8864
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113186083  นางสาววรพรรณ   พุํมบวั 2.6865
 550113186084  นางสาววรรณภา   บญุเถิง 2.8766
 550113186085  นางสาววิภาพร   คอนเพชร 2.9267
 550113186087  นางสาวศิริวรรณ   นันโท 2.8768
 550113186088  นางสาวโสภิดา   เนินกลาง 2.8369
 550113186089  นางสาวสกุลรัตน๑   ศรีบริบรูณ๑ 2.6070
 550113186090  นางสาวสร๎อยฟา้   กิจไธสง 2.5771
 550113186091  นางสาวสิริกร   สอนเลิศ 3.1172
 550113186092  นางสาวสุชาดา   เจริญรัมย๑ 3.3673
 550113186093  นางสาวสุทธิดา   กรณ๑เทียน 3.1874
 550113186095  นางสาวสุพตัรา   จันทะเลิศ 2.8075
 550113186096  นางสาวสุภาวดี   เตะประโคน 2.6276
 550113186097  นางสาวอภัสรา   ไชโย 3.0777
 550113186100  นางสาวอาภาภร   ชาญประโคน 2.7178
 550113186101  นางสาวอารีรัตน๑   สมานผิว 2.3479
 550113186102  นางสาวอุไร   โยธะราช 3.2680
 550113186103  นางสาวอุษา   อะรัญ 2.4581
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 540113189072  นายภัทรพงศ๑   คงดวง 2.631
 550113189001  นายกฤตนัย   ราชรักษา 2.862
 550113189002  นางสาวกฤษณา   ทัศนานุตรีย๑ 2.703
 550113189003  นางสาวกาญจนา   พงศ๑พรีะ 2.934
 550113189004  นายกานต๑ชนก   กิรัมย๑ 3.105
 550113189005  นายกีรติ   สุริเทศ 2.436
 550113189006  นางสาวเจนจิรา   ชมสุข 3.067
 550113189007  นายเจนณรงค๑   สะตะ 2.828
 550113189008  นายภัทรดร   ชะบงัรัมย๑ 2.879
 550113189010  นางสาวจันทิมา   ป๓นรัมย๑ 2.8810
 550113189011  นางสาวจารุวรรณ   บวัพรม 2.7611
 550113189012  นางสาวจินตหรา   มานุจ า 3.1312
 550113189013  นายชนะพงศ๑   วัฒนพงศ๑ศิริ 3.3313
 550113189015  นายชาตรี   กะชงรัมย๑ 2.7414
 550113189016  นางสาวชุดาภรณ๑   จุลศรี 2.9215
 550113189017  นายณรงค๑   เกลียงประโคน 2.9216
 550113189020  นางสาวทรรศนวรรณ   กาญจนฤทธากรณ๑ 3.4517
 550113189023  นายธัชพล   ช านิจ 3.4918
 550113189025  นางสาวนัฐกานต๑   ศิลาเกตุ 2.5619
 550113189026  นางสาวนารีรัตน๑   สอนอก 2.9720
 550113189027  นางสาวนิตยา   สีนาทนาวา 2.6921
 550113189028  นายบลัลังก๑   จารย๑คุณ 3.5722
 550113189029  นายเปรมชัย   วีระพนัธ๑ 2.7523
 550113189030  นางสาวปรียากุล   พงษ๑พมิาย 3.3824
 550113189031  นายปยิะ   เอ้ือสามาลย๑ 2.7025
 550113189033  นายไพบลูย๑   ภักด์ิสอนิสิทธิ์ 3.0426
 550113189034  นายพงษ๑พนัธ๑   พลิาล้ า 2.8727
 550113189035  นางสาวพนิดา   โปรํงสันเทียะ 3.0128
 550113189036  นางสาวพชัรนันท๑   เกรียงไกรยศ 2.9729
 550113189037  นายพนัเทพ   บไุธสง 3.3530
 550113189039  นายภัคพล   เหล็กกล๎า 3.0131
 550113189040  นางสาวมนนภัส   หงษ๑สา 3.2532
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์
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รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113189042  นายยงยุทธ   เข็มศร 3.5133
 550113189043  นางสาวระพพีรรณ   ไชยโสภาพ 3.0934
 550113189044  นายรังสิต   จันทร๑ทอง 3.1035
 550113189046  นางสาววรรษมน   การะวิโก 3.7836
 550113189048  นางสาวศศิธร   ค าเปลํง 2.9537
 550113189050  นายศุภชัย   จันทร๑มณีเลิศ 3.2338
 550113189051  นางสาวสถิตย๑ภรณ๑   บาลโสง 2.8039
 550113189052  นางสาวสมิตานัน   สนโสม 2.5040
 550113189054  นายสันติสุข   เพช็รไพทูล 3.3741
 550113189056  นางสาวสุนิสา   ได๎งาน 2.5542
 550113189057  นางสาวสุมรตี   สมานมิตร 2.9243
 550113189058  นายหสับดินทร๑   แสวงชัย 3.5644
 550113189060  นางสาวอทิตยา   ภูกองไชย 3.2645
 550113189061  นางสาวอมรรัตน๑   ศรีเมืองแก๎ว 2.5546
 550113189062  นางสาวอมรารัตน๑   ปะวะศรี 3.0747
 550113189063  นางสาวอริสรา   สมเกศ 2.9548
 550113189064  นายอัศราวุฒิ   ป๓ดส าราญ 3.2449
 550113189065  นางสาวอ านวย   อุไรรัมย๑ 2.6750
 550113189067  นายกันต๑ธีร๑   โพธิบติั 3.3951
 550113189068  นางสาวกัลยาณี   โกงผัน 2.7352
 550113189069  นายกิตติคุณ   แสนพมิล 3.2053
 550113189070  นางสาวเจจิรา   ภูษาแก๎ว 2.7254
 550113189072  นายจักรกฤษ   มุกดา 2.8655
 550113189073  นางสาวจันทร๑สุดา   เลไธสง 3.1456
 550113189074  นางสาวจารุวรรณ   เกศค าขวา 3.0757
 550113189075  นายจิตรกร   เล็กสิงห๑โต 3.2058
 550113189076  นางสาวฉัตรฎาพร   วิเศษ 2.8459
 550113189077  นายชัยณรงค๑   ผลชู 2.8260
 550113189080  นายณัฐพล   นิยม 3.2861
 550113189081  นางสาวณัฐวิภา   ล่ิมนิจโพธิข ากุล 3.2062
 550113189083  นายทศพล   หนูเทศ 2.8763
 550113189084  นายธนชิต   แสนดี 2.9064
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์
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ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113189085  นายธนารักษ๑   นาคศรี 2.9265
 550113189088  นายธานินทร๑   สวยรูป 3.4666
 550113189090  นางสาวน้ าหน่ึง   จันทวงค๑ 2.9867
 550113189091  นางสาวใบเงิน   มิไธสง 3.2268
 550113189092  นางสาวเปรมกมล   ศรีโพธิล์า 3.0969
 550113189093  นายป๓ญญา   ทศกระโทก 3.1970
 550113189096  นางสาวผกามาศ   สุดาเดช 3.5771
 550113189097  นางสาวไพรินทร๑   มาชุมแสง 2.9272
 550113189098  นายพงศ๑นรินทร๑   เสนาโนฤทธิ์ 3.0373
 550113189099  นายพฒันพงษ๑   น๎อยวิบล 3.3474
 550113189100  นายพชิชากร   สาแก๎ว 3.2275
 550113189101  นางสาวพมิพ๑กานต๑   จีระออน 2.8676
 550113189103  นายภควัต   สีลา 3.0577
 550113189104  นายภาณุพงษ๑   สมสวย 3.0078
 550113189105  นายภาณุพนัธุ๑   จันทร๑สํองศรี 3.0979
 550113189106  นางสาวมริสาชล   หบีไธสง 3.0780
 550113189107  นางสาวมินตรา   พมิานรัมย๑ 3.7281
 550113189108  นายรวิสุต   ดีขุนทด 3.0382
 550113189109  นางสาวรัตนา   นาคดี 3.2283
 550113189110  นางสาววงศ๑ตะวัน   สังขรัตน๑ 2.8784
 550113189112  นายศิรชัช   สดรัมย๑ 3.0385
 550113189113  นายศิริชัย   ไชยสีหนาท 2.9886
 550113189115  นางสาวศิริพร   นามป๓ญญา 2.7787
 550113189116  นายศิริภัทร   จําไธสง 3.1888
 550113189117  นายศุภฤกษ๑   ปดิตาฝ้าย 3.0789
 550113189118  นางสาวแสงดาว   สอนบญุชู 3.7290
 550113189119  นายโสภณ   ปคีาล 3.2791
 550113189122  นางสาวสายสุดา   ซํอนกล่ิน 3.0392
 550113189123  นางสาวสุนิศา   บญุล๎อม 3.1493
 550113189124  นางสาวอนุชจรินทร๑   อินทร๑นอก 2.9294
 550113189125  นายอนุชา   ชอบนา 2.5495
 550113189126  นางสาวอภิญญา   ตันชํุม 3.2196
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ
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วันที ่ 23/2/2560

 550113189127  นางสาวอรทัย   จิตรหาญ 3.1297
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ
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ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113101001  นายเกรียงไกร   ดวงแก๎ว 2.801
 550113101002  นายโกศล   เกาะนวมใส 3.142
 550113101003  นางสาวโสรยา   เอ่ียมวิจารณ๑ 3.523
 550113101004  นายกฤษณะ   ยุดรัมย๑ 3.804
 550113101005  นางสาวกัญญาณัฐ   สากล 3.235
 550113101007  นางสาวขวัญเรือน   ผํองศาลา 2.966
 550113101008  นางสาวจิตติญา   ทองดอนดํู 3.637
 550113101009  นางสาวจิตรา   วงศ๑รัมย๑ 2.858
 550113101010  นางสาวจิราภรณ๑   ปลัุนรัมย๑ 2.779
 550113101011  นางสาวชนิกานต๑   แสนเมืองใจ 2.9910
 550113101012  นางสาวชลธิชา   มนจ้ิงหรีด 2.9411
 550113101013  นางสาวชุลีพร   ฟอมไธสง 3.0812
 550113101017  นายธวัชชัย   สองประโคน 2.8613
 550113101019  นางสาวนริศราภรณ๑   สมหวัง 2.8114
 550113101020  นางสาวนิสาชล   พื้นพรม 3.2115
 550113101022  นายประสิทธิ ์  ดวงละมุน 2.7716
 550113101024  นางสาวปชูนีย๑   ชํวยไธสง 3.6617
 550113101025  นางสาวเพชรรัตน๑   กุสะรัมย๑ 3.1518
 550113101027  นางสาวพชัริดา   วิเศษวงษา 2.5619
 550113101029  นางสาวภัทราภรณ๑   ศรีระอุดม 3.1420
 550113101030  นางสาวรพพีรรณ   สวัสดี 3.4121
 550113101031  นางสาวรัชนก   นามศรีพนัธ๑ 3.6022
 550113101032  นางสาวรัชนีกร   เสริมนอก 3.3323
 550113101033  นางสาววรรณิสา   สมัครกล๎า 3.1324
 550113101034  นายวรวัฒน๑   มะลิลา 3.0625
 550113101035  นางสาววิชุดา   เหลําน้ าใส 3.2126
 550113101036  นางสาววิภาวี   แก๎ววิจิตร 3.6527
 550113101037  นางสาวศศิวิมล   ศรีสนธ๑ 2.5628
 550113101039  นางสาวเษกรุภา   ต๎องเดช 3.0529
 550113101040  นางสาวสโรชา   แซํโล๎ว 3.1030
 550113101041  นายสายฟา้   หาสีสุข 3.7731
 550113101042  นายสุเทน   เรืองศิริ 3.2832
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ
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รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113101043  นางสาวสุชาดา   ช านาญสืบ 3.5933
 550113101044  นางสาวสุพตัรา   กันรัมย๑ 2.9234
 550113101045  นางสาวสุรีรัตน๑   หม่ืนขวา 2.7535
 550113101046  นางสาวหน่ึงหทัยรัตน๑   วงศ๑ทองเจริญ 2.5136
 550113101047  นางสาวอมรรัตน๑   เดิมท ารัมย๑ 3.0137
 550113101048  นางสาวอุไรวรรณ   ศรีสุวรรณ 3.1438
 550113101049  นางสาวกนกกาญจน๑   วรจิต 3.0939
 550113101051  นางสาวเขมจิรา   ธนูศิลป์ 3.1940
 550113101052  นายจักรพนัธ๑   เมฆขาว 3.0741
 550113101053  นางสาวจิตธนา   ฉายพมิาย 2.7942
 550113101055  นางสาวจุฑามาศ   วรรณปะกา 3.7043
 550113101056  นางสาวกฤตภรณ๑   แจ๎งกูล 2.9244
 550113101057  นายชลภักด์ิ   คงก าเนิด 3.0745
 550113101058  นางสาวชํอนภา   ช านาญเขา 3.6646
 550113101059  นางสาวชุตินันท๑   นิลสูงเนิน 3.2847
 550113101060  นางสาวณัฐกฤตา   มาศสงํา 3.0048
 550113101061  นายทรงศิลป ์  เรียวไธสง 2.6949
 550113101062  นางสาวธนัชพร   พรมนัส 3.6950
 550113101065  นางสาวนุจรี   เวโน 3.2451
 550113101066  นายประจักษ๑   ขาวสะอาด 2.7152
 550113101067  นางสาวปรัชญาพร   จอยนอก 2.9853
 550113101068  นางสาวพรรษชล   สุนทอง 3.1054
 550113101069  นางสาวเพฬิกา   มีธรรม 2.9355
 550113101070  นางสาวพชัริดา   เรืองไพศาล 2.5956
 550113101072  นางสาวภณิดา   จงกล 2.9257
 550113101073  นางสาวภัทราภรณ๑   ละมุล 3.6458
 550113101076  นางสาวรัชนี   หงษ๑ลอยลม 3.3059
 550113101077  นางสาววนิดา   น๎อยศรีภูมิ 3.4260
 550113101078  นางสาววรัญญา   ปรุาสะกัง 3.5161
 550113101079  นางสาววันทนา   เภารัมย๑ 2.6862
 550113101080  นางสาววิภาพร   ไชยราช 3.0263
 550113101081  นางสาววีรนุช   ศิริมา 3.1864
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113101082  นายกรปภาวิน   คล๎ายขยาย 2.5065
 550113101083  นางสาวศิริพร   ป๓ตตาลาโพธิ์ 2.7866
 550113101084  นางสาวศุนิสา   วาระสิทธิ์ 3.4567
 550113101085  นางสาวศุภมาส   สารพฒัน๑ 3.3968
 550113101086  นางสาวลภัสรดา   สระบวั 2.6369
 550113101087  นางสาวสมฤทัย   สมสุวรรณ 3.6470
 550113101088  นายสรายุทธ   บพุโต 3.1071
 550113101090  นายสิชล   ด าเสนา 2.5072
 550113101091  นางสาวสุภิดา   ก้ินบรุาณ 2.5873
 550113101092  นายนันท๑นลิน   ราชวงษา 2.6274
 550113101093  นางสาวอชิรญา   แคว๎นไธสง 2.8575
 550113101094  นางสาวอาริษา   พวงศรี 3.3776
 550113101095  นางสาวอ าพร   สุแสง 2.8777
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113145001  นายเกศกร   จันทร๑งาม 3.391
 550113145003  นางสาวกาญจนา   ทองบตุร 3.262
 550113145004  นายเจริญพร   งอนจ าปา 3.383
 550113145005  นางสาวจรรยา   ชัยศรีรัมย๑ 3.634
 550113145007  นางสาวญานี   สระประทุม 3.005
 550113145009  นางสาวทิพยรัตน๑   ทิพย๑อักษร 3.356
 550113145010  นางสาวทิพวรรณ   ธงงาม 2.737
 550113145011  นายธวัชชัย   พวกดี 2.238
 550113145013  นางสาวนริสา   ดมหอม 2.779
 550113145014  นางสาวนิภาพร   จ าปาทอง 3.4210
 550113145017  นางสาวกัญญานัฐ   เซรัมย๑ 2.9711
 550113145018  นางสาวพฤษภา   หลํอหลอม 3.4112
 550113145020  นางสาวมณีรัตน๑   คูสังข๑ 3.3113
 550113145022  นางสาวรัชนี   หนอสีหา 2.9814
 550113145023  นางสาวรํุงเพชร   นาคนวล 3.1715
 550113145024  นายวทัญ๒ู   มาค า 3.0316
 550113145025  นางสาววรรณศิริ   หลําสิงห๑ 3.3717
 550113145026  นางสาววัชราภรณ๑   ไชยเกตุ 3.5118
 550113145027  นางสาววิภาวรรณ   จันดาหวัดง 3.4419
 550113145028  นายวีรพฒัน๑   มาตรค าจันทร๑ 3.2820
 550113145029  นายศรายุทธ   ประทุม 3.2621
 550113145030  นายสมนึก   เหลืองกระโทก 2.6822
 550113145031  นางสาวสหนันท๑   จันทร๑เปง็ 2.5923
 550113145034  นางสาวสุจิตตรา   สนามทอง 2.9724
 550113145035  นางสาวสุภาพร   หนํอทองหลาง 3.2225
 550113145036  นางสาวสุภาวดี   มาลัยสวรรค๑ 2.8426
 550113145037  นายอธิราช   เตชะพฒุ 2.7227
 550113145038  นายอนุชา   สุขปรีดา 3.4528
 550113145040  นางสาวอรณี   ใสสะอาด 2.9429
 550113145041  นางสาวอัจฉราพร   บวัชัย 3.2230
 550113145042  นางสาวอิสริยะ   ศิรินุมาศ 2.6831
 550113145044  นายกิตติศักด์ิ   แดงกุลา 2.6932
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 550113145046  นางสาวจริยา   ออมอด 3.0233
 550113145047  นายจักรกฤษณ๑   เขียวสวาท 2.9834
 550113145048  นางสาวจุฬารัตน๑   สุขมล 3.1935
 550113145049  นางสาวณหทัย   เรือนเย็น 3.0636
 550113145050  นางสาวณัฐวดี   ชาติรัมย๑ 2.6937
 550113145051  นายถนอมพล   สุแพง 3.0738
 550113145052  นางสาวทิพย๑ฤดี   ปะนุรัมย๑ 3.5639
 550113145053  นางสาวธิฎารัตน๑   พรหมเอาะ 3.0940
 550113145056  นายนวมินทร๑   อนุพนัธ๑ 2.9141
 550113145057  นางสาวปริยารัตน๑   บวัแก๎ว 3.4042
 550113145059  นางสาวพนัสดา   สุดชา 2.6143
 550113145060  นางสาวพรรณธิภา   เหง๎าสุวรรณ 2.8844
 550113145061  นางสาวพมิผกา   แก๎วสุข 3.6145
 550113145062  นางสาวมณทิชา   น๎อยถนอม 2.4746
 550113145063  นางสาวรจริน   วงษ๑ไทย 2.6447
 550113145064  นางสาวรัตติรส   ประชุมรักษ๑ 3.5148
 550113145065  นายวชิระ   ปะทะโน 3.0849
 550113145066  นางสาววรรณวิภา   ประกอบมี 2.8050
 550113145067  นางสาววรานุช   เพยีขันทา 3.0251
 550113145069  นายวิษณุ   เอกคณะสิงห๑ 2.9152
 550113145070  นายศรายุทธ   จันทรา 3.1353
 550113145072  นางสาวศิริญาภรณ๑   ปานทอง 3.9454
 550113145073  นางสาวณัฐวิภา   เพง็ศรี 2.6355
 550113145074  นางสาวสิริกาญจน๑   คงชนะ 3.2156
 550113145076  นางสาวสุดารัตน๑   บญุศรี 3.0957
 550113145077  นายสุทธิชัย   ด๎วงส ารวย 2.9958
 550113145078  นางสาวณัฐกฤษตา   ปุย๋แก๎ว 2.3659
 550113145079  นายอนิรุธ   ปาโท 2.9660
 550113145080  นางสาวอนุสรา   โนน้ าค า 3.1261
 550113145082  นางสาวอลิสา   หงษ๑ประดับ 2.9162
 550113145083  นางสาวอารีรัตน๑   ภูวิจักร๑ 3.2163
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 9/6/2560

 510113187014  นายชัชรินทร๑   สุทธิ 2.341
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 540113106038  นายอดิศักด์ิ   ไสไธสง 2.561
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 540113110068  นายอานนท๑   พลทองมาก 2.171
 540113110189  นางสาวปรีญากมล   วังวร 2.422
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 540132285033  นายพสิษฐ๑   มากศรี 2.911
 550132285029  นายวิริทธิพ์ล   คาโส 2.582
 550132285040  นางสาวแสงดาว   ปารัมย๑ 2.573
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 570132210002  นางสาวนงนุช   เรียกประโคน 2.841
 570132210008  นางสาวมณฑิรา   แผ๎วพลสง 2.702
 570132210014  นางสาวสมใจ   แก๎วยก 3.093
 570132210018  นางสาวเสาวลักษณ๑   วงษาสนธิ์ 2.314
 570132210021  นางสาวอภัณตรี   สนองเดช 2.445
 570132210023  นายทรงพล   ภูมิเขต 3.656
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 550132408047  นายโสภณ   พรมมาเเสง 2.511
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 550132282038  นายสันติ   อนันรัมย๑ 2.501
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

เทคโนโลยีก่อสร้าง

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560132556020  นายเปรมปติิ   สวัสดีพทุรา 2.841
 560132556036  นายอานนท๑   แก๎วกันหา 2.502
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4  ป ีภาคกศ.บป.

การพัฒนาสังคม

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 9/6/2560

 550132323020  นายวัชรากร   รัตกูล 2.361
 550132323026  นายสกรรจ๑ธร   เผด็จสุริยา 3.082
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 550132801082  นายจักรกฤษณ๑   ชาญประโคน 2.841
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 560132901024  นายสมภพ   โกมุข 2.971
 560132901032  สิบเอก เอกราษฎร๑   บริสุทธิ์ 2.692
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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 2559

วันที ่ 23/2/2560

 540133186066  นางสาวสุภาวิณี   เดชเจริญ 2.811
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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 2559

วันที ่ 9/6/2560

 530133186150  นางสาวจันทิมา   จัดกลาง 2.381
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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 2559

วันที ่ 10/3/2560

 560426021038  นางสาวปนัดดา   อามาตร 3.251
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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 2559

วันที ่ 10/3/2560

 560426024029  นางสาวณัฐนันท๑   ศรีพทุซา 3.131
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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 2559

วันที ่ 10/3/2560

 570426032018  Mr.Phouangphet   Sounthalavong 3.611
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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 2559

วันที ่ 20/4/2560

 560426021019  นางสุกัญญา   ประมายะยัง 3.691
 560426021032  นางเจนจิรา   ธีรวิโรจน๑ 3.502
 560426021036  นางนุชสรา   ปานเพช็ร 3.943
 570426021034  นายอุทัย   ย่ิงยง 3.814
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560426024026  นางสาวกชพร   ราชธรรมมา 3.251

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผ๎ูใช๎: SUPIT.KO  17/05/63 09:52  หน๎า 163 / 170



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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 560426032003  นายธิติกร   คงฤทธิ์ 3.281
 570426032017  Mr.Olinda   Singthideth 3.172
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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 2559

วันที ่ 20/4/2560

 580426070001  นายชวัลวิชญ๑   วรรธนะสูตร 3.801
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 570426070012  นางสาวสุวนิต   ทูลประโคน 3.501
 580426070002  วําท่ีร๎อยตรี ณัฐวุฒิ   นวดกลาง 3.552
 580426070007  นางจุฬาลักษณ๑   กอบวักลาง 3.823
 580426070009  นางสาวสกุลรัตน๑   นุชผักแวํน 3.774
 580426070011  นางสาวจันทร๑จิรา   ธิติพศุิทธิกุ์ล 3.775
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 550426021042  นางสาวขวัญสิริ   กะสินรัมย๑ 3.941
 550426021072  นางสาวนภาภรณ๑   จตุรปา 3.312
 550426021075  นางสาวนุชนารถ   วิเศษสัตย๑ 3.503
 550426021103  นางสาวยุพนิ   กรุมรัมย๑ 3.504
 550426021105  นางสาววาราดา   ณ ลานคา 3.445
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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 2559

วันที ่ 25/5/2560

 550426022026  นางสาวสุมาลี   มะลิรัมย๑ 3.811
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ บณัฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ

การบริหารการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ป.เอก (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 540427090003  นายวัน   หยิบล้ า 3.751
 540427090010  นางสาวปยินันท๑   แซํจิว 3.882
 540427090014  นางสาวศิราณี   ศักรินพานิชกุล 4.003
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ล าดับ รหัส ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ บณัฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ

ภาวะผู้น าเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ

ประเภทนักศึกษา ป.เอก (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตามวันทีส่ าเร็จการศึกษา (เซ็นต์รับทรานสคริป)
ประจ าปกีารศึกษา 2559

วันที ่ 25/5/2560

 540427091002  พนัต ารวจโท จุมพล   สังขะเกตุ 3.781
 540427091007  นางสาวถาวรีย๑   แสงงาม 3.832
 540427091011  นางสาวศรีอัมพร   เมฆหมอก 3.943
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