
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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 560113110059  นางสาวอัญชลี   สีดางาม 2.921
 560113110095  นางสาวเพลินพศิ   นิลจนัทร์ 2.462
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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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 560113114059  นายวทิยา   รินไธสง 2.371
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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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 560113140042  นางสาวพชัราภรณ์   อินทร์ศร 2.521
 560113140049  นางสาววรินธร   ติดตองรัมย์ 3.372
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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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 560113101026  นางสาวมลธดิา   ราณศรี 2.861
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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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 560113102020  นายณัฐภทัร   พรมปรุ 3.141
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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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 560113105032  นางสาววลิาสินี   ดวงศรี 2.651
 560113105083  นางสาวอภษิญา   วดัโลก 3.092
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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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 560113112007  นางสาวกุลธดิา   กุฎฤาษี 2.821
 560113112017  นางสาวน้้าฟา้   หยองโก 2.162
 560113112051  นางสาวขวญัทิพย์   พรมสิงห์ 2.793
 560113112083  นางสาวกนกจรินันท ์  วงศ์สุรินทร์ 3.014
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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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 600425010001  นายกฤษณพงษ ์  อินรัมย์ 3.211
 600425010002  นายเกรียงไกร   ปะโมทาติ 3.102
 600425010003  นายจติิพงษ ์  ผดุงพฒันากูล 3.653
 600425010004  นายชนะ   เอียการนา 3.194
 600425010005  วา่ทีร้่อยโท ณัฐวรรธน์   ชาญหรัิญกาญจน์ 3.255
 600425010006  นายทรงสิทธิ ์  จ้าปาทอง 3.436
 600425010007  นายประณต   กิจไธสง 3.347
 600425010008  นายรุ่งศักด์ิ   ดรุณ 3.138
 600425010009  นายศราวฒิุ   ประดิษฐ์วงศ์ 3.159
 600425010010  นายสกนธ ์  อ้าไธสง 3.2110
 600425010011  นายสุนทร   ก้านจนัทร์ 3.6911
 600425010012  นางสาวกุลวดี   แสนสุข 3.7812
 600425010013  นางสาวจติิมา   หมูห่มี 3.2113
 600425010014  นางสาวจฑุาทิพย์   อ้าไธสง 3.4314
 600425010015  นางสาวฉัตรแก้ว   เปกรัมย์ 3.4715
 600425010016  นางสาวเชียงดาว   เซ๊ียะรัมย์ 3.8216
 600425010017  นางสาวณัฏฐ์ธภร   แปน้ทอง 3.6917
 600425010018  นางสาวดาลิกา   มะณู 3.5618
 600425010019  นางสาวปวณีา   สุดาจนัทร์ 3.4319
 600425010020  นางสาวแพรทอง   ละมุล 3.9620
 600425010021  นางสาวเฟื่องฟา้   แก้วกล้า 3.2521
 600425010022  นางสาววราภรณ์   เดชเดชะ 3.3422
 600425010023  นางสาววภิรณ์รัตน์   รัตนาธวิตัร์ 3.6023
 600425010024  นางสาววยิะดา   แสนดัง 3.5624
 600425010025  นางสาววรุิฬนี   สุวรรณชาลี 3.1325
 600425010026  นางสาวศศิกานต์   โพธิบ์อน 3.3826
 600425010027  นางศศิธร   บญุแต่ง 3.3827
 600425010028  นางสุดาทพิย์   เดชมะเริง 3.5128
 600425010029  นางสาวอมรรัตน์   แขขุนทด 3.3229
 600425010030  นางสาวอารีรัตน์   แขรัมย์ 3.7830
 600425010031  นายกฤตภาส   ฉะพรรณรังษี 3.0931
 600425010032  นายจกัรพงศ์   นิลเล่ียม 3.2232
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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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 600425010033  นายจกัรี   พนัธม์ณี 3.1633
 600425010034  นายชาติชาย   ชุติมามาศ 3.1034
 600425010035  นายไชยยศ   ตันวฒิุบณัฑิต 3.9635
 600425010036  นายนราพงษ ์  เหลือหลาย 3.4136
 600425010037  นายปริญญา   ดวงตา 3.1337
 600425010038  นายปยิะ   เกตบตุร 3.3438
 600425010039  นายภาณุพงษ ์  สายหงษ์ 3.2439
 600425010040  นายลิขิต   วงศ์เพญ็ 3.2940
 600425010041  นายศรัญยู   วศิิษฏศิ์ลป์ 3.5641
 600425010042  นางสาวกัลยา   มัง่ค่ัง 3.6542
 600425010043  นางสาวเกศญา   โพธิศ์รี 3.1343
 600425010044  นางสาวจติรลดา   โสนะชัย 3.5144
 600425010045  นางสาวเจวลี   ดวงมาลา 3.6945
 600425010046  นางสาวตรีรัตน์   ประทุมตรี 3.2546
 600425010047  นางสาวปณิดา   มาลี 3.1847
 600425010048  นางสาวปารว ี  ชมโคกกรวด 3.6048
 600425010049  นางสาวพนิดา   ทองสุข 3.8249
 600425010050  นางสาวพรปวณ์ี   ปญัญาพรีะพฒัน์ 3.1250
 600425010051  นางสาวพชัรา   ปงุไธสง 3.3251
 600425010052  นางสาวพมิพ ์  ใจดี 3.2952
 600425010053  นางสาวแพรวนภา   จนัทร์ศิริ 3.3853
 600425010054  นางสาวรัชฎากร   สถานพงษ์ 3.9654
 600425010055  นางสาวศศิธร   โสประโคน 3.3755
 600425010056  นางสาวศิรประภา   บ้ารุงแควน้ 3.4756
 600425010057  นางสาวศิริพร   จนัทสอน 3.9657
 600425010058  นางสุพรรษา   เขมพงษภ์ทัร 3.2558
 600425010059  นางสาวสุฬาณี   รัตนนท์ 3.5159
 600425010060  นางสาวอรอนงค์   มานพวงษ์ 3.3860
 600425010061  นายกฤษณะ   โททสัสะ 3.2861
 600425010062  นายคมสันต์   นิชชัยสง 3.1962
 600425010063  วา่ท่ีร้อยตรี ณรภทัร   โสภาสุข 3.4763
 600425010064  นายทัศน์พล   วรงค์ 3.5964
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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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 600425010065  นายนพพร   พรมสร 3.6065
 600425010066  นายจกัรพนัธ ์  ไชยอุดม 3.1566
 600425010067  นายรัฐพล   ศิริรัมย์ 3.2467
 600425010068  นายศักดา   ฝ่ายพรม 3.3868
 600425010070  นายอุเทน   สุระวรรณะ 3.3869
 600425010071  นายเอกวทิย์   เลิศสกุล 3.2870
 600425010072  นางสาวกรุณา   เศรษฐนันท์ 3.2971
 600425010074  นางกัณฑิมา   พทุธลา 3.5972
 600425010075  นางสาวจฑุามณี   ยศไกร 3.6373
 600425010076  นางสาวจฑุารัตน์   หาญนอก 3.3874
 600425010077  นางณิชนันทน์   จนัทร์พวง 3.7875
 600425010078  นางสาวดวงกมล   ไทยกลาง 3.6976
 600425010079  นางสาวทศันีย์   เกมะหายุง 3.3877
 600425010081  นางสาวปริยาภา   นานอก 3.6078
 600425010082  นางสาวพรทิพย์   สะอาดรัมย์ 3.5179
 600425010083  นางสาวยุพดี   ปะฏตัิง 3.6580
 600425010084  นางรัตธมล   สะเทียนรัมย์ 3.7481
 600425010085  นางศิขรินทร์   สีหะวงษ์ 3.7882
 600425010086  นางสาวหฤทัย   สูงแข็ง 3.4783
 600425010087  นางสาวอนุสรา   จติคง 3.3284
 600425010088  นางสาวอัมพกิา   ศรีนวลจนัทร์ 3.2585
 600425010089  นางสาวอาติยา   นาถาบ้ารุง 3.4386
 600425010090  นางสาวอุบลวรรณ   เหล่านอก 3.2287
 600425010092  วา่ท่ีร้อยตรี กิตติรัชต์   ปะติปา 3.2988
 600425010093  นายณัฐพงษ ์  เภสัชชา 3.4789
 600425010094  นายธวชัชัย   การเกษ 3.5690
 600425010095  นายธรีพงษ ์  แย้มศรี 3.1891
 600425010096  นายพลากร   ต่างประโคน 3.1992
 600425010098  นายสุชาติ   ราชแก้ว 3.4693
 600425010099  นายอภลัิกษณ์   ดุลย์ไธสง 3.3294
 600425010100  นายอัครพลชัย   คาดหมาย 3.5695
 600425010101  นางสาวชลิตา   ปนิะถา 3.1996
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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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 600425010102  นางฐิติกาญจน์   ด้ารงศักด์ิศิริ 3.2697
 600425010103  นางสาวณภคั   ย่ีสุ่นหอม 3.4198
 600425010104  นางสาวธนวดี   สืบเพง็ 3.9199
 600425010105  นางสาวธดิารัตน์   แคนสิงห์ 3.96100
 600425010106  นางสาวนันทยิา   หนาดส้าโรง 3.43101
 600425010107  นางสาวพรรณวลี   ศักด์ิผดุงกิจ 3.38102
 600425010108  นางสาวพชัรินทร์   ชินนะภา 3.32103
 600425010109  นางสาวเพญ็นภา   บญุเพญ็ 3.24104
 600425010111  นางสาววรรณีย์   ชาติรัมย์ 3.96105
 600425010112  นางสาววชัรียา   เอี่ยมนอก 3.25106
 600425010113  นางสาววลิาสินี   นิธกิุล 3.91107
 600425010114  นางสาวศรัณยา   สอนวงแก้ว 3.46108
 600425010115  นางสาวสิริญา   นพสันเทยีะ 3.65109
 600425010116  นางสาวสุกัญญา   โจทะนัง 3.38110
 600425010117  นางสาวสุธนี   ธมิาศ 3.09111
 600425010118  นางสาวหน่ึงฤทัย   วรรณทมาศ 3.37112
 600425010119  นางสาวอังคุณากร   พลพา 3.29113
 600425010120  นางสาวเอมอร   เอี่ยมนอก 3.38114
 600425010121  นายเกษมสันต์   กุลสุวรรณ 3.10115
 600425010122  นายชัยกร   ฉัตร์เทีย่ง 3.34116
 600425010123  นายนราวฒิุ   มะริดรัมย์ 3.13117
 600425010124  นายภควตั   ธนนา 3.47118
 600425010125  นายเมธชวนิ   ปะโสทะกัง 3.19119
 600425010126  นายวชัระ   บญุเชิญ 3.09120
 600425010127  นายวฒิุชัย   จ้าปาสา 3.65121
 600425010128  นายศุภฤกษ ์  ทองศรี 4.00122
 600425010129  นายสันติ   คุณวงศ์ 3.15123
 600425010130  นายสินมหตั   มังประโคน 3.76124
 600425010131  นางสาวกัลยาณี   บงัสี 3.56125
 600425010132  นางสาวกิ่งกาญจน์   จ้ารูญพงษ์ 3.60126
 600425010133  นางสาวจริีนันท์   ศรีแย้มวงษ์ 3.47127
 600425010135  นางสาวตรีรัตน์   วงค์ช้านาญ 3.19128
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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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 600425010136  นางสาวนันทรีญา   บวังาม 3.47129
 600425010137  นางสาวปาหนัน   ยังอยู่ 3.29130
 600425010138  นางสาวผกามาศ   นุแรมรัมย์ 3.37131
 600425010139  นางสาวผ่องพชิญา   ศรีสุริยชัย 3.96132
 600425010140  นางสาวพชัรี   กรึนมะดัน 3.78133
 600425010141  นางรัชนี   ไชยแหม่ง 3.65134
 600425010142  นางสาวราตรี   แสงวเิศษ 3.25135
 600425010143  นางรีนา   การชนะชาติ 3.34136
 600425010144  นางสาวลักษมี   ค้าสุวรรณ 3.82137
 600425010145  นางสาวสิริษา   เบา้ค้า 3.46138
 600425010146  นางสาวสุธดิา   บาลไธสง 3.56139
 600425010147  นางสาวสุภาภรณ์   แก้วน้อย 3.34140
 600425010148  นางสาวสุวภทัร   เทพวรรณ 3.38141
 600425010149  นางสาวหน่ึงฤทัย   วเิศษนคร 3.29142
 600425010150  นางสาวอังศุณิจ   เหมาะขลุง 3.29143
 600425010152  นายจกัรกฤษณ์   ชาวดอน 3.51144
 600425010153  นายชนากรณ์   ลครทิพย์ 3.65145
 600425010155  นายชัยศิริ   รุ่งเรือง 3.47146
 600425010157  นายภริูภทัร   พรมพุ้ย 3.46147
 600425010158  นายมานะ   จะรอนรัมย์ 3.87148
 600425010159  นายวศิรุต   จติไทย 3.60149
 600425010160  นายอิสเรศ   นามไธสง 3.41150
 600425010161  นางสาวกฤติยา   แน่นอุดร 3.29151
 600425010162  นางสาวกุลการ   บตุรศรี 3.51152
 600425010163  นางสาวแคทรียา   อุดม 3.47153
 600425010166  นางสาวจรีุรัตน์   ววิาหสุ์ข 3.56154
 600425010167  นางสาวฉัตรดาว   จนีฉา 3.56155
 600425010168  นางสาวชลีรัตน์   จนัทร์ศรี 3.43156
 600425010169  นางสาวธนาภรณ์   นิสสัยดี 3.82157
 600425010170  นางสาวนิชาภา   ทักข์ธนภรณ์ 3.47158
 600425010171  นางสาวนุชาดา   ผดุงกิจ 3.32159
 600425010172  นางสาวภทัราวดี   เนาวรัิตน์ 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 2561

วันที ่ 25/10/2561

 600425010173  นางสาววาสนา   จนัทร์กล่ิน 3.47161
 600425010174  นางสาวศรุชิตา   โพธิอ์ุดม 3.63162
 600425010175  นางสาวสุกัญญา   มะณีทอง 3.43163
 600425010176  นางสาวสุภาพร   ศรีโท 3.87164
 600425010177  นางสาวสุวรรณา   จนัสระบวั 3.25165
 600425010178  นางสาวแสงเทยีน   ปานเกิด 3.96166
 600425010179  นางสาวอรทัย   สิงหาระโท 3.16167
 600425010180  นางสาวอรพรรณ   สัมผัส 3.59168
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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 2561

วันที ่ 20/9/2561

 570426021002  นางจรัสศรี   โพธิเ์หมือน 3.941
 570426021029  นายบญุส่ง   กรุงชาลี 3.382
 580426021017  นางพจนา   นวลไธสง 3.633
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาโท ภาคพิเศษ

เศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบรหิาร

ประเภทนักศึกษา ป. โท (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 20/12/2561

 570426595002  นางสาวพรประภา   โกตถา 3.321
 570426595003  นางวนัชพร   พรภญิโญย่ิง 3.552
 570426595004  นางศศิมา   พเิชียรนันทกุล 3.453
 570426595005  นางสาวสาวติรี   ทองทพิยเนตร 3.414
 570426595007  นายบญุเกิด   พรภญิโญย่ิง 3.775
 580426595005  นายสาทศิ   ปงิรัมย์ 3.736
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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 2561

วันที ่ 22/11/2561

 570426021001  นางสาวกรรณิการ์   บญุอาจ 3.381
 570426021025  นายเฉลิมกิต   เข่งแก้ว 3.562
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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 2561

วันที ่ 22/11/2561

 560426024044  นายวโิรจน์   ปะรัมย์ 3.191
 560426024049  นางละออง   แวน่ศิลา 3.312
 560426024053  นางสาวจริาภรณ์   แก้วอรสาร 3.003
 570426024002  นางสาวชนันพฒัน์   วรรณวจิติร 3.504
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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 2561

วันที ่ 20/12/2561

 570426032010  นางสาวมัฏฐรินทร์   เรืองรัมย์ 3.781
 570426032014  นางสาวศิวากร   พลิาล้้า 3.002
 580426032004  นายเทียร่ี   สอร์ 3.563

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:06  หน้า 18 / 21



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 2561

วันที ่ 20/12/2561

 590426070013  นางสาวอชิรญา   สิรินันท์ธนกุล 3.731
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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 2561

วันที ่ 22/11/2561

 590426070005  นายนฤชา   อันทามา 3.451
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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 2561

วันที ่ 22/11/2561

 590426032001  นายสุกดาวนั   ไชยะเสน 3.251
 590426032002  นายสุริยะพร   พอทิราช 3.192
 590426032008  นางสาวทจ   โซะเภยีวตัไต 3.443
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