
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 2560

วันที ่ 27/10/2560

 560112417087  นางสาวพรทิพย์   โล่หท์อง 2.371
 560112417099  นางสาววารุณี   มะลิวรรณ์ 2.442
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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 2560

วันที ่ 27/10/2560

 560112353047  นางสาววรัิญญา   เหล่าพร 2.091
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 530113187064  นายอนุกูล   ประสงค์ทรัพย์ 2.461
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 540113101123  นางสาวปภาวรรณ   จรัิมย์ 2.911
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 550113102055  นางสาวสุจติรา   จารุสิงห์ 3.281
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

พลศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 530113106057  นายธวชัชัย   สุดโสม 2.301
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ดนตรศึีกษา (วิชาเอกดนตรไีทย)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 550113113024  นายอธวิฒัน์   ดุลแสง 2.431
 550113113025  นายอนุชา   หอมดวง 2.302
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ดนตรศึีกษา (วิชาเอกดนตรตีะวันตก)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 540113114028  นายสุทาครีย์   ท่ังกลาง 2.291
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

คณิตศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 550113140053  นายอุกฤษฏ ์  จดัสนาม 2.541
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

การศึกษาปฐมวัย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 550113186020  นางสาวเนตรนภา   แก้วสังข์ 2.811
 550113186044  นางสาวสุพตัรา   หนุทอง 2.562
 550113186054  นางสาวกนกวรรณ   บญุยง 2.713

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:10  หน้า 10 / 22



ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคกศ.บป.

พลศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 530133106038  นายกิตติ   หลักดี 2.321
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ

สาขาวิชาชีพครู

ประเภทนักศึกษา ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 590425010001  นายโกมล   แก้วบาง 3.131
 590425010002  นายชนาวธุ   สระคูพนัธุ์ 3.292
 590425010003  นายชัชวาลย์   สุระขันทร์ 3.593
 590425010004  วา่ทีร้่อยตรี ชาติณรงค์   ขุนทพิย์ 3.284
 590425010006  นายธรีเทพ   มัน่คง 3.545
 590425010007  นายประกาย   หลักด่าน 3.746
 590425010008  นายมนัสพงษ ์  สุขเกษม 3.827
 590425010009  นายวฒิุมา    อุ่นเมือง 3.418
 590425010010  นายศิริพงษ ์  ยวงรัมย์ 3.449
 590425010011  นายสิทธศัิกด์ิ   แสนโพธิ์ 3.5410
 590425010012  นางสาวกมลชนก   เย็นเกษม 3.0611
 590425010013  นางสาวจารว ี  ศรีพรหม 3.5412
 590425010014  นางเจติยา   ทรัพย์คณารักษ์ 3.8513
 590425010015  นางสาวชนิดา   จนัทะรถ 3.2414
 590425010016  นางสาวณัฐพร   แสงอรุณ 3.4715
 590425010017  นางสาวนงนุช   บตุรค าโชติ 3.1916
 590425010018  นางสาวนพมาศ   คณิตธรรมวตัร 3.5017
 590425010019  นางนาริญา   บรุะประโคน 3.6918
 590425010021  นางสาวปยิวรรณ   บวัแก้ว 3.4119
 590425010022  นางสาวภสัสร   กาหลง 3.4620
 590425010023  นางสาวมิง่ขวญั   สุดประโคน 3.2821
 590425010024  นางสาวรมย์ธรีา   ยอดโพธิ์ 3.6322
 590425010025  นางสาววรรณธนา   เสมา 3.8723
 590425010026  นางสาวศิรประภา   เดชกุลรัมย์ 3.7224
 590425010027  นางสาวศิวภา   เชิญขวญัชัย 3.3125
 590425010028  นางสาวติรี   กะณิโก 3.3726
 590425010029  นางสาวสาวติรี   วงัตะเคน 3.4727
 590425010030  นางกนกนุช   กิจคณะ 3.4728
 590425010031  นายกันต์กฤช   สายชมภู 3.7829
 590425010032  นายไกรสีห ์  เจริญรัมย์ 3.4330
 590425010033  นายจาฎพุจน์   เกตุส าเภา 3.6931
 590425010034  นายพฒันชัย   เรืองมนตรี 3.3832
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ

สาขาวิชาชีพครู

ประเภทนักศึกษา ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 590425010035  นายสุทัศน์   หลอมนาค 3.6933
 590425010036  นายอดิศร   ประประโคน 3.5134
 590425010037  นายอดุลย์   บอ่ศิลป์ 3.6035
 590425010038  นายอัครพล   พาโพธิพ์นัธ์ 3.4736
 590425010039  นายอ าพล   อรุณโน 3.4337
 590425010040  นางสาวกมลฉัตร   ตีเวยีง 3.5138
 590425010041  นางสาวชุลีมาศ   สินชัยศรี 3.7439
 590425010042  วา่ท่ีร้อยตรีหญิง ณัฐญาดา   ขวญัยืน 3.6540
 590425010043  นางสาวณัฐธยาน์   ประโลมรัมย์ 3.7441
 590425010044  นางสาวนงลักษณ์   เชือนรัมย์ 3.2942
 590425010045  นางสาวนภสัวรรณ   องวชัรกุล 3.5143
 590425010046  นางสาวนิตยา   บบุผามะโล 3.3844
 590425010047  นางสาวปภชัญา   มุมบา้นเซ่า 3.3845
 590425010048  นางสาวปองฤดี   ชาลี 3.7446
 590425010049  นางสาวปญัจพร   วศิิษฏศิ์ลป์ 3.8747
 590425010050  นางสาวพจมาลย์   น้อยอาษา 3.9648
 590425010051  นางสาวพนิดา   พรมบตุร 3.6049
 590425010052  นางสาวพชัรินทร์   มณีทอง 3.3850
 590425010053  นางสาวพมิรดา   แวดล้อม 3.2951
 590425010054  นางสาวแพรวไพลิน   แพงค าไหล 3.4752
 590425010055  นางสาวรัตนา   รามัญ 3.2953
 590425010056  นางสาววจันารัตน์   สืบเพง็ 3.3854
 590425010057  นางสาวศิริวราพร   นามบตุร 3.4355
 590425010058  นางสาวศุภรดา   หมัน่ดี 3.2156
 590425010059  นางสิริวรรณ   นนตานอก 3.4157
 590425010060  นางสุภาพร   โจไธสง 3.4758
 590425010061  นายฐานกรณ์   ก้อนค าใหญ่ 3.5459
 590425010062  นายด าเนิน   แสงการ 3.3860
 590425010063  นายนพดล   ปรัชญพฤทธิ์ 3.1561
 590425010064  นายพงษพ์นัธ ์  ภูจ่นิดา 3.1062
 590425010065  นายพงษศั์กด์ิ   เกียรติรัมย์ 3.1563
 590425010066  นายอดิศักด์ิ   เหลืองเดชานุรักษ์ 3.5164
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ

สาขาวิชาชีพครู

ประเภทนักศึกษา ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 590425010067  นายอุดมสิน   เกิดไทย 3.2965
 590425010068  นายเอกรินทร์   ล้ิมถวลิ 3.6066
 590425010070  นางสาวจริภา   ยศปญัญา 3.7467
 590425010071  นางสาวฐิตินันท ์  กิรติเส็งนาวงศ์ 3.6968
 590425010072  นางสาวฐิติภทัร์   ภมูิศรีจนัทร์ 3.3869
 590425010073  นางสาวทองสุข   ยอดกล้า 3.3470
 590425010074  นางสาวนิรชา   วรสุวรรณ์ 3.5971
 590425010075  นางสาวปณิฏา   คูณค้ า 3.7872
 590425010076  นางปยินุช   ล้ิมถวลิ 4.0073
 590425010077  นางสาวพชิชาอร   กนก 3.4774
 590425010078  นางสาวเมธาว ี  สมบรูณ์การณ์ 3.2975
 590425010079  นางสาวรัตน์ยาภรณ์   เพช็รตะกั่ว 3.5676
 590425010080  นางสาวรัตนาภรณ์   มามัง่ 3.5177
 590425010081  นางสาววรรณา   เชยประโคน 3.9178
 590425010082  นางสาววมิลณัฐ   เข็มทอง 3.6979
 590425010083  นางวไิลภรณ์   สมดวงศรี 3.5080
 590425010084  นางสาวเวธกา   วหิาร 3.3281
 590425010086  นางสาวศศิธร   น่ิมพนัธ์ 3.8282
 590425010087  นางสาวสมจติร   สารีบตุร 3.2983
 590425010088  นางสาวสร้อยสุดา   โพธิท์อง 3.7884
 590425010089  นางสาวอาภาภรณ์   พมิพสั์นต์ 3.2885
 590425010090  นางสาวอุษณีย์   ภาคีฉาย 3.9186
 590425010091  นายกิตติศักด์ิ   เพชรกมลเศรษฐ์ 3.0987
 590425010092  นายคฤหสั   ทรายหมอ 3.6388
 590425010093  นายชวลิต   สุขทวี 3.8289
 590425010094  นายชิษณุพงศ์   สิงหะ 3.5090
 590425010096  นายตรากานต์   ค าเกิด 3.6391
 590425010097  นายธรีวงศ์   จดุพมิาย 3.7892
 590425010098  นายบณัฑิตย   กาวไธสง 3.0993
 590425010099  นายปฐว ี  อ่ าศรี 3.6894
 590425010100  นายวชัรานนท์   มะหดั 3.6995
 590425010101  นายสุภชัย   จนีใจน้ า 3.3596
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ

สาขาวิชาชีพครู

ประเภทนักศึกษา ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 590425010102  นายอธปิ   กาวไธสง 3.3597
 590425010103  นายเอกรัฐ   นิลเนตร 3.0498
 590425010105  นางสาวกัญญาณัฐ   แก้วน้อย 3.9099
 590425010106  นางกัลยวรรธ ์  ย่ามกลาง 3.94100
 590425010107  นางสาวจนัทร์ฉาย   ภกัดีจุ 3.32101
 590425010108  นางสาวเจนจริา   ตุ้งประโคน 3.53102
 590425010109  นางสาวณัฐชนก   โยโพธิ์ 3.78103
 590425010110  นางสาวปริมประภา   หลักเพช็ร์ 3.76104
 590425010111  นางสาวปวณีา   บรรณประสิทธิ์ 3.35105
 590425010112  นางสาวพมิพผ์กา   จริยานุสรณ์ 3.37106
 590425010113  นางภทัรา   เทียมเพง็ 3.37107
 590425010114  นางสาวมยุรี   ร้วนทร 3.18108
 590425010115  นางสาววรรณิดา   ยอดเสาดี 3.90109
 590425010116  นางสาววภิาวดี   ครบส่วน 3.76110
 590425010117  นางสาววภิาวดี   วงศ์ตรี 3.54111
 590425010118  นางสาวสุจติรา   ดวงสนิท 3.62112
 590425010119  นางสาวสุรีรัตน์   งามสะพร่ัง 3.90113
 590425010121  นายกมล   แก้วมุงคุณ 3.51114
 590425010122  นายกรวทิย์   อินกะสังข์ 3.85115
 590425010123  นายชานนท ์  กรีรัมย์ 3.50116
 590425010124  นายนนทชัย   อ่ าทองค า 3.51117
 590425010125  นายพงศ์ศักด์ิ   นิพนัรัมย์ 3.26118
 590425010126  นายพฒันกร   อุ่นใจ 3.11119
 590425010127  นายวชิชากร   เกิดแสงรัตน์ 3.60120
 590425010128  นายวธิวนิท์   พะวกิขุณี 3.91121
 590425010130  นายสิทธชัิย   รวบทองศรี 3.21122
 590425010131  นางสาวกรกนก   นงประโคน 3.87123
 590425010132  นางสาวจติต์ิโศภณิ   บญุเชิด 3.78124
 590425010133  นางสาวจริาวรรณ   สดรัมย์ 3.69125
 590425010134  นางสาวชญาน์นันท์   วรรณวจิติร 3.56126
 590425010136  นางสาวชุติพร   สุขนึก 3.32127
 590425010137  นางสาวทัศนียา   ศิริเวช 3.47128
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ

สาขาวิชาชีพครู

ประเภทนักศึกษา ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 590425010138  นางสาวธนปรรณ   แจบไธสง 3.56129
 590425010139  นางสาวธญัดา   ศรีณรงค์ 3.38130
 590425010140  นางสาวนภสัวรรณ   แคนสิงห์ 3.69131
 590425010141  นางสาวปยิรา   ศรีหอมชัย 3.43132
 590425010142  นางสาวพชพร   วงศ์ค า 3.87133
 590425010143  นางสาวแพรทอง   แดงสาย 3.65134
 590425010144  นางสาวมินตรา   แก่งสันเทียะ 3.68135
 590425010145  นางสาวระพพีรรณ   โพยนอก 3.74136
 590425010146  นางสาวรัชนีกร   ตะกะศิลา 3.91137
 590425010147  นางสาวรับพร   เหมือนถนอม 3.56138
 590425010148  นางลิปกิร   ใยรัมย์ 3.68139
 590425010149  นางสาวสุจติรา   จนัทราภรณ์ 3.32140
 590425010150  นางสาวอุษณิษา   กิจธนศิริ 3.47141
 590425010151  นายกฤติเดช   แย้มทรัพย์ 3.47142
 590425010152  นายกิตต์ิธเนศ   นามพทุธไชยศิริ 3.28143
 590425010153  นายเกียรติศักด์ิ   สุทธิ 3.47144
 590425010154  นายไกรสร   สอนไธสง 3.74145
 590425010155  นายคมกฤช   สุขแสวง 3.56146
 590425010156  นายจริวฒัน์   วเิศษ 3.38147
 590425010157  นายชาญวทิย์   ศิริรัมย์ 3.24148
 590425010158  นายฐาปนพงศ์   เนืองภา 3.47149
 590425010159  นายณรินทร์   ชินศรี 3.78150
 590425010160  นายณัฐวฒิุ   เวชชศาสตร์ 3.60151
 590425010161  นายดุษฎ ี  วงษม์ี 3.25152
 590425010162  นายทรัพย์อนันต์   ข่าขันมะลี 3.41153
 590425010163  นายธติิพงศ์   กระเชิญรัมย์ 3.10154
 590425010164  นายธรีวฒัน์   นันทวงศ์ 3.46155
 590425010165  นายยอด   คุณาเนตร 3.47156
 590425010166  นายยุทธพงษ ์  มาลา 3.34157
 590425010167  นายรัฐพล   บญุรอง 3.65158
 590425010170  นายเอกราช   สายสินธ์ 3.74159
 590425010171  นางสาวกัญญพทัร   มุติโสม 3.56160
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ

สาขาวิชาชีพครู

ประเภทนักศึกษา ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 27/10/2560

 590425010173  นางสาวณัฐกานต์   นนทวงศ์ 3.78161
 590425010174  นางสาวณัฐพร   ริมไธสง 3.47162
 590425010175  นางสาวธญัวรรณ   ผิวงาม 3.47163
 590425010176  นางสาวปทัมาพร   บญุศรี 3.78164
 590425010177  นางสาวภวนัรัตน์   ตรีเมฆ 3.65165
 590425010178  นางสาวภทัรา   อดุลย์ศักด์ิ 3.65166
 590425010179  นางสาวมณีรัตน์   กระแสโสม 3.65167
 590425010180  นางสาวมะลิวรรณ   เสาศิริ 3.29168
 590425010181  นางสาวมีนา   ยงทวี 3.34169
 590425010182  นางสาวอุไรวรรณ   สุขร่ี 3.25170
 590425010183  นายฤทธ ี  นี 3.56171
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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 2560

วันที ่ 22/9/2560

 560426021018  นางศุภาวติา   บวัทอง 3.441
 560426021024  นายกิตติณัฏฐ์   ทัศนศาสตร์ 3.632

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:10  หน้า 18 / 22



ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาโท ภาคพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 22/9/2560

 560426032009  นางสาวเกษศิรินทร์   แสนกล้า 3.831
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาโท ภาคพิเศษ

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 22/9/2560

 570426070016  นายชูชาติ   พลสงคราม 3.461
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาโท ภาคพิเศษ

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 22/9/2560

 570426070007  นางสาวรติมา   จนัทร์นวล 3.081
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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 2560

วันที ่ 27/10/2560

 560426021007  นางสาวปริศนา   แสงตา 3.311
 560426021011  นางสาวพชัรี   โพธิแ์ก้ว 3.632
 560426021023  นายกฤชเพชรพชรวชัร์   เข็มเพช็ร 3.813
 560426021028  นางกมลวรรณ   ธรรมรัตนารมย์ 3.694
 560426021041  นางสาววรรณา   บญุมี 3.695
 560426021044  นางสาวสุภทัรา   พยุงเจริญ 3.756
 570426021003  นางสาวจติรฤทัย   สีลวนั 3.567
 570426021014  นางวรรณา   เครือบคนโท 3.388
 570426021021  นางสาวสุลานนท์   มีแสวง 3.569
 570426021022  นางสาวแสงจนัทร์   สุขจติ 3.4410
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