
ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 550112230001  นายเกียรติศักด์ิ   แสนทวสุีข 2.181
 550112230003  นายกฤษณภทัร   ทรงศิริ 2.082
 550112230014  นายดนุสรณ์   พงึประภา 2.733
 550112230024  นายบณัฑิต   แก้วกูล 2.994
 550112230039  นายศุภนัฐ   มีสุข 2.825
 550112230051  นายอนุทยั   น้้าค้า 2.486
 550112230054  นางสาวอรสา   เดชโคบตุร 2.477
 550112230055  นางสาวอลิษา   อะนันต์ 2.048
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 550112284019  นางสาวเยาวลักษณ์   สอิ้งรัมย์ 2.941
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 550112285042  นายวาริพนัธน์   คุณดิลกสังวร 2.701
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 550112286098  นางสาวสุดาทิพย์   มณีวงษ์ 2.391
 550112286102  นายอดิเทพ   อนุเคราะหดิ์ลก 2.232
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรก์ารอาหาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112266005  นางสาวกุลนันทน์   จนัทรา 2.511
 590112266023  นางสาวปยิวรรณ   บญุฉลาด 2.482
 590112266030  นางสาววลัิยวรรณ   กล้าหาญ 2.153
 590112266037  นางสาวสุภาพร   ผิวงาม 2.344
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112268056  นางสาวอรุณรัตน์   ชารีผาบ 2.251
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรส์ิง่ทอ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112456004  นางสาวณิชกานต์   ทับประโคน 2.351
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 570112230058  นางสาวอริสา   ชะรอยรัมย์ 2.581
 570112230087  นางสาวพชัรี   วลัย์เปรียงเถาว์ 2.412
 590112230013  นายธนกฤต   ศิลาเหลือง 2.533
 590112230041  นางสาวกมลวรรณ   ทรงสีสด 3.344
 590112230046  นางสาวบญุทวิา   บตุะเคียน 2.345
 590112230048  นางสาวปยิพร   บตุรจนัทร์ 2.796
 590112230054  นางสาววลิาวรรณ   คณะรัมย์ 2.407
 590112230062  นางสาวอมรรัตน์   อังกาบกิ่ง 3.098
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112240004  นายกิตติพงศ์   ศาลางาม 2.071
 590112240007  นายเกียรติศักด์ิ   สีดา 2.102
 590112240015  นายธรีวฒัน์   วงศ์ค้า 2.013
 590112240045  นางสาวอภญิญา   ศรีวชิา 2.294
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สาธารณสุขชุมชน

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112265026  นางสาวภนิดา   เพง่พศิ 2.351
 590112265052  นางสาวขนิษฐา   ยันไธสง 2.072
 590112265060  นางสาวธดิารัตน์   บญุเสริม 2.473
 590112265082  นางสาวสุธชิา   ทองหอ่ 2.084
 590112265107  นางสาวนันธดิาพร   สอนสวาสด์ิ 2.125
 590112265130  นางสาวโสริยา   แก้วสอน 2.296
 590112265137  นายกุลชาติ   วงศ์สาสืบ 2.097
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 580112415001  นายกฤษณะ   วงัคีรี 2.671
 590112415007  นางสาวกานดา   ก้อนเสมา 2.612
 590112415008  นางสาวจริดา   จริตรัมย์ 2.983
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาการจัดการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112417007  นายณัฏฐวรรธน์   สีเหลือง 3.261
 590112417018  นางสาวกชสร   มาศบญุเรือง 2.652
 590112417022  นางสาวชัญทิพย์   เพชรเด็ด 2.993
 590112417025  นางสาวนริศรา   จ้าปาทอง 3.054
 590112417027  นางสาวนวกานต์   ฉาไธสง 2.765
 590112417035  นางสาวศุภารัตน์   อยู่ยืน 2.996
 590112417036  นางสาวสริดา   เกษนอก 3.167
 590112417040  นางสาวสุดารัตน์   เดชวงษา 3.548
 590112417042  นางสาวสุนิตา   ประเสริฐสังข์ 2.749
 590112417045  นางสาวอนันตญา   จนิโจ 3.1810
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คณิตศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 580112210050  นายศุภกร   คัมภริา 2.001
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภมูิศาสตรแ์ละภมูิสารสนเทศ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112232008  นายปรีชา   อินทรโชติ 2.111
 590112232011  นายภาณุพงษ ์  วงศ์ทองเจริญ 2.062
 590112232034  นางสาววาสินี   ฉัตรทัน 2.013
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารจัดการธุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 550112359014  นางสาวปติีชา   สุระสังข์ 2.181
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบรหิาร)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112360048  นางสาววาสนา   ปรุเขตร์ 2.381
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112357004  นายนราธปิ   ประทุมค้า 2.541
 590112357032  นางสาวณัฐรา   อุดมทรัพย์ 2.122
 590112357034  นางสาวธมลวรรณ   ชาญรัมย์ 2.293
 590112357058  นางสาวภาวนีิ   ผู้พฒัน์ 2.364
 590112357059  นางสาวภญิญดา   ค้าพรมมา 2.035
 590112357078  นางสาวสุภาภรณ์   ดูยอดรัมย์ 2.426
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การบรหิารทรพัยากรมนุษย์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112350053  นางสาวศศินา   อนาถเนตร 2.071
 590112350073  นายพงษสุ์ธรรม   จมิานัง 2.432
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การเงินและการธนาคาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112353049  นางสาวอรอมล   อาญาเมือง 3.161
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การตลาด

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112354024  นางสาวชนาภทัร   คิมรัมย์ 2.091
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การจัดการ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112356015  นางสาวจนัทรกาล   ประสงค์ดี 2.271
 590112356021  นางสาวตรีรัตน์   ติมอนรัมย์ 2.392
 590112356022  นางสาวนรินทร   หาญประโคน 2.273
 590112356031  นางสาวภทัรพรรณ   โบราณมูล 2.364
 590112356035  นางสาวลภสัรดา   สุวรรณ 2.565
 590112356036  นางสาววรปทั   ปลีประโคน 2.406
 590112356038  นางสาววรรณิกา   คารัมย์ 2.167
 590112356045  นางสาวสุชาวดี   ศรีนาเมือง 2.678
 590112356047  นางสาวสุวนันท์   เดิมท้ารัมย์ 2.309
 590112356065  นางสาวจติรกัญญา   โสเรรัมย์ 2.2010
 590112356096  นางสาวสุภาพร   ใจกล้า 2.2411
 590112356108  นายสัญชัย   สุดชนะ 2.3012
 590112356110  นายอัครเดช   เพประโคน 2.3213
 590112356111  นางสาวกฤติยา   เตียงจนัทร์ 2.5514
 590112356132  นางสาวมนรดา   ฉิมรัมย์ 2.6515
 590112356142  นางสาวศิริกาญจน์   ปญัญาเอก 2.2016
 590112356158  นางสาวดวงฤทัย   ทิณวงษ์ 2.7017
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112358038  นางสาวนิรมล   อาพรรณพงษ์ 2.101
 590112358092  นางสาวจนัทร์จริา   แก้วภกัดี 2.702
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บญัชี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112352058  นายสหรัฐ   ศักด์ิศรีตระกูล 2.831
 590112352075  นางสาวนุชดารัตน์   อาตมชาติ 3.452
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สัตวศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112502018  นายอรรธณพ   ปดัใจ 2.181
 590112502047  นางสาวอภญิญา   ฉ่้าโสฬส 2.202
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 580112557030  นายอธชินัน   มัน่คง 2.711
 580112557093  นายรัฐธรรมนูญ   เสขะกุล 2.202
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112551002  นายคมกริช   พนูเจดีย์ 2.711
 590112551038  นายสมชาย   กรุณรัมย์ 2.272
 590112551062  นางสาวเสาวลักษณ์   ดีสม 2.453
 590112551063  นางสาวหน่ึงฤทยั   ปะเว 2.584
 590112551067  นางสาวไอลดา   ประกอบกัน 2.395
 590112551068  นายกิตติศักด์ิ   ศรีวฒิุทรัพย์ 2.236
 590112551071  นายจริาวฒัน์   พมิพากุล 2.437
 590112551072  นายเจมสุวรรณ   เพช็รประกอบ 2.508
 590112551086  นายนัฐวฒิุ   ชัยสุวรรณ์ 2.159
 590112551089  นายปฐว ี  กะรัมย์ 2.0310
 590112551094  นายภทัรพงศ์   โฆคานิช 2.0711
 590112551095  นายภทัรพงษ ์  คงนาค 2.0812
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีเซรามิกส์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 570112552010  นายอนันต์   ภาสดา 2.041
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112554016  นางสาวสุวารี   เสียงดัง 2.381
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112555002  นายกิตติ   ยอดนครจง 2.361
 590112555014  นายสมพงษ ์  ทิพย์สวสัด์ิ 2.792
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112557030  นายวภิาส   ยีรัมย์ 2.201
 590112557063  นายฐิตเศรษฐ์   ศฤงคาร์นันต์ 2.012
 590112557068  นายทวศัีกด์ิ   แจม่จนัทร์ 2.433
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112155080  นางสาวณัฏฐิณี   แอกทอง 2.251
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การพัฒนาสังคม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112323016  นายสหรัฐ   ดินแดง 2.421
 590112323017  นายสุวรรณ   สุกดี 2.672
 590112323021  นางสาวกุสุมา   เนียมกูล 2.543
 590112323045  นางสาวลินดา   ไพรสินธุ์ 2.384
 590112323054  นางสาวสุธากร   ละครเขต 2.185
 590112323056  นางสาวเสาวรีย์   เหวารัมย์ 2.446
 590112323057  นางสาวหทัยทิพย์   เรืองส้าราญ 2.567
 590112323102  นางสาวเยาวลักษณ์   มหาชัย 2.068
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112801037  นางสาวณัฐพร   แสงทอง 2.301
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

นิตศิาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112901002  นายฐิติพนัธุ ์  เกียรติธนบดี 2.141
 590112901009  นายพงศธร   บญุพรพมิลกิจ 2.252
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ดนตรี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112206006  นายชัชวาลย์   จ้าปายศ 2.581
 590112206007  นายณัฐพล   ทองดวง 2.282
 590112206024  นายสายฟา้   เจริญรัมย์ 2.123
 590112206035  นายวชัรเกียรติ   ยายิรัมย์ 2.154
 590112206036  นายทรงเกียรติ   นุตสินานันท์ 2.375
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 18/6/2563

 590112205048  นางสาวศลิษา   ปะนาเต 2.891
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 24/8/2563

 590112416014  นายศักด์ิสิทธิ ์  สังข์ทอง 3.491
 590112416016  นายอภนัินท์   จนัทร์ภริมย์ 2.972
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาการจัดการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 24/8/2563

 590112417004  นายชนาธปิ   จนัทนะชาติ 2.931
 590112417005  นายชนาธปิ   ดาวเรืองรัมย์ 2.822
 590112417019  นางสาวจฑุามาศ   ฉิมมาทิ 3.053
 590112417037  นางสาวสวรรคพธ ู  ดาวรีรัมย์ 3.584
 590112417043  นางสาวรฐา   ศักด์ิศิริ 2.625
 590112417046  นางสาวอภริดี   ชินศิริพนัธุ์ 3.046
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การเงินและการธนาคาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 24/8/2563

 590112353016  นางสาวทยิดา   ประเสริฐรัมย์ 2.631
 590112353024  นางสาวพรจรัส   สิริวฒิุชัยโชติ 2.082
 590112353057  นางสาวเกศศินี   พลิาดี 2.123
 590112353062  นางสาวเจนจริา   เจาะประโคน 2.064
 590112353073  นางสาวปวณีา   มหาวงษ์ 2.175
 590112353079  นางสาวมุทติา   บรรหาร 3.756
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การตลาด

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 24/8/2563

 600112354073  นางสาวขวญัภริมย์   โสมวเิศษ 2.411
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 24/8/2563

 590112801101  นางสาวกรรนิกา   ทะเริงรัมย์ 2.291
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคกศ.บป.

การตลาด

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 24/8/2563

 590132354002  นายจรัิฎฐ์   วเิศษ 2.541
 590132354006  นายเศรษฐา   พฒันศาสตร์ 2.432
 590132354009  นางสาวจติรทิวา   ปรากฏหาญ 2.843
 590132354014  นางสาวสุวนันท ์  ตันไชยฤทธกิุล 2.484
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคกศ.บป.

การจัดการ

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 24/8/2563

 590132356010  นายธรีะนนท์   สุยะ 3.031
 590132356016  นายอมร   จติรามัยกุล 3.312
 590132356019  นางสาวทิพประภา   พลนารี 2.823
 590132356023  นางสาวปนัดดา   มาศวริิยะกุล 3.374
 590132356030  นางสาวอริศรา   แสนเสนา 2.475
 590132356031  นายปยิะพงศ์   นนทะอุด 2.706
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคกศ.บป.

บญัชี

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 24/8/2563

 580132352005  นายบรรดาศักด์ิ   เเหมไธสง 2.411
 590132352001  นางสาวบรุณี   บตุรประโคน 2.952
 590132352003  นางสาวกนกวรรณ   มอไธสง 2.533
 590132352004  นางสาวกวนิพชิชา   บญุจนัทร์ 3.814
 590132352005  นางสาวกัลณ์สุดา   แสงชะนะ 3.325
 590132352006  นางสาวกาญจนา   ศรีเมือง 3.526
 590132352007  นางสาวขวญัชนก   เปน็เครือ 3.067
 590132352008  นางสาวจนัจริา   เจริญเนตร 2.398
 590132352009  นางสาวจนัทร์จริา   เกล้ารัมย์ 2.459
 590132352011  นางสาวจฑุารัตน์   ภารตระศรี 3.0610
 590132352015  นางสาวนุชนารถ   จนีประโคน 2.6511
 590132352020  นางสาวพนิดา   แพรดอน 3.1712
 590132352021  นางสาวพรนัชชา   สิงหก์ล้า 2.5513
 590132352022  นางสาวภทัรสิริย์   โชติอนันตโภคิน 2.9914
 590132352023  นางสาวภสัทราพร   คงทอง 3.2115
 590132352029  นางสาวสุขุมาล   สุขกูล 2.5316
 590132352030  นางสาวสุณิตรา   สมญาติ 2.9917
 590132352036  นางสาวพชัรพร   ศรีภกัดี 2.9318
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคกศ.บป.

สัตวศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 24/8/2563

 580132502003  นายชัยวฒัน์   ประทุมปี 2.991
 580132502006  นายณัฐวตัร   ศิริวฒัน์ 2.462
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคกศ.บป.

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 24/8/2563

 580132801061  สิบต้ารวจตรี ประสิทธิ ์  อึ้งวฒันะไพศาล 3.171
 590132801006  นายธรรธราธปิ   จนัทร์วเิชียร 3.612
 590132801007  นายวฒิุชัย   นุปานรัมย์ 2.523
 590132801009  สิบต้ารวจโท กฤษณชัย   ค้าตัน 2.874
 590132801011  นายอุกฤษ   ศรีอนุชา 2.545
 590132801012  นางสาวสกุณา   พนมใหญ่ 2.566
 590132801013  นายวชิรศักด์ิ   สวา่งแสง 2.887
 590132801016  นายภานุวฒัน์   เวอืมประโคน 2.468
 590132801017  นายพงศ์นภสั   ดุจจานุทัศน์ 2.349
 590132801018  สิบต้ารวจโท ณรงค์ฤทธิ ์  ค้าเกตุ 2.7510
 590132801019  นางสาวธดิารัตน์   อ่อนสี 3.2111
 590132801020  นางสาวเสาวลักษณ์   จดุโต 3.3112
 590132801021  นางสาวสรัญญา   พนิาศภยั 2.7813
 590132801023  นางสาวมัลลิฌา   พอกฉลาด 2.5514
 590132801024  นางสาวกมลภสั   อยู่จงดี 3.0515
 590132801025  นายวงศธร   การรัมย์ 2.8116
 590132801027  นางสาวสุทธดิา   ปาประโคน 2.2317
 590132801029  นายประภทัร์   ทัตสอย 3.2718
 590132801030  สิบเอก พสักร   ช้านาญเนาว์ 2.6919
 590132801032  นายณัฐวฒัน์   คงกูล 2.9120
 590132801033  นางสาวพทัร์ธานันท ์  ธรีะภทัร์ธาดา 2.4221
 590132801036  นายชาญณรงค์   อินธแิสน 2.6322
 590132801038  นายปญัญา   โยธาจนัทร์ 2.9923
 590132801039  นายสุรไกร   อุไรแข 2.8324
 590132801041  นางสาวฐิติชญา   ทองจนัทร์ 2.4225
 590132801042  สิบต้ารวจเอก ธวชัชัย   ต๊ิบค้า 3.5826
 590132801044  นายศุภฤกษ ์  ลีทอง 2.9027
 590132801047  จา่สิบเอก กิตติธรีภทัร   แจม่ใส 3.4228
 590132801048  นางสาวนมัสณีญา   คงเซียงซา 3.0829
 590132801049  นายเบญจขันธ ์  สุวรรณวเิศษภมูิ 2.9230
 590132801050  นางสุรภา   เรืองรัมย์ 3.3631
 590132801051  นายอภสิิทธิ ์  แสนธรรมมา 2.7232
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคกศ.บป.

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 24/8/2563

 590132801052  นายกีรตาพนัธ ์  สระแก้ว 3.8033
 590132801053  นางสาวณศนงค์จพร   เทวศิรัตน์ 2.7234
 590132801057  นายชิโตพณ   ฤทธริณ 2.6735
 590132801062  นางสาวจฑุามาศ   ชาวสวน 2.8136
 590132801064  สิบต้ารวจเอก พชรพล   กุยแก้ว 2.5037
 590132801065  นางสาววรกานต์   ธนูศิลป์ 2.4338
 590132801069  นางสาวธญัญลักษณ์   จ้าลองชาติ 2.8939
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคกศ.บป.

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 24/8/2563

 600132801023  สิบต้ารวจโท พรศิลป ์  เพง็ประโคน 2.631
 600132801025  นายพชัิย   เดือนแร่รัมย์ 3.212
 600132801031  สิบต้ารวจโท ศิริพงษ ์  ชะรุมรัมย์ 3.833
 600132801074  นายวฒิุพงษ ์  โสวาที 2.774
 600132801077  จา่เอก สมเกียรติ   ดายกระโทก 3.415
 600132801083  ดาบต้ารวจ อภสิิทธิ ์  หรีกประโคน 3.586
 600132801084  นายอัษฎา   วาระสิทธิ์ 2.547
 600132801091  นางสาวปริญญา   ศรีไสล 3.738
 600132801092  นางสาวพรสุดา   พละบรรจง 3.069
 600132801097  นางสาววลิาวลั   หรีกประโคน 3.2110
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาโท ภาคพิเศษ

การบรหิารการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 

 590426021015  นางกรภทัร   วศิิษฏศิ์ลป์ 3.821
 590426021021  นางสาวปยินุช   เพชรวเิศษ 3.502
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาโท ภาคพิเศษ

หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 16/7/2563

 580426024001  นายทวพีงษ ์  ดีพนัธ์ 3.191
 580426024012  นางสาววรลักษณ์   สุขกลาง 3.132
 580426024016  นางสุภกาญจน์   เสียงดี 3.753
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาโท ภาคพิเศษ

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 16/7/2563

 590426026007  นางจริาพร   ยายิรัมย์ 3.601
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาโท ภาคพิเศษ

การบรหิารการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 16/7/2563

 590426021005  นายธนกฤต   ศาสตราโชติ 3.551
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