
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 2560

วันที ่ 13/2/2561

 550112287116  นายวชัรพนัธ ์  จนัทร์เพชร 2.001
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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 ่ 13/2/2561

 540113102002  นายพงศกร   แอมโอฐ 2.501
 550113102046  นางสาววไิลวรรณ   ทิพย์อักษร 3.072
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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 ่ 13/2/2561

 550113106015  นายธนากร   สีสืบมา 2.741
 550113106058  นายกมล   ดีด้วยชาติ 2.312
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ฟิสิกส์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 540113145016  นางสาวทักษพร   มาอาสา 2.371
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

นาฏศิลป์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 540113105062  นางสาวรัตนา   แท่นทอง 3.421
 550113105034  นางสาวศศิวมิล   ศีระบตุร 3.172
 550113105055  นางสาวฐิยาภรณ์   ฤทธริณ 2.433
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 550113110047  นายศิริพงศ์   คงพากเพยีร 3.101
 560113110001  นายกฤษณะ   อรุณภาทิพย์ 3.832
 560113110002  นายจกัรกฤษณ์   ไชยศรีรัมย์ 2.823
 560113110003  นายชินวตัร   พงษสิ์งหจ์นัทร์ 3.274
 560113110005  นายธนรัตน์   ล าพนัธ์ 3.225
 560113110006  นายบญัชา   ศาลางาม 2.896
 560113110007  นายพงษสั์นต์   แก้วสังข์ 2.877
 560113110008  นายภทัรพงศ์   ย่อมใจ 2.848
 560113110009  นายยุทธนา   ท้าวยา 3.109
 560113110010  นายรัชมงคล   เครือบญุ 2.7510
 560113110011  นายวชัรินทร์   หาญชนะ 3.1811
 560113110012  นายสมมาตร   เสาธงทอง 2.7712
 560113110013  นายอติรุจ   ไพรบงึ 3.3113
 560113110014  นายอัครพงษ ์  เพช็รักษา 3.1814
 560113110015  นายอุดมศักด์ิ   โปร่งจติ 3.2515
 560113110016  นางสาวกนกภรณ์   ลาดกระโทก 3.1316
 560113110018  นางสาวกันติศา   เจริญศิริ 2.7317
 560113110019  นางสาวกิตติยาพร   สงกูล 3.0318
 560113110020  นางสาวจารุวรรณ   ใหญ่กระโทก 3.2119
 560113110021  นางสาวจฑุามาศ   บตุรวชิา 3.0720
 560113110022  นางสาวจรีุย์พร   ไชยเลิศ 2.5921
 560113110023  นางสาวชฎาพร   ทุมนาหาด 2.6822
 560113110024  นางสาวณัฐนันท์   ศรีมะเรือง 3.6123
 560113110026  นางสาวธราทิพย์   อุมาลี 3.3324
 560113110027  นางสาวนันทิยา   ไม้กลาง 2.9525
 560113110028  นางสาวนิตยา   ชัยชาญ 3.3126
 560113110029  นางสาวนิภาพร   โมกไธสง 3.5627
 560113110030  นางสาวนีรนุช   สิทธสิาร 3.5128
 560113110031  นางสาวบษุบา   ทว้มจนัทร์ 3.3329
 560113110033  นางสาวปยิะพร   แกล้วกล้า 3.1230
 560113110034  นางสาวพานิดา   หนักแน่น 3.3831
 560113110035  นางสาวพไิลลักษณ์   จนัทร์อาภาส 3.4532
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113110036  นางสาวภทัทิญา   ศิลายศ 3.0533
 560113110037  นางสาวยุพาพร   สัมฤทธิ์ 3.1534
 560113110038  นางสาวยุวดา   ปล้ืมใจ 3.1735
 560113110039  นางสาวลลิตา   ตรีวฒิุ 2.5736
 560113110040  นางสาววนิดา   แสงแดง 2.9737
 560113110041  นางสาววรรณวจิติร   อนันมา 3.1338
 560113110042  นางสาววรรณิษา   ผาสุข 3.0939
 560113110043  นางสาววนัวสิาข์   วงศ์ประโคน 2.6340
 560113110044  นางสาวศุภนิดา   ส่งศิริ 3.1141
 560113110045  นางสาวสมฤดี   ปสัติ 2.8842
 560113110046  นางสาวสาริณี   เตือประโคน 3.0343
 560113110047  นางสาวสิขเรศ   คนย้ัง 2.8044
 560113110048  นางสาวสิริวมิล   อัมพวนั 3.3145
 560113110049  นางสาวสุชาดา   วฒันะ 2.8446
 560113110050  นางสาวสุธติา   แปน้ประโคน 3.1847
 560113110052  นางสาวสุภสัสร   อินทรพทัิกษ์ 3.4848
 560113110053  นางสาวสุวนันท์   นพรัมย์ 2.7349
 560113110054  นางสาวสุวนันท์   ไตรโสม 2.7050
 560113110055  นางสาวเสาวลักษณ์   เช้ือหอม 3.1251
 560113110056  นางสาวโสภดิา   ศรีนวนจนัทร์ 2.9452
 560113110057  นางสาวอรชุมา   วงพล 2.6853
 560113110058  นางสาวอรษา   ชาติบบุผา 2.8454
 560113110060  นางสาวอุไรวรรณ   ลุนค าดี 2.8955
 560113110061  นายกัมปนาท   มูลไธสง 3.4456
 560113110062  นายเจษฎา   เจริญรัมย์ 3.2857
 560113110063  นายไชยวฒัน์   กองค า 3.2958
 560113110064  นายณัฐวฒิุ   เรียกประโคน 3.0759
 560113110065  นายนพพล   ชัยนา 3.1160
 560113110066  นายบญุฤทธิ ์  พฒิุษากุล 3.6461
 560113110067  นายพทัิกษ ์  บญุญะราช 3.1062
 560113110068  นายโยธนิ   แสวงพร 2.7063
 560113110069  นายวชัระ   ขวญัศิริมงคล 2.7764
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113110071  นายเสฏฐวฒิุ   ทรงประโคน 3.2665
 560113110073  นายอานันท์   ศรีช่ืน 3.2366
 560113110074  นายเอกพงษ ์  วงษว์าท 3.4467
 560113110075  นายเอกลักษณ์   ช านาญจนัทร์ 3.2968
 560113110076  นางสาวกนกวรรณ   สิงหเ์สนา 2.8769
 560113110077  นางสาวกัญญาลักษณ์   จงัอินทร์ 2.5670
 560113110078  นางสาวกาญจนา   สุดตาซ้าย 2.9471
 560113110079  นางสาวจริยา   จริตรัมย์ 3.1072
 560113110080  นางสาวจารุวรรณ   เจริญศรี 2.8673
 560113110081  นางสาวจฑุาวรรณ   ศรีสะเทือน 2.7774
 560113110082  นางสาวชฎาพร   สะอาด 3.2975
 560113110083  นางสาวชลธชิา   อุไรแข 3.7276
 560113110085  นางสาวธนัชพร   เสิศขามปอ้ม 2.8977
 560113110086  นางสาวนพมาส   ไตรพรม 2.8678
 560113110087  นางสาวน้ าทิพย์   ลัดสูงเนิน 2.7679
 560113110088  นางสาวนิภสัรา   ศรีสวา่ง 3.1180
 560113110090  นางสาวนุจรีภรณ์   อันทามา 3.2481
 560113110091  นางสาวบษุราคัม   ปานพรมมา 2.5982
 560113110092  นางสาวปวณีา   ตุ่มนาค 3.0383
 560113110093  นางสาวพทัธธ์รีา   โมกหอม 3.3984
 560113110096  นางสาวมาลินี   เรืองประโคน 3.2485
 560113110097  นางสาวยุพนิ   กองแก้ว 3.2286
 560113110098  นางสาวณิชนันทน์   ผากาเกตุ 3.0587
 560113110099  นางสาววนิกา   รอบแควน้ 2.9888
 560113110100  นางสาววรรณกานต์   ดารินรัมย์ 3.0289
 560113110101  นางสาววรรณิภา   บรรดาดี 3.2390
 560113110103  นางสาวศิมาพร   ภโูสภา 3.2191
 560113110104  นางสาวสไบแพร   ศรีหามาตย์ 3.3692
 560113110105  นางสาวสายชล   พลระนงค์ 3.3293
 560113110106  นางสาวสาวติรี   อักษรณรงค์ 2.7894
 560113110107  นางสาวสิริพรรณ   ทองเอี่ยม 2.7795
 560113110109  นางสาวสุทธดิา   ศรีสุริย์ 2.6796
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113110110  นางสาวเขมิกา   เน่ินนาน 3.3797
 560113110111  นางสาวสุพตัรา   ไพบลูย์ 3.2998
 560113110112  นางสาวสุรัตนา   อภยัศรี 2.9799
 560113110113  นางสาวสุวนันท ์  เพิ่มพนู 2.79100
 560113110114  นางสาวสุวนันท ์  จติประพนัธ์ 2.75101
 560113110116  นางสาวอภวิรรณ   แสนวบิลูย์ 3.15102
 560113110117  นางสาวอรณิชา   มาค า 2.80103
 560113110118  นางสาวอรุณรัตน์   รุ่งเรือง 2.69104
 560113110119  นางสาวอินทุอร   ขันใหญ่ 2.83105
 560113110120  นางสาวพรวมิล   สุนา 2.56106
 560113110121  นายธรีพล   เอี่ยมรัมย์ 2.97107
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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 ่ 13/2/2561

 550113113017  นางสาววรรณนภา   ช านาญพนา 2.481
 550113113021  นางสาวสิตานันท์   สิทธศัิกด์ิ 2.512
 560113113001  นายจริายุทธ   วงชารี 3.023
 560113113003  นายณัฐวฒิุ   ธสุุนทร 2.944
 560113113004  นายทองจนัทร์   ใจกล้า 2.765
 560113113006  นายนิวฒัน์   ฉกรรจ์ 2.746
 560113113007  นายพทิยา   นิลสุข 2.707
 560113113009  นายศรศิลป ์  อินทะสะ 2.958
 560113113010  นายสุเมธ   ผินสู่ 2.519
 560113113012  นายอรรถพล   ตามสีรัมย์ 2.9810
 560113113014  นางสาวเจษฎาภรณ์   บอ่แร่ 3.0411
 560113113015  นางสาวนัฐณี   น้อยวรรณ 2.8912
 560113113016  นางสาวพชัราภรณ์   สร้อยสาริกา 2.7613
 560113113019  นางสาววไิลพร   เรียบร้อย 3.4814
 560113113022  นางสาวสุพตัรา   แสงสุวรรณ 2.7215
 560113113023  นางสาวอรัญญา   ฉววีงศ์ 2.8516
 560113113024  นางสาวอัญชลี   หล่าไธสง 3.2717
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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 ่ 13/2/2561

 540113114080  นายธนวฒัน์   พมิพพ์ทัิกษ์ 2.301
 550113114023  นางสาวฎารัตน์   ชายเมือง 2.672
 550113114042  นายธรีะ   อรรคบตุร 2.153
 550113114049  นายจตุรงค์   ศรีนอก 2.274
 550113114054  นายบญุชม   คงสุขมาก 2.165
 550113114056  นางสาวลภทัรลดา   คนชุม 2.316
 550113114066  นายโอภาส   จนัทรี 2.257
 560113114001  นายกฤษณะพล   ภาษี 2.388
 560113114002  นายกันตภณ   ลอยศักด์ิ 2.379
 560113114004  นายขวญั   จ าปาหอม 3.5910
 560113114005  นายคมหยก   ชาวสุรินทร์ 2.7011
 560113114006  นายจกัรินทร์   นะเรืองรัมย์ 3.5112
 560113114007  นายชนิสร   ดมประโคน 2.7313
 560113114008  นายณรัฐ   เหล่าหวา้น 2.7214
 560113114009  นายณัฐพล   ค าผาย 2.7615
 560113114010  นายธรีภทัร   แสงนวล 2.9616
 560113114011  นายปฏญิญา   เถียรสายออ 3.0917
 560113114013  นายปฏภิาณ   ใจกล้า 2.5518
 560113114014  นายพงษเ์ทพ   มหานารี 3.0319
 560113114015  นายภทัราวธุ   ภริมรัมย์ 3.1320
 560113114016  นายมาร์ค   หมายสุข 2.7921
 560113114017  นายวนัิย   ชัยรส 2.5822
 560113114021  นายสุนันท์   ดงษา 2.9823
 560113114022  นายสุภชา   ปานะโปย 2.9224
 560113114023  นายสุรเสกข์   อินทร์ประโคน 2.7725
 560113114024  นายอนันต์   ทันพรม 3.0526
 560113114025  นายอภนัินท ์  พร้อมจติร 2.8027
 560113114026  นายอรรตรพร   เจยีมรัมย์ 2.7328
 560113114027  นายอิทธนัินท ์  จนัดาพนัธ์ 2.6529
 560113114029  นางสาวเบญจมาศ   อนันมา 3.4730
 560113114030  นางสาวพทุธดิา   ผินกลาง 3.1031
 560113114031  นางสาวภริตา   โอชารส 3.0632
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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 ่ 13/2/2561

 560113114032  นางสาวเมธติา   ใจสวา่ง 3.1833
 560113114033  นางสาวรัตนาภรณ์   โวงประโคน 2.8734
 560113114034  นางสาวสุพรรษา   บญุโสดากร 3.3635
 560113114035  นายกฤษฎา   สุวรรณะ 2.9136
 560113114038  นายจกัรกฤษณ์   นวลปกัษี 2.5437
 560113114039  นายจกัรกฤษณ์   รวดเร็ว 3.2938
 560113114040  นายชลิต   เงาะล าดวน 2.6339
 560113114045  นายธนกฤต   พดุลา 2.4740
 560113114047  นายธวชัชัย   อะดิดรัมย์ 2.6541
 560113114049  นายธรีวฒัน์   เทียงดาห์ 2.2242
 560113114054  นายไพฑูรย์   ศักด์ิศิริ 2.5343
 560113114058  นายวจิกัขณ์   ค าเวยีงค า 3.2544
 560113114061  นายศุภกร   หงษห์า 2.6045
 560113114065  นางสาวณัฐชา   โมกศรี 2.6446
 560113114069  นางสาวศุพชัรินทร์   สุขเกษม 3.2847
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ศิลปศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 550113120036  นางสาวศรีสุดา   คุณวงศ์ 2.621
 560113120003  นายฐิติพงศ์   กุลไธสง 2.692
 560113120004  นายณัฐวฒิุ   แก่นพรม 2.783
 560113120005  นายธเนศ   รัตนภกัดี 2.644
 560113120006  นายปาราเมศ   ขุนกลาง 2.165
 560113120009  นายวรพล   สิทธสัิงข์ 2.576
 560113120012  นายอทิวราห ์  อาญาเมือง 2.107
 560113120013  นายอนุชา   อรุณรัมย์ 2.048
 560113120014  นายอิสรา   โรจน์สุกิจ 2.399
 560113120016  นางสาวจริญญา   จนัยุคันโท 2.8910
 560113120019  นางสาวทัศนีย์   นาอิ่น 2.1211
 560113120021  นางสาวบตุรทชิา   ฉายรัศมี 2.5712
 560113120023  นางสาวพรสิริ   ปริุโส 2.5113
 560113120026  นางสาวมะลิวลัย์   วงษาหมัน่ 2.7514
 560113120027  นางสาวเมวดี   การรัมย์ 2.7115
 560113120028  นางสาวรพพีร   ชัยธงรัตน์ 2.8716
 560113120030  นางสาววรรณภา   บวัสาย 2.6017
 560113120032  นางสาววภิาวลัย์   เสายงค์ 3.0418
 560113120033  นางสาวสิรินาถ   มุเนียงรัมย์ 3.0319
 560113120034  นางสาวสุนิษา   หอมจนัทร์ 2.3120
 560113120035  นางสาวสุภสัสร   ดงประถา 2.2821
 560113120037  นางสาวโสภติา   โสน้ าเท่ียง 2.6222
 560113120038  นางสาวอภชัิยญา   หาดประโคน 2.4023
 560113120039  นางสาวอรอุมา   ปกัการัง 2.5924
 560113120041  นายจกัรพงษ ์  เกษแก้ว 2.2125
 560113120042  นายชนะชัย   แปน้นรินทร์ 3.2026
 560113120043  นายณัฏฐากร   พมิพะธรรม 2.6927
 560113120044  นายทศพล   ตองติดรัมย์ 2.9728
 560113120046  นายพรพจน์   อังกาบเพช็ร 2.9429
 560113120047  นายภวูดล   เธยีรจรัสวงศ์ 2.5030
 560113120048  นายรุ่งโรจน์   ปกัการะนัง 2.9731
 560113120049  นายศักดา   แสงประโคน 2.3232
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ศิลปศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113120050  นายสมบรูณ์   บญุปก 2.6533
 560113120052  นายอนิรุตน์   หารี 2.7634
 560113120053  นายอธภิทัร   จนัทิพย์ 2.5335
 560113120054  นางสาวเกษมณี   หาดค า 2.9336
 560113120055  นางสาวจฑุาทพิย์   ธะนุนาจารย์ 2.1437
 560113120056  นางสาวชลธชิา   จ าเริญสุข 3.1838
 560113120058  นางสาวทิพวรรณ   พตัรสิงห์ 2.7539
 560113120060  นางสาวเบญจมาศ   ปะนาโก 2.5240
 560113120061  นางสาวพรนภา   อินทร์ศรี 2.9941
 560113120062  นางสาวพชัราภรณ์   สุขกรมใส 3.2542
 560113120063  นางสาวพมิพพ์ไิล   พนูศรี 2.7643
 560113120064  นางสาวพริิยา   จ าลองชาติ 2.6544
 560113120065  นางสาวมัลลิกา   อนันทไทย 2.3645
 560113120067  นางสาวรัชนก   มานะการ 2.5246
 560113120068  นางสาวละอองดาว   พลเหลา 3.5047
 560113120069  นางสาววราภรณ์   เกตตากแดด 2.4348
 560113120070  นางสาววภิาราตรี   แก้วดวงดี 2.5849
 560113120071  นางสาวศรัญญา   แก้วเพชร 2.7050
 560113120072  นางสาวสุธษิา   ชะร่างรัมย์ 3.4151
 560113120073  นางสาวสุปญัญา   หวานสูงเนิน 2.8452
 560113120075  นางสาวเสาวลักษณ์   สมานชาติ 2.4653
 560113120076  นางสาวอภสัรา   วฒิุยา 2.0654
 560113120077  นางสาวอรพรรณ   พมิพศ์ร 2.1355
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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 ่ 13/2/2561

 550113140034  นางสาววนิดา   นันทะวงค์ 2.371
 560113140001  นายกฤษฎางค์   วรรณวจิติร 3.192
 560113140002  นายจตุพล   บญุเบา้ 3.173
 560113140003  นายเจตนิพทัธ ์  แก้วดก 3.074
 560113140004  นายชินวฒัน์   มะสันเทยีะ 3.415
 560113140005  นายณัฐวฒิุ   หาฉวี 2.846
 560113140007  นายธนภทัร   ปรังประโคน 2.927
 560113140009  นายนันทวทิย์   หาญณรงค์ฤทธิ์ 3.008
 560113140010  นายพงษสิ์ทธิ ์  บรรดิดตา 2.549
 560113140011  นายศิวกร   วงัโณ 2.5810
 560113140013  นายสมณาง   สุน 3.7511
 560113140014  นางสาวกนกอร   ตุงไธสง 3.3912
 560113140015  นางสาวกมลพศุิทธิ ์  แพงไธสง 3.5213
 560113140016  นางสาวกรรณิกา   ศรีพลัง 2.6714
 560113140017  นางสาวกานต์ธรีา   ธรรมสา 3.7115
 560113140019  นางสาวจงรักษ ์  วงค์อามาตย์ 2.8716
 560113140021  นางสาวจรีนันท์   เชยชะนันท์ 2.2417
 560113140022  นางสาวชลธชิา   นามพชัิย 2.7018
 560113140023  นางสาวชวลัลักษณ์   พลอาสา 2.6919
 560113140024  นางสาวชัญญานุช   ราชประโคน 3.1620
 560113140025  นางสาวณัฐกาญจน์   ปล้ืมรัมย์ 3.0821
 560113140026  นางสาวทัศนีย์   หาญสุวรรณ 3.4722
 560113140027  นางสาวธญัญารัตน์   แสนขวา 3.3523
 560113140028  นางสาวธญัธดิา   เคล่ือนไธสง 2.6024
 560113140029  นางสาวธรีติกานต์   ต้นทอง 2.8825
 560113140031  นางสาวนัยน์เนตร   นามสวสัด์ิ 2.8026
 560113140032  นางสาวนิลรัตน์   แก้วยก 2.5427
 560113140033  นางสาวนิศากร   ทาโยหา 3.4528
 560113140034  นางสาวนุชรี   แกประโคน 2.8729
 560113140035  นางสาวเบญจวรรณ   มรกตพรรณ 2.4830
 560113140036  นางสาวปทินญา   เรืองมนตรี 2.5231
 560113140037  นางสาวปภาว ี  ทองทิพย์เนตร 2.3532
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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 ่ 13/2/2561

 560113140039  นางสาวปญัชิตา   โพธิจ์นัดี 2.4633
 560113140040  นางสาวเปรมสุดา   ดวงมูลลี 3.3534
 560113140041  นางสาวผานิต   ทะไลรัมย์ 2.0735
 560113140043  นางสาวพรีพรรณ์   โพธสิาร 2.5536
 560113140045  นางสาวภาวนีิ   ผลดิลก 2.5837
 560113140046  นางสาวมณฑิรา   โชติวรรณ 3.6438
 560113140047  นางสาวยุวดี   บญุทวี 2.9339
 560113140048  นางสาววรรณา   หาญย่ิง 3.3040
 560113140050  นางสาววชัราวลี   คตมรคา 2.8441
 560113140051  นางสาววารุณี   เอาวริิยะกุล 2.4642
 560113140052  นางสาววภิา   ช่ือพนัธ์ 3.0443
 560113140053  นางสาววภิาดา   โสมกุล 3.3444
 560113140054  นางสาววภิาพร   ซอยรัมย์ 3.3645
 560113140055  นางสาวสาวติรี   สีหานาม 2.7246
 560113140058  นางสาวสุดารัตน์   แอกประโคน 2.1047
 560113140059  นางสาวสุธมิาศ   เยรัมย์ 2.3948
 560113140060  นางสาวสุนัดดา   แพเอี่ยมทรัพย์ 3.0049
 560113140061  นางสาวสุพรรษา   พมิโยธา 2.2250
 560113140062  นางสาวสุภาภรณ์   ภาสน์วสุิทธิ์ 3.2551
 560113140063  นางสาวสุริตา   ยะฝ้ัน 3.5452
 560113140064  นางสาวเสาวภา   นาเมืองรักษ์ 3.3553
 560113140065  นางสาวเสาวลักษณ์   กระชงรัมย์ 3.2154
 560113140066  นางสาวอรพชิญ์   ทุมมาลา 3.1155
 560113140070  นางสาวอัญชนา   เกตุพนัธ์ 2.8556
 560113140072  นางสาวแอน   ผจญกล้า 3.3757
 560113140073  นางสาวอัจฉราทิพย์   ศรีแก้ว 2.2858
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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 ่ 13/2/2561

 550113186027  นางสาวพชัรี   สมเด็จ 2.151
 550113186058  นางสาวณฟรองซ์   ปกัการะนัง 2.472
 560113186001  นายเกียรติยศ   ภาคพรม 2.733
 560113186004  นางสาวจฬุาลักษณ์   แตบไธสง 3.534
 560113186005  นางสาวชญานิศวร์   ฉัตรทอง 2.735
 560113186006  นางสาวชุติมา   แวงวรรณ์ 3.366
 560113186007  นางสาวณัฐกรณ์   ขันธห์งษ์ 3.007
 560113186008  นางสาวณัฐกานต์   เอี่ยมสอาด 2.818
 560113186009  นางสาวณิชกาญจน์   จรดรัมย์ 3.199
 560113186010  นางสาวดารุณี   เสประโคน 2.7810
 560113186012  นางสาวนภาเพญ็   ศรีค าเวยีง 3.2111
 560113186014  นางสาวนันทชัพร   สุขสมาน 2.8712
 560113186015  นางสาวนิติยา   เทนิสะเกษ 2.6813
 560113186016  นางสาวนุชชิดา   เจาจาฤกษ์ 2.8614
 560113186017  นางสาวเบญจมาศ   เขือนอก 3.0315
 560113186018  นางสาวประภาพร   แรงประโคน 2.5016
 560113186019  นางสาวปรียานุช   ทองภู 3.3517
 560113186021  นางสาวมินตรา   กุสารัมย์ 3.3318
 560113186022  นางสาวมินตรา   ผาวนั 3.0619
 560113186023  นางสาวรจชภรณ์   อะเพื่อนรัมย์ 2.6920
 560113186024  นางสาวรัชนก   แคนตรี 2.8921
 560113186027  นางสาววดิาพร   พรมทองพนัธ์ 2.5222
 560113186028  นางสาววภิา   มุกดา 2.7023
 560113186029  นางสาวศศิธร   ธรรมสาร 2.7524
 560113186030  นางสาวศิริวรรณ   สระดน 2.6325
 560113186031  นางสาวสรัญญา   ลือโสภา 2.8826
 560113186034  นางสาวสุชานันท ์  ภญิญมุขสาพงศ์ 2.8127
 560113186035  นางสาวสุดารัตน์   ดวงศรี 3.1628
 560113186036  นางสาวสุนิสา   เทยีมพล 3.0029
 560113186037  นางสาวสุนิสา   ศรีสังข์ 2.7930
 560113186038  นางสาวสุปรียา   เสรีพงษ์ 3.0831
 560113186039  นางสาวสุภญิญา   นาราช 2.6532

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:09  หน้า 17 / 49



ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ
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ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113186040  นางสาวสุมิตรา   ต้องเดช 2.7733
 560113186041  นางสาวสุวารี   จานิกร 2.6734
 560113186042  นางสาวอนุชิตา   ปะสาวะเน 2.8735
 560113186044  นางสาวกนกพร   สงเคราะห์ 2.8436
 560113186045  นางสาวกรรณิการ์   ไกรหอม 3.6037
 560113186046  นางสาวกิตติญาพร   ผลเจริญ 2.9738
 560113186047  นางสาวแก้วตา   ค าหวาย 3.1239
 560113186048  นางสาวจนัทร์จริา   ของเลิศ 2.7140
 560113186049  นางสาวจนัทร์แรม   ชึรัมย์ 2.8341
 560113186050  นางสาวจริาพร   หรีกประโคน 2.9342
 560113186051  นางสาวช่อผกา   สมเย็น 3.0643
 560113186053  นางสาวณัฏฐาวรา   หมืน่หาวงษ์ 3.3744
 560113186054  นางสาวทพิาพร   บวัสอน 2.7745
 560113186055  นางสาวธญัญาเรศ   ประทุมสันต์ 2.7246
 560113186056  นางสาวธญัลักษณ์   นิลสูงเนิน 2.9447
 560113186059  นางสาวเบญจวรรณ   ดวงจติร์ 2.7848
 560113186062  นางสาวปยิะพร   บญุเต็ม 2.9449
 560113186063  นางสาวเปมิกา   ประทุมตรี 2.3150
 560113186064  นางสาวเปรมฤทัย   สวสัด์ิรัมย์ 2.5651
 560113186065  นางสาวพนิดา   พจน์ฉิมพลี 2.8752
 560113186066  นางสาวพชัราภา   ชัยปลัด 2.7853
 560113186067  นางสาวยุภาพนิ   อินทร์ประโคน 3.7354
 560113186068  นางสาวรัตติกา   ระดมสุข 2.9155
 560113186069  นางสาววรรณิการ์   พะสุรัมย์ 3.1856
 560113186070  นางสาววราลี   อาจบรุาย 2.5457
 560113186071  นางสาววาริณี   ทรัพย์ประเสริฐ 3.0558
 560113186072  นางสาววชิชุดา   บญุเติม 2.8759
 560113186073  นางสาวศิริรัตน์   บญุพาท า 2.7360
 560113186074  นางสาวศิริโสภา   คูณมี 3.1361
 560113186075  นางสาวสมฤทัย   หา่นค าวงษ์ 2.5662
 560113186076  นางสาวสาธยิา   ทาทอง 3.3063
 560113186078  นางสาวสุดาวดี   ชึรัมย์ 3.1564
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ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113186079  นางสาวสุทธติา   คงพนิิจ 2.7265
 560113186080  นางสาวสุทธพิร   ช้อนรัมย์ 2.5966
 560113186081  นางสาวสุธดิา   อุปชัฌาย์ 3.2067
 560113186082  นางสาวหน่ึงฤทยั   เปรมบ ารุง 3.3268
 560113186083  นางสาวอโณทยั   บหุงาในเมือง 2.9069
 560113186085  นางสาวอาภสัรา   จนัทร์งาม 2.9770
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ
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วันที ่ 13/2/2561

 560113189001  นายไกรวนิ   แสงสระคู 3.231
 560113189003  นายเจษฎา   เรียงทอง 2.752
 560113189004  นายชิตพล   พวงไธสง 2.683
 560113189005  นายณรงฤทธิ ์  จาริยะมา 3.414
 560113189006  นายณัฐชนนท ์  ดีมี 3.085
 560113189007  นายทศพล   วอ่งไวย์ 2.636
 560113189008  นายธรีะวฒัน์   โคตรค าตา 2.947
 560113189009  นายปรัชญา   แก้วบา้นเหล่า 2.868
 560113189012  นายพรีะพล   สวสัด์ิสุข 2.549
 560113189013  นายยุทธภวิฒัน์   จบสัญจร 3.0210
 560113189016  นายศิริวฒัน์   บญุชู 2.9511
 560113189018  นายอดิเรก   จนัทมาศ 2.5912
 560113189019  นายอภสิิทธิ ์  โปธา 3.2513
 560113189020  นายเอนกพงศ์   จ าปาปอ้มศิริ 2.5114
 560113189021  นางสาวกนกภรณ์   ไตรศร 2.6415
 560113189023  นางสาวกัญจนพร   กาดนอก 2.8716
 560113189025  นางสาวจริยา   แปม่จ านัก 3.3617
 560113189026  นางสาวจริาภรณ์   เวยีงค า 2.9718
 560113189027  นางสาวฉันท์ทิพย์   จ านงค์พนัธ์ 2.7819
 560113189028  นางสาวชลณิชา   พนัชมภู 2.4520
 560113189029  นางสาวณัฎฐา   สุขแก้ว 3.4221
 560113189030  นางสาวณิชกุล   สีสด 2.8122
 560113189031  นางสาวธรีาพร   จนัทระ 2.5623
 560113189032  นางสาวนวรัตน์   เถื่อนทัพ 3.4624
 560113189034  นางสาวปรียา   คะเชนรัมย์ 3.3225
 560113189035  นางสาวปวณีา   นวลผ่อง 2.8426
 560113189036  นางสาวพรบญุ   นาคเม้า 3.2227
 560113189037  นางสาวพชัฎาภรณ์   พลหนองคูณ 2.4928
 560113189038  นางสาวพชัรี   วงค์ศรีไสย 2.9229
 560113189040  นางสาวยลดา   พนัธุไ์ธสง 3.2530
 560113189041  นางสาววนิดา   ทะลาไธสง 3.0231
 560113189042  นางสาวศศิธร   ปลัุนรัมย์ 2.9632
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วันที ่ 13/2/2561

 560113189043  นางสาวศุภลักษณ์   เขียวไธสง 2.6933
 560113189044  นางสาวสิรินญา   หลอมประโคน 3.2434
 560113189045  นางสาวสิสัชนา   เอการัมย์ 2.8435
 560113189047  นางสาวหนูเพยีร   ออนา 3.1036
 560113189048  นางสาวอภญิญา   เกล้ียงภกัดี 2.8637
 560113189049  นางสาวอรวรรยา   อินสวา่ง 3.1438
 560113189050  นางสาวอัญชลี   ประประโคน 3.4239
 560113189053  นายจติรพล   สัปสาร 3.4240
 560113189054  นายเจษฎาวฒิุ   ดีสุทธิ์ 2.5141
 560113189055  นายฐพชัร์   ทบลม 3.1642
 560113189056  นายณัฐกิตต์   ปริมาณ 3.3043
 560113189057  นายทศพร   ทมงาม 3.3944
 560113189058  นายธนกฤต   ปจัจยั 3.3445
 560113189059  นายนทีกานต์   ปญัจะชัย 3.0046
 560113189060  นายพงศ์พล   พรหมเอาะ 2.8947
 560113189061  นายพชร   สุจนิพรหม 3.2148
 560113189062  นายพฒันพงษ ์  เพชรเล่ือน 3.3549
 560113189064  นายวชิรโชติ   ส ารวมจติ 3.3450
 560113189065  นายวฒิุชัย   แม้นรัมย์ 3.6051
 560113189066  นายศรันย์   ดวจขุนทด 2.8152
 560113189067  นายศุภวชิญ์   อุ่นเรือง 2.8953
 560113189068  นายสุตกานต์   ล่ิมนิจโพธขิ ากุล 3.3154
 560113189070  นายอภสิิทธิ ์  ทองเจริญ 3.0555
 560113189071  นางสาวกนกวรรณ   ยือรัมย์ 3.0656
 560113189072  นางสาวกรองแก้ว   เพช็รกล้า 2.7957
 560113189073  นางสาวเกตุสุดา   บญุสร้าง 3.0858
 560113189074  นางสาวจริยา   พึ่งจนัดุม 2.5859
 560113189075  นางสาวจริาพชัร   ปกประโคน 2.5860
 560113189077  นางสาวชนิชา   สมานทอง 2.9161
 560113189078  นางสาวชลฤทัย   สุริพล 3.1962
 560113189079  นางสาวณัฐชา   ตราดไธสง 3.3063
 560113189080  นางสาวธดิาวฒัน์   ล้ าเลิศวริิยะกิจ 3.0664
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113189081  นางสาวนภสัสร   ศักรินพานิชกุล 2.0765
 560113189082  นางสาวเนตรนภา   หาญประโคน 3.5366
 560113189083  นางสาวปวณีา   สดมสุข 2.9467
 560113189084  นางสาวปวณีา   บญุกันยา 2.8168
 560113189085  นางสาวปยินุช   สมหวงั 2.9769
 560113189086  นางสาวพรรณนิดา   มาศทอง 3.1970
 560113189087  นางสาวพชัริดา   สงพดั 3.3371
 560113189088  นางสาวพนัทิวา   วเิศษสัตย์ 2.6472
 560113189089  นางสาวมณีรัตน์   ประทิน 2.9673
 560113189090  นางสาวรัตนาวดี   พลพทัิกษ์ 3.1174
 560113189091  นางสาววรปภา   ใบโพธิ์ 3.4775
 560113189092  นางสาวศิริรัตน์   มะโนบาล 2.9276
 560113189093  นางสาวสังวาลย์   นบขุนทด 3.0377
 560113189094  นางสาวสิริมา   พาโพธิพ์นัธ์ 2.7978
 560113189095  นางสาวสุดารัตน์   จงึเจริญ 3.1279
 560113189096  นางสาวสุเมธ ี  ขวญัรัมย์ 2.9680
 560113189097  นางสาวอนุสรา   บงัพมิาย 2.9981
 560113189098  นางสาวอมรรัตน์   ธงกระโทก 2.9282
 560113189099  นางสาวอริษา   ยอดทอง 2.6683
 560113189100  นางสาวอัญญมณี   สันติวงศ์ไพบลูย์ 2.6684
 560113189101  นายธนาดุลย์   ศรีค าภา 2.9885
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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 ่ 13/2/2561

 560113101001  นายกฤษฎา   ชิมรัมย์ 2.521
 560113101002  นายเชาวนันต์   มีทรัพย์ 2.802
 560113101003  นายธชัพล   พรหมบตุร 2.993
 560113101004  นายปรมินทร์   กล่ินขจร 3.314
 560113101006  นายอภเิดช   จนัทรพดุซา 3.255
 560113101007  นางสาวกัญญาณี   จฑูะมณีโรจน์ 3.116
 560113101008  นางสาวกิ่งดาว   ผินสู่ 3.007
 560113101009  นางสาวเกศศิรินทร์   จนัทร์ขาว 3.498
 560113101010  นางสาวจนัทิรา   กองไธสง 2.979
 560113101011  นางสาวรมย์ธรีา   วงค์นาชาติ 3.2410
 560113101013  นางสาวโชติกานต์   ดวงศรี 2.7811
 560113101014  นางสาวณัฐกาญจน์   รุจรัิกษ์ 3.2712
 560113101016  นางสาวทวพีร   สหนุาลุ 3.1813
 560113101017  นางสาวธนาภรณ์   โต๊ะไธสง 3.8314
 560113101018  นางสาวธาริตา   สถาน 3.6115
 560113101019  นางสาวนิตยา   ท้าวจตุัรัส 2.7116
 560113101020  นางสาวเบญญาภา   ตรีวเิศษ 2.8017
 560113101021  นางสาวปริตา   เอ็มรัตน์ 3.4218
 560113101022  นางสาวพชัญ์สิตา   อริยธนาเรืองสุข 3.4119
 560113101023  นางสาวแพรวนภา   สามนคร 3.2720
 560113101024  นางสาวภทัรา   อุดมเดช 3.6321
 560113101025  นางสาวมนสินี   ประเสริฐสวสัด์ิ 2.8822
 560113101028  นางสาวรุ่งนภา   ด้วงโพนทัน 3.4923
 560113101029  นางสาววรรณภรณ์   บวัสาย 3.2424
 560113101030  นางสาววรรณิภา   มนุรัตน์ 3.2525
 560113101032  นางสาววริิวรรณ   ต๊ะแสนเทพ 3.2826
 560113101033  นางสาวศศิวมิล   แก้วนวน 3.2227
 560113101034  นางสาวศิริลักษณ์   ปญัจะรัก 3.8128
 560113101035  นางสาวศุภาพชิญ์   ชลวฒันะ 3.3229
 560113101037  นางสาวสราวลี   จติรจกัร 2.8130
 560113101038  นางสาวสุกัญญา   พรมกุล 3.0231
 560113101040  นางสาวสุฤดี   อินทรัมย์ 3.0732
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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 ่ 13/2/2561

 560113101041  นางสาวสุวดี   สีน้ าเงิน 2.9333
 560113101042  นางสาวเสาวรส   ใจด า 3.0834
 560113101043  นางสาวลลิดา   ตีบกระโทก 3.4735
 560113101044  นางสาวหทยัรัตน์   โกรัมย์ 2.9136
 560113101045  นางสาวเหมือนฝัน   วไิธสง 2.9937
 560113101046  นางสาวอมรรัตนา   เทยีนยาณี 3.1238
 560113101047  นางสาวอรทัย   กรีรัมย์ 3.2739
 560113101048  นางสาวอรัญญา   ทะเรรัมย์ 3.0540
 560113101049  นางสาวชิษณุชา   ภาชะโน 3.6541
 560113101051  นายทักษณิ   แก้วโภคา 3.2742
 560113101052  นายบริุนทร์   วงษลาด 3.3443
 560113101053  นายพจิติร   ชุมพลวงค์ 3.4044
 560113101054  นายสุวชิา   ค าหงค์สา 3.1445
 560113101055  นายอิทธกิร   วบึศรีภมูิ 3.3746
 560113101056  นางสาวกาญจนา   สุดรัมย์ 3.6547
 560113101057  นางสาวกุลธดิา   จองวฒันศักด์ิ 2.6848
 560113101058  นางสาวคณิสรา   แวน่รัมย์ 3.3349
 560113101059  นางสาวจนันภา   กองไธสง 2.7950
 560113101060  นางสาวชฎาภรณ์   ฉิมมา 2.7851
 560113101061  นางสาวชุติวรรณ   ภูบ่ญุ 2.7652
 560113101062  นางสาวฐิติมา   ทองค า 3.0753
 560113101064  นางสาวดวงแก้ว   ฉกรรจศิ์ลป์ 3.4054
 560113101065  นางสาวทัฐดารัช   พลภเูมือง 3.2255
 560113101066  นางสาวธญัญานุช   เเก่นพรม 3.4956
 560113101067  นางสาวนงลักษณ์   เพช็รเลิศ 3.3057
 560113101068  นางสาวนุชศรา   ขาวปะค า 3.5958
 560113101069  นางสาวปราณี   เครือมนต์ 3.3359
 560113101070  นางสาวปวณีา   ขุนทอง 3.1460
 560113101071  นางสาวพรุิณรัตน์   ศรีมารักษ์ 3.6161
 560113101072  นางสาวภริตา   สุวรรณเทน 3.0962
 560113101073  นางสาวมณีรัตน์   มูลพมิพ์ 2.5563
 560113101074  นางสาวมยุรี   ภาพยนต์ 3.3464
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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 ่ 13/2/2561

 560113101075  นางสาวรติยา   บาลโสง 3.4565
 560113101076  นางสาวรุ่งทิพย์   ชราชัย 3.2766
 560113101078  นางสาววรรณวภิา   แข่งขัน 3.6167
 560113101079  นางสาววาสิตา   สิมณี 3.2068
 560113101080  นางสาววภิาภรณ์   ทองภธูรณ์ 3.0969
 560113101081  นางสาววลิาสินี   จนัครา 3.0370
 560113101082  นางสาวศิริญาณี   ศรีสุโน 3.1471
 560113101083  นางสาวศิริวรรณ   ปกัโคทานัง 2.7272
 560113101084  นางสาวศุภาวรรณ   ศิริโท 3.2873
 560113101085  นางสาวธริาพร   พนัประสงค์ 3.0074
 560113101086  นางสาวสิริพร   เกตุชาติ 3.0775
 560113101087  นางสาวสุนิตา   สมนึกตน 3.7876
 560113101088  นางสาวสุภนิช   โสกุล 3.0677
 560113101089  นางสาวสุวกาญจน์   ทาวี 3.2678
 560113101090  นางสาวเสาวนีย์   จ าปาแดง 3.2479
 560113101091  นางสาวเสาวลักษณ์   นามไพร 2.5680
 560113101094  นางสาวอรอุมา   พดัทอง 3.7581
 560113101095  นางสาวอริวรรณ   พนัธห์นิกอง 3.3382
 560113101096  นางสาวอัญวณ์ี   ธรีสิริพฒัน์ 2.7983
 560113101097  นางสาวอุทมุพร   เดชกุลรัมย์ 3.0084
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ฟิสิกส์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 550113145068  นางสาววายุภกัษ ์  ปานะโปย 2.061
 550113145081  นางสาวอมรจติ   จติคติ 2.432
 560113145001  นายกนกกานต์   วรรณมหนิทร์ 3.033
 560113145002  นายกิตติคุณ   จนัทะปดิตา 3.244
 560113145003  นายจกัรกฤษณ์   ศรีไศล 3.535
 560113145004  นายเฉลิมชัย   ปลอดประโคน 2.846
 560113145005  นายชัยธวชั   สุริกร 3.337
 560113145006  นายธนกิจ   เสียบไธสง 3.388
 560113145009  นายนิเทศก์   ศรีเมือง 3.689
 560113145010  นายประพจณ์   จนับวัลา 2.9810
 560113145012  นายปยินนท์   หล่าเพยี 3.2211
 560113145013  นายพนัธุธ์ชั   โพธิจ์นัทร์ 3.2612
 560113145014  นายพรีะพล   ไกรษร 2.6013
 560113145015  นายภาณุวฒัน์   เครือน้ าค า 3.1314
 560113145018  นายหฏัฐกร   แก้วขอนแก่น 2.7715
 560113145019  นายอนุชิต   วนัภกัดี 3.0916
 560113145020  นายอนุวตัร   หาญมนตรี 3.3917
 560113145021  นายอภวิฒัน์   ค านันต์ 2.7718
 560113145022  นายอรรถวทิย์   อาษานอก 2.6919
 560113145023  นายอ าพล   กมุทรัตน์ 3.2820
 560113145024  นางสาวกนกดาว   สิงหท์อง 2.9221
 560113145025  นางสาวกัณเรศ   วเิศษสม 2.7422
 560113145026  นางสาวขวญัเนตร   สวา่งภพ 3.1423
 560113145027  นางสาวจนัจริา   ปล่ังกลาง 3.0824
 560113145028  นางสาวจนัทร์ทมาศ   สครรัมย์ 3.0025
 560113145029  นางสาวจนัธดิา   บญุพนู 2.5826
 560113145030  นางสาวจารุวรรณ   พฒุมี 2.6127
 560113145031  นางสาวจรีวรรณ   จนีโน 3.8428
 560113145032  นางสาวจฬุารัตน์   อินทร์ศร 2.4129
 560113145033  นางสาวธญัญารัตน์   ชมเชย 3.0130
 560113145034  นางสาวธญัญาลักษณ์   อุดมแก้ว 2.8331
 560113145035  นางสาวธารทิพย์   ปะตังถาโต 2.7432

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:09  หน้า 26 / 49



ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ฟิสิกส์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113145036  นางสาวนภสัสร   สังสีแก้ว 2.7033
 560113145038  นางสาวเบญจพร   อ านวยเจริญชัย 2.9734
 560113145040  นางสาวปรัศนียาภรณ์   เลินไธสง 3.7635
 560113145041  นางสาวปทัมา   แข็งขัน 2.6936
 560113145042  นางสาวปยิวดี   อินทร์เลิศ 3.0937
 560113145043  นางสาวพรพรรณ   รสหอม 3.3038
 560113145044  นางสาวภสัรา   บบุผามาลา 2.7139
 560113145047  นางสาวรัตนาภรณ์   วโิรจรัตน์ 3.3940
 560113145049  นางสาววริากร   เมืองศรี 2.5941
 560113145050  นางสาวววิ   ใจบญุ 3.2342
 560113145051  นางสาวศิริประภา   ไชยขันธ์ 2.6543
 560113145052  นางสาวศิริพร   วฒันกุล 2.8544
 560113145053  นางสาวศิริมาศ   เสมารัมย์ 3.2545
 560113145054  นางสาวศิริวรรณ   ศรีประดู่ 2.9546
 560113145056  นางสาวสิริยาภรณ์   เอี่ยมสะอาด 3.3647
 560113145058  นางสาวอรพรรณ   ทองค า 3.3848
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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 ่ 13/2/2561

 560113102001  นายจกัรพงศ์   เขรัมย์ 2.961
 560113102002  นายชัชวาลย์   บญุจง 3.512
 560113102003  นายณัฐวฒิุ   ส าราญ 2.913
 560113102004  นายธนาธปิ   สายวเิศษ 3.104
 560113102005  นายธรีดนย์   นิเวทม์โอฬาร 2.685
 560113102006  นายนวพล   สิทธโิชคไพบลูย์ 2.546
 560113102007  นายพลวฒัน์   ประเจยีด 2.877
 560113102008  นายศาสนพงศ์   วาสนาม 3.308
 560113102009  นางสาวกนกวรรณ   ค าไพเราะ 3.499
 560113102010  นางสาวกนิษฐา   แจง้สนาม 3.1110
 560113102011  นางสาวกรรณิการ์   พศิเพง็ 3.0911
 560113102012  นางสาวกัญญาภรณ์   นครศรี 3.1612
 560113102013  นางสาวกิดาการ   บวันุช 3.4213
 560113102014  นางสาวขวญัฤดี   ปตัเตย์ 3.4814
 560113102015  นางสาวจริยา   เกื้อประโคน 3.4215
 560113102016  นางสาวจริาภรณ์   อันทะชัย 2.8016
 560113102017  นางสาวจรีวรรณ   แก้วสุข 3.5617
 560113102018  นางสาวจฑุารัตน์   สอนสุภาพ 3.3118
 560113102019  นางสาวณยา   กมลพนัธ์ 3.2519
 560113102021  นางสาวณัฐมน   กุลจติติธาดา 3.0320
 560113102022  นางสาวณัฐิวรรณ   เพชรศรี 2.7621
 560113102024  นางสาวธญัญรัตน์   ทุนดี 2.9822
 560113102025  นางสาวนฐิกานต์   หนิไชยศรี 3.1423
 560113102026  นางสาวนริศรา   ศิริอ าพนัธก์ุล 2.9824
 560113102027  นางสาวนฤมล   อยู่นาน 2.9725
 560113102028  นางสาวนันทิกา   วชัิย 3.3026
 560113102029  นางสาวนาตยา   พรมหงษ์ 3.5527
 560113102032  นางสาวปะนัตดา   บปุผาวาส 3.8628
 560113102033  นางสาวปญัญาพร   พนัทองค า 2.4929
 560113102034  นางสาวปาจรีย์   จนัคะนา 3.3630
 560113102035  นางสาวปยิะพร   แก้วยงกฎ 2.9431
 560113102036  นางสาวผริตา   อันทะชัย 3.2632
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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 ่ 13/2/2561

 560113102037  นางสาวพรพมิล   พทุธานุ 3.6433
 560113102038  นางสาวพชัรี   จา่ภา 2.5334
 560113102039  นางสาวพนัธญา   ปล้ืมกมล 2.3035
 560113102040  นางสาวพจิติรา   กะตะศิลา 3.2636
 560113102041  นางสาวพชิญา   ชวนรัมย์ 3.4137
 560113102042  นางสาวพมิผกา   เวชประโคน 2.8338
 560113102043  นางสาวพมิพศิา   จมูตะคุ 2.9239
 560113102044  นางสาวพรัิญญา   ก้อนเพชร 3.6940
 560113102045  นางสาวภณัฑิลา   อาจทวกีุล 3.0941
 560113102046  นางสาวภาวณีิ   ชาติรัมย์ 2.1742
 560113102047  นางสาวภาวนีิ   สุบนิดี 3.2443
 560113102048  นางสาวมนต์นภา   สุดโสม 3.6644
 560113102049  นางสาวเมสินี   ได้พร้อม 3.4345
 560113102050  นางสาวรัชนีกร   ศรีประสาร 3.7346
 560113102051  นางสาวรัศมี   อันวเิศษ 3.8847
 560113102052  นางสาวลดาวลัย์   นวนปกัษี 3.6148
 560113102053  นางสาววรรณภรณ์   เกิดประโคน 2.9749
 560113102054  นางสาววลิาวลัย์   เวที 3.2750
 560113102056  นางสาวสุขพตัร์   ปจัเถ 3.0251
 560113102057  นางสาวสุนันทา   สาครรัมย์ 3.6352
 560113102058  นางสาวสุนิสา   บญุวจิติร 3.1353
 560113102060  นางสาวอรุณลักษณ์   การกระสัง 3.5154
 560113102061  นางสาวอโรชา   จนัพลี 3.8155
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

นาฏศิลป์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113105001  นายขจรศักด์ิ   ดีขุนทด 2.951
 560113105002  นายจกัรกฤษณ์   ด ามีขาว 3.262
 560113105003  นายเจษฎา   เขือดประโคน 2.253
 560113105004  นายณภทัร   มลกลาง 2.384
 560113105005  นายน าพล   สาตศิลป์ 2.515
 560113105007  นายวชัรินทร์   อุดหนองเลา 2.746
 560113105008  นายศักด์ิชัย   สิทธวิงศ์ 2.777
 560113105012  นางสาวกนกพร   ช่างรัมย์ 2.738
 560113105013  นางสาวกุสุมาลย์   เหง้าพรมมินทร์ 2.789
 560113105014  นางสาวจนัทร์ธดิา   วอนกระโทก 3.3610
 560113105015  นางสาวจริาพรรณ   พรมแพง 2.8611
 560113105016  นางสาวจฑุารัตน์   โน้ตไธสง 2.6712
 560113105017  นางสาวเจริญขวญั   โพธิส์าวงั 2.9513
 560113105018  นางสาวชลาลัย   ปาสานัย 2.7114
 560113105019  นางสาวทองอร   บานกลีบ 3.4215
 560113105020  นางสาวเทพพมิล   วชิาญชัย 2.9016
 560113105021  นางสาวนลินา   คดีโลก 2.5717
 560113105022  นางสาวบญุญิสา   เพชรตะกั่ว 3.5618
 560113105024  นางสาวปยิธดิา   วาระโก 3.3019
 560113105025  นางสาวพนาพร   พทุกลาง 2.9720
 560113105026  นางสาวพรภริมย์   ประประโคน 2.9021
 560113105028  นางสาวพชิญาภรณ์   จะนันท์ 2.9922
 560113105029  นางสาวเมวร์ีญา   ปกักาสาร 2.7923
 560113105030  นางสาวรัตติญาภรณ์   ก าแก้ว 3.1224
 560113105033  นางสาวอุรุมณี   ทะนงอาษา 2.8025
 560113105034  นางสาวสุชาณิพา   สาลีวนั 3.0126
 560113105035  นางสาวสุดารัตน์   ดาทอง 3.4827
 560113105037  นางสาวสุภกัษร   มารมย์ 3.3528
 560113105038  นางสาวสุวภิาวดี   ต้ังนราทอง 2.7529
 560113105039  นางสาวโสภดิา   ไชยสงคราม 3.0530
 560113105040  นางสาวหน่ึงฤทัย   มีศิลป์ 2.9531
 560113105041  นายอรรถพล   จนัทร์ศรีละมัย 3.3832
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

นาฏศิลป์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113105042  นางสาวอรัญญา   ช้อนขุนทด 3.2533
 560113105043  นางสาวอารยา   งามเทศ 2.6034
 560113105044  นายขติพงษ ์  นาเมือง 2.2635
 560113105046  นายชนะพล   ผินสู่ 2.3636
 560113105047  นายทวศัีกด์ิ   ค าแพง 2.8937
 560113105048  นายอติกานต์   ช านาญชัยศรี 2.8938
 560113105049  นายภวูนารถ   กล่ันประโคน 3.0039
 560113105050  นายวษิณุ   โฉลกดี 3.3040
 560113105051  นายศิวะ   พรมประโคน 2.1141
 560113105052  นายสิทธกิร   ทาทิพย์ 2.4642
 560113105054  นายอรรถพล   พลิานนท์ 2.6743
 560113105055  นางสาวกรรณิการ์   มากมูล 2.4544
 560113105056  นางสาวจอมขวญั   เจริญสูงเนิน 3.2645
 560113105057  นางสาวจริาวรรณ   ทองเปลว 3.0646
 560113105059  นางสาวจฬุาลักษณ์   ปาหลา 2.9247
 560113105060  นางสาวชนากานต์   ส ารวมจติต์ 3.2848
 560113105061  นางสาวตววีรรณ   โชควจิติรกุล 2.6449
 560113105062  นางสาวทัศณีพร   ช านาญจติ 2.1650
 560113105064  นางสาวบณัฑิตา   จยัวฒัน์ 2.3851
 560113105065  นางสาวปทมุทพิย์   ยีรัมย์ 3.1652
 560113105066  นางสาวปทัมาวดี   โต่นวธุ 2.2353
 560113105067  นางสาวปยิะนุช   สุขประเสริฐ 3.2754
 560113105068  นางสาวพรนภา   ไชยกุฉิน 2.4655
 560113105069  นางสาวพรรณนารายณ์   เพช็รดวงดี 2.6956
 560113105070  นางสาวพชันิดา   โหรารัมย์ 2.4357
 560113105072  นางสาวรัชดาภรณ์   ภลูะ 2.7758
 560113105074  นางสาววภิาดา   ค าควร 2.8059
 560113105076  นางสาวศิริลักษณ์   คงไชย 2.6660
 560113105077  นางสาวสุชานรี   ศรีชัย 2.1861
 560113105078  นางสาวสุดารัตน์   ขานไธสง 2.6962
 560113105079  นางสาวสุพตัรา   สระสิทธิ์ 2.8263
 560113105080  นางสาวสุวนันท์   วนัทะมาตย์ 3.0364
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

นาฏศิลป์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113105081  นางสาวเสาวลักษณ์   สายแก้ว 2.6765
 560113105082  นางสาวหน่ึงฤดี   ค่ าคูณ 2.7166
 560113105085  นางสาวอัจจมิา   ลีประโคน 3.3067
 560113105086  นางสาวอุบลวรรณ   บญุรอด 3.0168
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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 ่ 13/2/2561

 560113106001  นายกนกศักด์ิ   เทียมคลี 2.591
 560113106002  นายกฤษฎา   มะหนัต์ 2.322
 560113106004  นายไกรศร   กรประศาตร์ 2.673
 560113106005  นายจารุวฒัน์   ภาษี 2.384
 560113106006  นายจริวฒัน์   ตาประโคน 2.155
 560113106007  นายชัยณรงค์   แสงอุทยั 2.526
 560113106008  นายณัฐพร   ปะนาสุจะ 2.597
 560113106009  นายทรงศักด์ิ   สมบรูณ์ 3.228
 560113106010  นายธนพล   สุวรรณเขตร์ 2.449
 560113106011  นายธรีติ   เกิดนางรอง 2.1410
 560113106012  นายนวพล   สินไธสง 2.8711
 560113106014  นายประพนัธ ์  อนุพนัธ์ 2.8812
 560113106016  นายพรชัย   มะลิวรรณ์ 2.9013
 560113106017  นายพลชนก   ใสโพธิ์ 2.5314
 560113106018  นายพรีพงศ์   ดุจจานุทัศน์ 2.7515
 560113106019  นายมาธวิ   บญุมี 3.1316
 560113106021  นายวทิวสั   แสนนาใต้ 2.4217
 560113106022  นายศิวกร   จตุัภทัรกุล 2.9218
 560113106023  นายสิทธกิร   กะรัมย์ 2.1819
 560113106024  นายสุพศิน   พงษเ์พชร 2.2920
 560113106025  นายสุรภทัร   พนัธภ์า 2.4721
 560113106027  นายอภรัิฐ   ปตัตาเนย์ 2.5622
 560113106028  นายอภสิิทธิ ์  บญุประกอบ 3.1323
 560113106029  นายอุดมทรัพย์   จนัทร์ศรี 2.1724
 560113106031  นางสาวกานติมา   ฉันทรุจกิพงศ์ 2.7525
 560113106032  นางสาวจนัทร์รุ่ง   ปานจนัทร์ 2.4226
 560113106033  นางสาวจฑุามณี   ตามไธสง 2.5527
 560113106034  นางสาวณัฐพร   สารเพช็ร 2.9528
 560113106035  นางสาวนงนุช   วหิกเหนิ 2.5829
 560113106036  นางสาวนัฐวดี   เทือกกึง 2.5030
 560113106037  นางสาวปทุมรัตน์   รุณกระโทก 3.0631
 560113106039  นางสาวปยิธดิา   พเนตรรัมย์ 2.6032
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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 ่ 13/2/2561

 560113106040  นางสาวภทัรพร   ซ่ือตรง 3.2933
 560113106041  นางสาวภสัตราภรณ์   กระแจะจนัทร์ 3.0734
 560113106042  นางสาวมัลลิกา   ทองดีนอก 2.7435
 560113106043  นางสาวรจนา   บรูณะ 2.9736
 560113106048  นางสาวหทัยา   มูลเหล็ก 2.5637
 560113106049  นางสาวอรษา   โกยรัมย์ 2.6638
 560113106051  นายก้องภพ   พลิาวธุ 2.6139
 560113106052  นายกิจประภฒัน์   รัตนา 2.3340
 560113106053  นายคุณานนต์   โมกหอม 2.4641
 560113106054  นายจริพฒัน์   เจด็รัมย์ 2.4242
 560113106055  นายชนการต์   เร่ียรายรัมย์ 2.9543
 560113106056  นายณัฐนนท ์  กล่ินวงศ์ 2.1444
 560113106057  นายทรงพล   ประนามะเส 2.2445
 560113106058  นายธนพล   กาวไธสง 2.7346
 560113106060  นายนภสั   สุริวรรณ 2.2447
 560113106062  นายปฏวิติั   อันแสน 2.6448
 560113106063  นายปริญญา   อาจศรี 2.7049
 560113106064  นายพงษสิ์ทธิ ์  วงค์วเิศษ 2.5650
 560113106065  นายพรเทพ   มะลิวรรณ์ 3.1751
 560113106066  นายพชิิตพล   รอดวณัโณ 2.9852
 560113106067  นายภานุวฒัน์   ปยิะวงศ์ 2.5853
 560113106068  นายยุทธนา   บญุทัน 2.9154
 560113106069  นายวรัญญู   น้อยบวัทิพย์ 2.7755
 560113106070  นายวรีพจน์   ทักษะเกรียงสิน 2.4256
 560113106071  นายสันติภาพ   น้อยพรม 2.6157
 560113106072  นายสิทธโิชค   กองช่าง 2.7258
 560113106073  นายสุเมธ   เทดิวจิติร 2.0859
 560113106074  นายสุริยา   สิงหว์งค์ 2.4560
 560113106075  นายอนิรุทธ ์  แสงจติรัมย์ 2.6361
 560113106077  นายอรรถพล   ศรีภวูงค์ 2.6362
 560113106078  นายอุเทน   ศรีมงคล 2.1963
 560113106080  นางสาวจารว ี  สมพร 2.6564
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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 ่ 13/2/2561

 560113106081  นางสาวฐาปนี   ไชยทะ 2.7365
 560113106082  นางสาวธญัญรัตน์   ช านาญรัมย์ 2.5366
 560113106083  นางสาวน้อมขวญั   หมัน่ประโคน 3.4167
 560113106084  นางสาวนิสาชนม์   ประเสริฐศรี 2.8968
 560113106085  นางสาวปรัศนีย์ญา   เหลือสืบชาติ 2.4469
 560113106086  นางสาวปาวณีา   ยีนชุด 2.3170
 560113106087  นางสาวพวงผกา   มีศรี 2.9471
 560113106089  นางสาวมะลิวลัย์   คงทวี 2.8972
 560113106091  นางสาววรรณธดิา   เติมงาม 2.5373
 560113106093  นางสาวสุธาสิณี   จนัทร์ดอน 3.1974
 560113106094  นางสาวสุวนันท์   พรมด้วง 2.9275
 560113106096  นางสาวอรพรรณ   ดีด้วยชาติ 2.3476
 560113106097  นางสาวอินธอุร   ประทมุทอง 2.8177
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรท์ั่วไป

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113112001  นายกฤษฎา   อยู่คง 3.221
 560113112003  นายนาคร   พนัธะไชย 2.782
 560113112005  นางสาวกรรณิกา   รสหอม 3.703
 560113112006  นางสาวกัณฐิกา   สงนางรอง 3.454
 560113112008  นางสาวไข่มุก   บญุวเิศษ 3.245
 560113112010  นางสาวจรีะนันท ์  เหล่าสิงห์ 2.676
 560113112011  นางสาวจฑุามาศ   ถิรจารุสิริ 3.257
 560113112013  นางสาวชลธริศน์   ทาหนองบวั 2.648
 560113112015  นางสาวพมิพล์ดา   ไชยอินทร์ 3.059
 560113112020  นางสาวพธิรานันท์   ไชยชนะ 3.2710
 560113112021  นางสาวภทัรวดี   เอการัมย์ 3.2211
 560113112022  นางสาวระพภีรณ์   บญุเจยีม 3.3312
 560113112025  นางสาววนัวสิา   เต้นปกัษี 2.5413
 560113112026  นางสาววภิา   แก้วสมุทร 3.0214
 560113112028  นางสาวศศิวมิล   ศาลางาม 3.6515
 560113112030  นางสาวศุธธิา   แก้วกลม 2.6716
 560113112031  นางสาวสายฝน   นันทะโคตร 3.5117
 560113112032  นางสาวสาวติรี   เพง็ภา 3.0618
 560113112034  นางสาวสุจติรา   แสงแก้ว 2.4019
 560113112035  นางสาวสุดาพร   สืบส าราญ 2.9320
 560113112037  นางสาวสุธธีดิา   ดวงภกัดี 3.6221
 560113112038  นางสาวสุภาพร   อุ่นสิน 2.7522
 560113112039  นางสาวสุภนัิน   คิมประโคน 3.1323
 560113112040  นางสาวสุวมิล   สีแสงสวา่ง 3.2224
 560113112041  นางสาวอรณิชา   วาหะมงคล 2.7625
 560113112042  นางสาวอรอนงค์   จมุรัมย์ 3.4226
 560113112043  นางสาวอิสราภรณ์   ยมรัตน์ 3.0327
 560113112044  นางสาวอุมา   กิริยาดี 3.6228
 560113112045  นายธนกร   นามวชัิย 3.1829
 560113112046  นายธรีโชติ   เจริญใหญ่ 3.1330
 560113112047  นายบรุณินทร์   คิดประโคน 2.8731
 560113112049  นางสาวกฤตยกานต์   บุง้ทอง 2.4932
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรท์ั่วไป

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 560113112050  นางสาวกาญจนา   อุ่นค า 3.2233
 560113112052  นางสาวจริยา   ศรีหาบตุร 3.1334
 560113112054  นางสาวจฑุาทิพย์   อมชารัมย์ 3.3135
 560113112056  นางสาวจรีุรัตน์   บาลไธสง 3.3636
 560113112057  นางสาวชุติกาญจน์   เงางาม 3.6337
 560113112058  นางสาวณัฐยา   อาจจฬุา 3.6238
 560113112059  นางสาวเต็มศิริ   พรมชาติ 2.6539
 560113112060  นางสาวนัฏกานต์   บุง้ทอง 2.5540
 560113112062  นางสาวปรียาวรรณ   การกระสัง 3.6241
 560113112064  นางสาวภทัรมน   ชาญประโคน 2.8542
 560113112065  นางสาวมาตารักษ ์  ค าสอง 2.5543
 560113112066  นางสาวรัชดาภรณ์   กองกูล 2.7544
 560113112069  นางสาววาสนา   ศิริพฒัน์ 3.6445
 560113112070  นางสาววภิาดา   เทือกเถาว์ 3.1046
 560113112073  นางสาวศิริลักษณ์   พลวนั 3.1747
 560113112074  นางสาวสมฤดี   สิงจานุสงค์ 2.9948
 560113112075  นางสาวสาริกา   สายสมบรูณ์ 3.1549
 560113112076  นางสาวสิมาพร   เมฆี 3.3450
 560113112077  นางสาวสิริมา   ภสู าเภา 3.1251
 560113112078  นางสาวสุชาดา   จามชาติ 3.3152
 560113112080  นางสาวสุธามณี   พลราชม 3.0253
 560113112081  นางสาวสุพรรษา   เฮงเติม 3.1554
 560113112082  นางสาวสุภาวรรณ   โพธหิล้า 2.7055
 560113112084  นางสาวโสรญา   เรืองกล้า 3.8056
 560113112085  นางสาวฐิติรัตน์   เดชเถร 3.5457
 560113112086  นางสาวอัมพวรรณ   เสาสูง 3.4858
 560113112087  นางสาวอุบลทพิย์   เสาทอง 3.0859
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคกศ.บป.

นิตศิาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคกศ.บป.

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 13/2/2561

 570132901015  นายชวดล   สง่าศรี 2.671
 570132901016  สิบต ารวจตรี ฐากูล   บปุะเท 2.792
 570132901026  ร้อยต ารวจตรี ไพวรรณ   ไชยด ารงค์ 3.093
 570132901032  ร้อยต ารวจเอก อนุสรณ์   ศรีพรหม 3.384
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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 ่ 13/2/2561

 590425010169  นายอภชิาต   ศรีศิลา 3.191
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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 ่ 25/1/2561

 560426021039  นางรัชตา   ทันประเสริฐ 3.441
 560426021042  นางสาวสมนึก   นครวงศ์ 3.692
 570426021008  นางธญัลักษณ์   ประทุมสินธุ์ 3.503
 570426021017  นางสาวสายพณิ   ภมูิประโคน 3.384
 570426021032  นายสุคิด   ขันธะหตัถ์ 3.385
 580426021004  จา่สิบเอก ชัยรัตน์   ราชประโคน 3.756
 580426021016  นางสาวปวนัรัตน์   โพธิจ์นัทร์ 3.637
 580426021029  นายนราพนัธ ์  สมาทอง 3.448
 580426021055  นางสมิตานัน   ทิพย์ศรีหา 3.759
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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 2560

วันที ่ 20/3/2561

 570426024005  นางสาวธญัญลักษณ์   ศิลากุล 3.311
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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 ่ 13/2/2561

 560426032004  นายบญุพฤกษ ์  สิงหากัน 3.111
 570426032020  นายประมาณ   อุ่มพมิาย 3.892
 580426032001  นายลัดตะนะ   จนัทะลาสี 3.403
 580426032002  นายส านาง   วนู 3.674
 580426032003  นายสุข   วงศ์วมิาน 3.505
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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 ่ 20/3/2561

 590426070001  จา่สิบเอก กันตวชิญ์   เติมฤทธกิุล 3.911
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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 ่ 13/2/2561

 570426070020  นายภาคภมูิ   เนาวพ์ริิยวฒัน์ 3.231
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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 ่ 13/2/2561

 590426032018  นางสุรางค์รัฎ   ประดาสุข 3.001
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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 ่ 25/5/2561

 560426021015  นางสาววลัย์ลี   สุขงาม 3.751
 560426021016  นางศรัญยา   ภลูสวสัด์ิ 3.502
 560426021030  นางสาวกาญจนา   วงศ์ทิมารัตน์ 3.563
 560426021031  นางสาวกาญจนา   ประวรรณรัมย์ 3.564
 560426021037  นางสาวเบญจวรรณ   เหลวกูล 3.815
 560426021040  นางรัตติยา   ชาติประสพ 3.316
 560426021052  นายสมัคร   นรินทร์รัมย์ 3.317
 560426021059  นางสาวมะลิวรรณ   ระฆงัทอง 3.888
 560426021066  นางสาวศุภมาศ   อุตลาด 3.449
 580426021001  นายกรีฑาพล   แสนค า 3.8810
 580426021022  นางสาวสุพตัรา   กุสิรัมย์ 3.6911
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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 2560

วันที ่ 25/5/2561

 560426024004  นางสาวขนิษฐา   บญุพาท า 3.501
 560426024011  นางสาวบ ารุงรัตน์   พรมวหิาร 3.562
 560426024013  นางสาวปริศนา   ทะวนัเวทย์ 3.753
 570426024010  นางศิริอร   เมีย้นมิตร 3.314
 580426024002  นายสากล   โกรัมย์ 3.695
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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 ่ 27/4/2561

 590426070002  นายคเชนทร์   อุ่นศิริวงศ์ 3.591
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ บณัฑิตวิทยาลัย ระดบัปรญิญาเอก ภาคพิเศษ

การบรหิารการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ป.เอก (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2560

วันที ่ 25/1/2561

 540427090002  นายธนา   โด่งพมิาย 3.631
 540427090005  นายสมพดุ   เกตขจร 3.632
 540427090009  นางบษุบา   บญุกะนันท์ 3.753
 540427090012  นางรัชตาพร   เสนามาตย์ 3.754
 540427090013  นางสาวรัชนีกรนิภา   มีมาก 3.635
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