
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  สิบต ารวจตรี ประสิทธิ ์  อึ้งวฒันะไพศาล 3.171
 590132801006  นายธรรธราธปิ   จนัทร์วเิชียร 3.612
 590132801007  นายวฒิุชัย   นุปานรัมย์ 2.523
 590132801009  สิบต ารวจโท กฤษณชัย   ค าตัน 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  สิบต ารวจโท ณรงค์ฤทธิ ์  ค าเกตุ 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   ช านาญเนาว์ 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  สิบต ารวจเอก ธวชัชัย   ต๊ิบค า 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  สิบต ารวจเอก พชรพล   กุยแก้ว 2.5037
 590132801065  นางสาววรกานต์   ธนูศิลป์ 2.4338
 590132801069  นางสาวธญัญลักษณ์   จ าลองชาติ 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  สิบต ารวจโท พรศิลป ์  เพง็ประโคน 2.631
 600132801025  นายพชัิย   เดือนแร่รัมย์ 3.212
 600132801031  สิบต ารวจโท ศิริพงษ ์  ชะรุมรัมย์ 3.833
 600132801074  นายวฒิุพงษ ์  โสวาที 2.774
 600132801077  จา่เอก สมเกียรติ   ดายกระโทก 3.415
 600132801083  ดาบต ารวจ 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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