
ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 540112230003  นายจรียุทธ   พลอาสา 2.011
 540112230073  นายอนุวฒัน์   เปรมธรีวฒัน์ชัย 2.012
 550112230072  นายธรีภทัร์   กริดรัมย์ 2.513
 550112230097  นางสาวสิริวมิล   โพธแิสง 2.784
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 540112284010  นายยุทธนา   สังฆเวช 2.161
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 540112285031  นายมฤคินทร์   แก้วภมูิแห่ 2.281
 540112285041  นายสมเจตน์   ชาติประเสริฐ 2.462
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภมูิสารสนเทศ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112231001  นายกิตติศักด์ิ   เพช็รรัตน์ 3.151
 580112231004  นายณัฐพงศ์   อินต๊ะริด 2.822
 580112231008  นายพนารินทร์   อุไรรักษ์ 3.083
 580112231010  นายวชิรา   สุโภภาค 3.244
 580112231011  นายศรีวชัิย   อรุณศรี 2.965
 580112231013  นายสุรชาติ   สุบนิ 2.326
 580112231014  นางสาวกรรณิกา   เจยีมรัมย์ 2.277
 580112231016  นางสาวกิตติญา   ปะภาเวสัง 3.068
 580112231018  นางสาวจติติมาภรณ์   คุ้มไข่น ํา 3.179
 580112231020  นางสาวณรินทร์ภทัร   สุดเจริญ 3.0710
 580112231021  นางสาวดวงกมล   กระแสอินทร์ 2.7611
 580112231022  นางสาวทพิย์ภรณ์   วงค์คต 2.1812
 580112231023  นางสาวทพิวรรณ   กรุกรัมย์ 2.6113
 580112231025  นางสาวปฏพิทัธ ์  การรัมย์ 3.3414
 580112231026  นางสาวปรีชยา   แดนนารัตน์ 3.4515
 580112231028  นางสาวพนิตสุภา   แสงงาม 3.4216
 580112231029  นางสาวแพรทอง   จนัทะบรูณ์ 2.1917
 580112231030  นางสาวภทัรวดี   ภเูฮียงแก้ว 2.4618
 580112231032  นางสาววจิติรา   แสนคนึง 3.0019
 580112231033  นางสาวศิรัญญา   สุจริตธรรม 2.9320
 580112231035  นางสาวสร้อยทอง   พมิพพ์วง 2.5321
 580112231036  นางสาวสาธนีิ   เสพรัมย์ 3.1122
 580112231037  นางสาวสิริลักษณ์   วทิยรัตน์ 2.6623
 580112231038  นางสาวสุทธดิา   พนัเรือน 2.9524
 580112231044  นายณัฐวฒิุ   บํารุงธรรม 2.3525
 580112231046  นายปราการ   มีการุณ 2.7626
 580112231047  นายพงษเ์พชร   จะริบรัมย์ 2.6527
 580112231048  นายพชิิต   แดงเรืองรัมย์ 2.8328
 580112231051  นายศุภกร   สรุปพล 2.5229
 580112231052  นายสันติพงษ ์  สิงหคํ์า 3.2030
 580112231054  นางสาวกัณฐิกา   อุไรพนัธ์ 2.8431
 580112231055  นางสาวกาญจนา   เทวารัมย์ 2.3832
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภมูิสารสนเทศ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112231056  นางสาวเกวลี   เอ็มประโคน 2.4233
 580112231061  นางสาวติมาพร   ตองติดรัมย์ 3.7034
 580112231062  นางสาวทิพรัตน์   รักพนิิจ 3.0335
 580112231063  นางสาวทพิวลัย์   เสียงวงัเวง 2.6536
 580112231064  นางสาวนริศรา   ซุ่มทองหลาง 2.9637
 580112231065  นางสาวปภาวดี   ตาไล 2.5838
 580112231066  นางสาวปรีญามุข   ถูกพนัธ์ 2.9939
 580112231067  นางสาวปยิวรรณ   นาคะ 2.7040
 580112231069  นางสาวแพรวนภา   แสนอ่อน 2.7641
 580112231070  นางสาวลลิตา   บนิรัมย์ 3.2742
 580112231071  นางสาววรรณา   เจยีมจติร 2.9643
 580112231073  นางสาวศิรินภา   นาราช 3.3644
 580112231074  นางสาวศิริรัตน์   หนองม่วง 3.4445
 580112231075  นางสาวสวรส   พรมเสนา 2.7446
 580112231076  นางสาวสาวติรี   วงเวยีน 3.2747
 580112231077  นางสาวสุทธดิา   การะรัมย์ 2.5948
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สถิตปิระยุกต์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112243001  นายก้องภพ   กระแสโสม 3.411
 580112243003  นายนันทวฒัน์   พนัสาย 2.722
 580112243004  นายอธวิฒัน์   สมศรี 2.303
 580112243006  นางสาวกาญจนา   จําปาโพธิ์ 2.824
 580112243007  นางสาวกานติมา   น้อมมนัส 2.775
 580112243010  นางสาวจฑุามณี   ทยุไธสง 2.916
 580112243012  นางสาวดวงรัตน์   ศรีสนิท 2.627
 580112243013  นางสาวธญัญารัตน์   โหรารัมย์ 2.868
 580112243014  นางสาวนงเยาว ์  นนทะพนัธ์ 2.939
 580112243015  นางสาวนันทนา   สุทันรัมย์ 3.2210
 580112243016  นางสาวนันทิชา   เข็มดี 3.5911
 580112243019  นางสาวบษุยมาส   สวนเพชร 3.3112
 580112243020  นางสาวผุสดี   เกียงสี 3.5213
 580112243022  นางสาวมาริษา   เพชรหงค์ 3.3114
 580112243023  นางสาวรัตติยา   พลเดชา 3.3515
 580112243024  นางสาววณัชมล   อาวาทย์ 2.4216
 580112243026  นางสาวศยามล   กล้าหาญ 2.8517
 580112243027  นางสาวศศิธร   ฉ ําโสฬส 2.6518
 580112243028  นางสาวสุกัญญา   มีพร 3.4719
 580112243029  นางสาวสุดารัตน์   แปน้อาทติย์ 2.4520
 580112243030  นางสาวเสาวรัตน์   โกรัมย์ 3.0121
 580112243031  นางสาวอรพมิล   ทําประโคน 2.8922
 580112243032  นางสาวอรอนงค์   ศรีบริบรูณ์ 2.2623
 580112243033  นางสาวอัจฉรา   จริตรัมย์ 3.2624
 580112243034  นางสาวอารีญา   ราชภกัดี 3.2825
 580112243036  นายชาญวทิย์   พฤกษชาติ 3.3226
 580112243037  นายธวชัชัย   วรรณวจิติร 2.0827
 580112243038  นายรณกร   ปกักาสาร 2.7728
 580112243039  นางสาวกรวกิา   พนานุสรณ์ 2.6129
 580112243040  นางสาวกาญจวรรณ   จรรยาศรี 2.3330
 580112243044  นางสาวชไมพร   ล้อมประโคน 3.4231
 580112243046  นางสาวทิวากร   เทวอนรัมย์ 3.4732
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สถิตปิระยุกต์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112243049  นางสาวนันทนี   จริตรัมย์ 2.8833
 580112243050  นางสาวน ําฝน   ฉุนเชื อ 3.2234
 580112243051  นางสาวนุชรี   สิมาจารย์ 2.4535
 580112243052  นางสาวบญุเทยีน   เหลาทอง 3.2836
 580112243054  นางสาวภทัรวดี   วเิชียร 3.4437
 580112243055  นางสาวมาริษา   เจริญผล 3.0238
 580112243056  นางสาวยุภาวรรณ   อําภวา 3.1739
 580112243057  นางสาวลักษกิา   เครืองรัมย์ 2.1040
 580112243059  นางสาววชิญา   สาพโิต 3.2741
 580112243061  นางสาวสายสมร   นาราษฎร์ 2.6242
 580112243062  นางสาวสุชานันท์   เก็จรัมย์ 2.5243
 580112243063  นางสาวสุนันทา   นวนประโคน 3.1444
 580112243064  นางสาวอนุธดิา   ชนะบวั 3.0545
 580112243065  นางสาวอรยา   เผ่าพนัธ์ 3.4246
 580112243066  นางสาวอริสา   ทองกระจาย 3.0247
 580112243067  นางสาวอาระยา   ศรีใสย์ 2.8648
 580112243068  นางสาวอารียา   ปรากฎสยาม 2.8849
 580112243069  นางสาวอุทุมพร   เชิดสกุล 2.1650
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เคมี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112249003  นายนฤพนัธ ์  เพง็พลา 2.951
 580112249004  นายวรเชษฐ   ส้มสาย 2.622
 580112249005  นายวษิณุ   สุขนอก 2.533
 580112249007  นายสุทธภิทัร   ชนะประโคน 2.774
 580112249008  นายอดิศักด์ิ   โชติยา 3.295
 580112249010  นางสาวกุสุมา   พลสนิท 2.856
 580112249012  นางสาวจนัทร์นิภา   ตอรบรัมย์ 2.707
 580112249013  นางสาวจริวรรณ   เหล่าศรี 2.718
 580112249014  นางสาวจฑุามาศ   มะลิซ้อน 3.329
 580112249015  นางสาวเจนจริา   กมลวบิลูย์ 3.5810
 580112249017  นางสาวฐิติพร   แย้มงาม 3.3711
 580112249019  นางสาวนิภาพร   แขนคันรัมย์ 3.6112
 580112249021  นางสาวเบญจวรรณ   ส่อนชัย 2.3513
 580112249022  นางสาวพรทิพย์   พรจําศิลป์ 2.4314
 580112249023  นางสาวพชัรี   เอติญัติ 2.1715
 580112249024  นางสาวเพญ็นภา   ผาทอง 3.3216
 580112249025  นางสาวมณีรัตน์   แคนมั น 2.9717
 580112249026  นางสาวมะลิวรรณ   ล่ามเทียม 2.9218
 580112249028  นางสาวรัตติกร   ทองปอ 2.5819
 580112249029  นางสาววรรณพร   วนัดี 3.3620
 580112249030  นางสาววภิาดา   ขาํเอนก 3.2121
 580112249032  นางสาวสุภาพร   แสงแก้ว 3.1522
 580112249033  นางสาวหยาดพรุิณ   นามอินทร์ 2.3223
 580112249035  นายกิตติศักด์ิ   ตุ่นยอด 2.5124
 580112249038  นายนําโชค   ล้อมกลาง 3.4725
 580112249041  นายสุชาตรี   อินทรรัมย์ 2.5726
 580112249042  นายสุทธภิทัร   ฤทธิเ์ดชรัมย์ 2.6227
 580112249043  นายอนุสรณ์   คะนัยรัมย์ 2.7028
 580112249050  นางสาวชุติมา   พวงเพชร 3.4029
 580112249051  นางสาวดารุณี   ชื นวานร 2.7530
 580112249052  นางสาวนรินทร   ทองบอ่ 2.6931
 580112249053  นางสาวนุชนาฎ   อุตมา 2.3332
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เคมี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112249054  นางสาวบษุบา   ทาทอง 2.4733
 580112249058  นางสาวภทัรวดี   ภเูขาหลัก 2.8434
 580112249059  นางสาวมริษา   เจอืรัมย์ 3.1135
 580112249060  นางสาวมาลินี   กั นกางกูล 3.0736
 580112249061  นางสาวโยธกา   พเิรศรัมย์ 3.4237
 580112249062  นางสาววรรณพร   จนัทรลักษ์ 3.9138
 580112249063  นางสาววาสนา   หงิไธสง 2.8039
 580112249066  นางสาวสุภาพรรณ   สุขศิริ 2.3940
 580112249067  นางสาวอินทร์ธริา   เข็มทอง 3.3541
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรก์ารอาหาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 560112266067  นางสาวสุภาวดิา   หอมทอง 2.331
 580112266001  นายณณฐ   มณีวรรณ 2.232
 580112266003  นายนพพร   ยึดรัมย์ 2.183
 580112266004  นายปกรณ์   เชิดรัมย์ 2.374
 580112266005  นายพฤฒิภมูิ   ดีโพธิก์ลาง 2.805
 580112266006  นายวรพงศ์   สําเหนียก 2.736
 580112266008  นางสาวกชกร   จติรัมย์ 2.797
 580112266009  นางสาวกนกวรรณ   แวงชิน 3.058
 580112266010  นางสาวกาญจนา   นิโรรัมย์ 2.519
 580112266011  นางสาวจริาภรณ์   วรรณศรี 2.3810
 580112266012  นางสาวเจษฎาพร   อาจทํา 2.5111
 580112266013  นางสาวชลลดา   จงสู้ 2.4712
 580112266014  นางสาวชุติมา   ฉะอิ งรัมย์ 2.3813
 580112266015  นางสาวณภทัรสร   สงเคราะห์ 2.5614
 580112266017  นางสาวทัศนีย์   จนัทอง 2.0515
 580112266018  นางสาวธารา   จารุปาณฑุ 2.3416
 580112266019  นางสาวนงนภสั   ศิลากุล 2.8617
 580112266021  นางสาวปวณีา   บตุรมาลา 2.1518
 580112266023  นางสาวพมิพล์ภสั   เชื อสนิท 2.9619
 580112266024  นางสาวรัชนีกร   จุย้สกุล 3.2220
 580112266025  นางสาวราตรี   แดริรัมย์ 3.1621
 580112266026  นางสาววรัญญา   ทองเกลี ยง 2.7522
 580112266027  นางสาววาสิตา   ประชุมภู 2.9523
 580112266028  นางสาวสกุลทิพย์   ตรวจมรรคา 2.6724
 580112266029  นางสาวสุดารัตน์   เจริญรัมย์ 2.3725
 580112266030  นางสาวสุดารัตน์   สิงหน์ ํา 2.8326
 580112266031  นางสาวสุวศิา   เศียรศิริบณัฑิต 3.2627
 580112266032  นางสาวแสงทพิย์   ตุลานนท์ 2.6028
 580112266033  นางสาวอภญิญา   จนัทราช 3.5229
 580112266035  นายณภทัร   กระจา่งพลากร 2.1830
 580112266039  นายพทัธฐ์านนันท์   มั นยืน 3.2431
 580112266040  นายยศกร   เสน่หา 2.7332
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรก์ารอาหาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112266042  นางสาวกนกวรรณ   วงเวยีน 2.9933
 580112266043  นางสาวกมลมาศ   ชุมศรี 3.6034
 580112266044  นางสาวจารุวรรณ   หาคุ้มคลัง 2.1335
 580112266045  นางสาวเจนจริา   ทงัไธสง 2.2136
 580112266046  นางสาวชลธชิา   ปยุภงูา 2.6637
 580112266048  นางสาวชุติมา   ทองภาพ 2.7338
 580112266049  นางสาวณัฐธยาน์   ปานทอง 3.4639
 580112266050  นางสาวทรรศนีย์   ทองงาม 2.2840
 580112266051  นางสาวทิชากร   ณะรังศรี 2.9441
 580112266052  นางสาวธรีาพรรณ   พจินัทร์สุข 2.7142
 580112266054  นางสาวปนัดดา   พงษธ์นู 3.1843
 580112266055  นางสาวผกามาศ   ทองคํา 3.2844
 580112266057  นางสาวเพญ็พกัตร์   คําทองเที ยง 2.8345
 580112266058  นางสาวรัตนา   จนัทร์หยัน 2.5846
 580112266060  นางสาววลัลี   จนิาวรณ์ 3.2347
 580112266061  นางสาววชิญา   ศรีพรหม 2.9348
 580112266063  นางสาวสุดารัตน์   สอยสันเทศ 2.2249
 580112266064  นางสาวสุพาลัย   แมลงผึ ง 2.9450
 580112266065  นางสาวเสาวลักษณ์   นิจติร 2.4351
 580112266067  นางสาวอภญิญา   วรครุธ 2.6552
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ชีววิทยา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112267002  นายธนวนัต์   เกตุตา 3.801
 580112267003  นายยศนันท์   คงเปน็นิจ 2.582
 580112267004  นายวชัรินทร์   ปิน่ศิริ 2.473
 580112267007  นางสาวกฤษฎาภรณ์   ตอรบรัมย์ 3.084
 580112267008  นางสาวขนิษฐา   บญุมั น 3.705
 580112267009  นางสาวจริญา   จกูระโทก 2.436
 580112267010  นางสาวจริะนันต์   ผลชู 3.347
 580112267011  นางสาวจไุรรัตน์   สีโสภา 2.668
 580112267014  นางสาวชลาลัย   เสาร์เปรีย 3.289
 580112267016  นางสาวณัฐริกา   เกาประโคน 3.0910
 580112267019  นางสาวเบญจมาภรณ์   เนือนสกุล 2.2411
 580112267020  นางสาวเบญ็ยารัตน์   โกนกระโทก 2.2712
 580112267021  นางสาวปยิะพร   บตุรศรีภมูิ 2.6213
 580112267023  นางสาวพชิชาพร   ยวงโปง่เเก้ว 2.7414
 580112267024  นางสาวพมิพกานต์   สุขแสวง 2.6115
 580112267026  นางสาวมัทนา   ภาประจง 3.1816
 580112267028  นางสาวยุวดี   เคนพนัค้อ 3.0317
 580112267029  นางสาวรัชนี   ยี สี 3.3618
 580112267031  นางสาววสุนันท์   พลเยี ยม 2.4419
 580112267032  นางสาวศริญญา   ฉิมกลางดอน 3.0320
 580112267034  นางสาวสาวนีิ   แย้มงาม 2.4721
 580112267038  นางสาวสุภรินทร์   เกตุชาติ 2.7022
 580112267039  นางสาวสุมาลี   ชาญณรงค์ 2.5823
 580112267040  นางสาวสุวนันท์   ช่อพมิาย 2.7924
 580112267041  นางสาวอภชิญา   อ้นไธสง 2.9425
 580112267042  นางสาวอรยา   ยะพลหา 3.7126
 580112267044  นายคัมภร์ี   งามทรัพย์ 2.6327
 580112267046  นายธรียุทธ   ก้านจกัร 2.9828
 580112267047  นายวชิรพงษ ์  หมั นมี 2.7829
 580112267048  นายศมน   เพยีรขุนทด 2.6630
 580112267050  นางสาวกรรณิการ์   ชุ่มนาค 3.3031
 580112267051  นางสาวกัญญา   บญุเรือง 2.6132

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:06  หน้า 12 / 133



ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ชีววิทยา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112267052  นางสาวจรัญญา   พรมทองพนัธ์ 3.0633
 580112267053  นางสาวจนัจริา   สมบติัวงค์ 3.1334
 580112267054  นางสาวจรีาวดี   กันเกตุ 2.2435
 580112267055  นางสาวจฬุารัตน์   เติมรัมย์ 2.8536
 580112267056  นางสาวเจนจริา   บญุกระโทก 2.6037
 580112267059  นางสาวณัฐมล   แสนโคตร 2.5038
 580112267060  นางสาวตันหยง   จารัตน์ 2.7239
 580112267062  นางสาวเนธนีิ   อําไพพศิ 2.8340
 580112267063  นางสาวเบญ็ญา   เลี ยมนางรอง 2.9441
 580112267064  นางสาวปภาดา   กุสะรัมย์ 3.1242
 580112267065  นางสาวผลินภทัร   อภยัจติร 3.3443
 580112267066  นางสาวพณัณ์ชิตา   ชยานันทก์ุลธรีา 3.2144
 580112267067  นางสาวพชิญา   ดีด้วยชาติ 2.5845
 580112267068  นางสาวภคัจรีา   สาทิพจนัทร์ 2.9846
 580112267070  นางสาวมินตรา   อัศวรังสิริ 2.9547
 580112267071  นางสาวยุภาพร   เชนรัมย์ 2.4048
 580112267072  นางสาวระววิรรณ   ฉิมกูล 3.3249
 580112267074  นางสาวละอองทิพย์   ชุ่มเสนา 3.2550
 580112267075  นางสาววภิาดา   มารีวลัย์ 3.2451
 580112267078  นางสาวสาวณีิ   ศรีแก้ว 3.2152
 580112267079  นางสาวสิริพร   สกุลนาถ 3.1153
 580112267081  นางสาวปณุยวร์ี   อุดมสุข 2.3554
 580112267082  นางสาวสุภาพร   จนัดาเพง็ 3.3155
 580112267084  นางสาวเสาวลักษณ์   แก้วรัมย์ 2.6356
 580112267085  นางสาวอรณี   ศรีบรุมย์ 3.0757
 580112267086  นางสาวอัจฉรา   บรุาณสุข 2.5658
 580112267089  นางสาวอนุชตา   หาลากรณ์ 2.2959
 580112267090  นางสาวชณัฐฐา   ทาไธสง 2.1860
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112268001  นายจกัรวาล   จนัทร์ครบ 3.321
 580112268003  นายปวตัน์   บตุรเอก 2.622
 580112268004  นายวนัชัย   คงพลปาน 2.883
 580112268006  นายสราวธุ   ต่างประโคน 2.754
 580112268008  นางสาวเกตุนรินทร์   แก้วประสงค์ 2.625
 580112268009  นางสาวขวญัตา   โกร้กระโทก 2.336
 580112268010  นางสาวจนัทร์วภิา   ศิริเวช 2.707
 580112268011  นางสาวเจนจริา   ดัชถุยาวตัร 3.078
 580112268013  นางสาวธนัินดา   ไกรเพชร 2.479
 580112268014  นางสาวนิภารัตน์   เงินเรียง 2.3310
 580112268015  นางสาวนุสบา   พรมสอน 2.5211
 580112268017  นางสาวปวณีา   บญุประโคน 3.1912
 580112268018  นางสาวปทัมา   พะเนตรรัมย์ 2.7013
 580112268019  นางสาวปยินุช   ชัยสุวรรณ์ 2.7714
 580112268020  นางสาวพรพมิล   พลเยี ยม 2.2915
 580112268022  นางสาวมลฤดี   หวงัทรัพย์ 2.9216
 580112268023  นางสาวมัณฑนา   นมัสสิลา 2.9217
 580112268024  นางสาวละไม   ทวพีนู 2.3618
 580112268025  นางสาววรดา   เหล็กหลิ ม 3.0819
 580112268026  นางสาววจิติรา   ทพัเกาะกริก 2.9720
 580112268027  นางสาวศรัณยา   มุง่ดี 2.8621
 580112268030  นางสาวสโรชา   สีเขียว 3.6122
 580112268033  นางสาวสุชัญญา   เชือกรัมย์ 2.8523
 580112268034  นางสาวสุพตัรา   เวยีงสงค์ 2.9024
 580112268035  นางสาวสุภาวดี   บญุชู 3.3325
 580112268036  นางสาวสุรัตนา   บญุตา 2.6326
 580112268038  นางสาวอฑิญา   กิชัยรัมย์ 3.2627
 580112268040  นางสาวอารียา   สีลาคต 2.8028
 580112268041  นายเขตตะวนั   จองอยู่ 2.5829
 580112268043  นายธนากรณ์   กวดไธสงค์ 2.7030
 580112268045  นายวรีวฒัน์   ด้างถางคํา 2.7431
 580112268048  นายอภสิิทธิ ์  ระกระโทก 2.5932
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112268049  นางสาวกาญจนา   รักษาสุข 2.6033
 580112268050  นางสาวขนิษฐา   หยาดไธสง 2.9134
 580112268052  นางสาวจฑุามาส   แสนคํา 2.5935
 580112268053  นางสาวชมพนุูช   แฉล้มไธสง 2.7136
 580112268056  นางสาวนิศารัตน์   แก้วพา 2.6437
 580112268057  นางสาวเบญ็ญา   ฤทธิพ์นัธม์่วง 2.9138
 580112268060  นางสาวปทัมาวรรณ   หมื นพรม 3.4539
 580112268062  นางสาวพรรณรดา   ศรีภา 2.9540
 580112268064  นางสาวรัศมี   ตองติดรัมย์ 2.5841
 580112268066  นางสาววชัชิรา   อู่สูงเนิน 2.6242
 580112268067  นางสาวศดานันท์   พลทองมาก 2.8543
 580112268068  นางสาวศศิธร   ทองนรินทร์ 2.6144
 580112268069  นางสาวศิรินธาร   พนารินทร์ 3.3045
 580112268071  นางสาวสายสมร   เดือนแร่รัมย์ 2.7546
 580112268073  นางสาวสุจติรา   ผูกมั น 3.2147
 580112268074  นางสาวสุพตัรา   กวางรัมย์ 3.3548
 580112268075  นางสาวสุภาพร   เอการัมย์ 2.5649
 580112268076  นางสาวสุภาวดี   มีภกัด์ิ 3.0250
 580112268077  นางสาวสุรีฉาย   คําทูลศรี 2.9551
 580112268078  นางสาวสุวรรณา   วาไธสง 2.7452
 580112268080  นางสาวอัมพร   บวัศรีทอง 3.3153
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรส์ิง่ทอ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112456001  นายกิตติชัย   แนวไธสง 2.891
 580112456002  นายธนพล   สิงหล์อยลม 2.172
 580112456003  นายยรรยง   มงคลกูล 2.223
 580112456005  นางสาวกัณชลา   สะทมุรัมย์ 2.074
 580112456006  นางสาวเกษณีย์   หาสุข 3.075
 580112456007  นางสาวจนัทร์เพญ็   วงศ์งาน 3.116
 580112456010  นางสาวเจนจริา   ไชยศรีรัมย์ 3.567
 580112456012  นางสาวนฤมล   ไกรนคร 3.448
 580112456013  นางสาวปภานันท์   สิงหป์ระโคน 2.809
 580112456016  นางสาวพรียากานต์   มิ งขวญัทอง 2.8110
 580112456017  นางสาวมุกดา   เอี ยงทารัมย์ 2.6611
 580112456018  นางสาวยุพนิ   เวชสุวรรณ์ 2.7612
 580112456019  นางสาววาสิตา   ทรงประโคน 2.2113
 580112456020  นางสาวศศิธร   ลาภจติร 2.2514
 580112456021  นางสาวสุดา   กระแสโท 3.6315
 580112456022  นางสาวสุนันทา   กล้าแข็ง 2.1416
 580112456024  นางสาวสุภาพร   พมิพอ์ักษร 3.4517
 580112456025  นางสาวสุวนันท์   ยิ งเสมอ 3.2818
 580112456026  นางสาวสุวรรณี   คําจนัทร์วงศ์ 2.3219
 580112456027  นางสาวอมรรัตน์   พนิิจพงษ์ 2.4320
 580112456028  นางสาวอรญา   มาลัย 2.3321
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 560112230041  นางสาวพชัรินทร์   วเิชียร 2.631
 560112230047  นางสาวอินทิรา   แก้วดวงใน 2.252
 560112230108  นายวชิรวทิย์   สิทธศัิกด์ิ 2.103
 560112230124  นางสาวจอมใจ   เบื องไธสง 2.494
 560112230129  นางสาวนารีรัตน์   แขกรัมย์ 2.885
 560112230132  นางสาวพนัดดา   การะเกศ 2.026
 560112230137  นางสาวสุธดิา   มณีสาร 2.117
 560112230141  นายสัตตรัตน์   บบุผาโต 2.108
 570112230012  นางสาวภมรรัตน์   โพดจะโปะ๊ 2.829
 570112230016  นางสาวสุกานดา   ใจแก้ว 2.7410
 570112230040  นางสาวเกตุมณี   ศาลางาม 2.3911
 570112230061  นายกิตติพงษ ์  อุ่มพมิาย 2.3612
 570112230062  นายชาญวทิย   วลัยศรี 2.4813
 570112230072  นายวรากร   เลิศล ํา 2.7514
 570112230073  นายวชัรพล   จนัทะพล 2.0815
 570112230092  นางสาวศศิวมิล   โคกแก้ว 2.0916
 570112230093  นางสาวสิริมา   จติสัตย์ 2.4017
 570112230097  นางสาวอัญชิสา   สร้อยเสนา 2.1118
 570112230117  นายอํานวย   กลีบม่วง 2.3419
 580112230007  นายณัฐพล   จั นพลแสน 2.5920
 580112230012  นายปรีด์เปรม   เลิศวลัิย 3.3821
 580112230018  นายภารเดช   คะเชนรัมย์ 2.1022
 580112230022  นายศุภกร   ชาติชัย 2.7323
 580112230026  นางสาวกรรณิกา   จนัทร์ใต้ 2.8224
 580112230032  นางสาวพรรณิภา   เพกินอก 3.5625
 580112230033  นางสาวพชัรีพร   พาจําปา 2.5626
 580112230040  นางสาววภิาวนา   ดอกไม้ 2.2227
 580112230042  นางสาวสุธดิา   นารินทร์ 2.9728
 580112230055  นายธรีศักด์ิ   สิมทอง 2.1429
 580112230061  นายพงษพ์ฒัน์   จวีฒันา 2.7330
 580112230063  นายพรีวรรษ   นะรารัมย์ 2.9931
 580112230066  นายมนัสว ี  เดชบนัดิษ 2.9832
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112230067  นายวทิวฒัน์   แปยอ 2.3133
 580112230075  นางสาวนพพสัสร   พนูสังข์ 2.6534
 580112230082  นางสาวรัตนา   เติมใจ 3.2635
 580112230087  นางสาวสมัชญา   อยู่นาน 3.3336
 580112230088  นางสาวสุนิสา   มลิวลัย์ 2.9637
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 570112240002  นางสาวทิพวรรณ   สุพนัดี 2.031
 580112240005  นายจติติ   ฉลอมประโคน 2.582
 580112240006  นายจริายุ   จดุโต 2.723
 580112240008  นายฐิติวฒัน์   ผาดไธสง 2.634
 580112240009  นายณัฏฐา   กลองรัมย์ 2.165
 580112240011  นายณัฐพงษ ์  สุปะโกสัง 2.686
 580112240016  นายนันทวฒัน์   ตรีวธุ 2.577
 580112240018  นายปรัชญา   แสงลา 2.598
 580112240020  นายพทิยา   เข็มผะกา 2.159
 580112240021  นายพรีะพล   สุทินรัมย์ 2.8910
 580112240023  นายภานุพงศ์   ชะรัดรัมย์ 2.9511
 580112240024  นายมงคล   ปะมะโน 2.2812
 580112240025  นายราชันย์   โสภาใต้ 2.8213
 580112240026  นายวราศักด์ิ   สืบสนธิ์ 2.4914
 580112240027  นายศราวนิ   ประเสริฐศรี 2.3915
 580112240029  นายสิริโชค   ด่านกระโทก 2.2216
 580112240030  นายสุเมธ   ชํานาญ 2.0617
 580112240031  นายอธนัินท์   เมฆกกตาล 2.4918
 580112240032  นายอภชิาติ   ริ วศรี 2.7219
 580112240034  นายเอกสิทธิ ์  ขุมทอง 2.8220
 580112240035  นางสาวกรกนก   พยัคฆะ 2.5721
 580112240036  นางสาวกัลยาณสิริ   บญุเสริม 3.0822
 580112240037  นางสาวกิตติวรา   กล้าหาญ 2.5423
 580112240039  นางสาวจริพฒัน์   รัตนพมิพ์ 2.8024
 580112240040  นางสาวดลฤดี   กล้าหาญ 2.7925
 580112240041  นางสาวทิพย์พกร   สีหวัโทน 2.5326
 580112240044  นางสาวปาริชาติ   พวงทา้ว 2.7627
 580112240045  นางสาวพรฑิตา   ขอจงสุข 2.4028
 580112240046  นางสาวพลอยนารี   นพตลุง 2.6429
 580112240047  นางสาวรุจริาพร   ใคร่นุ่นภา 3.3530
 580112240049  นางสาวสุนิตา   เทพเนาว์ 2.3331
 580112240050  นางสาวสุภาพร   หมอดง 2.4032
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112240051  นายกฤติกานต์   ศรีอุบล 2.8433
 580112240052  นายกวนิวฒัน์   รัดชํา 2.5534
 580112240054  นายกิตติศักด์ิ   มีประโคน 2.3735
 580112240059  นายฐิติวฒัน์   นาคเขียว 2.5036
 580112240064  นายถิรวฒัน์   เพิ มชาติ 3.0737
 580112240066  นายธรีภทัร   มนต์แก้ว 2.4138
 580112240067  นายนําโชค   แผ้วพลสง 3.0539
 580112240068  นายประพล   บญุประดิษฐ 2.3740
 580112240069  นายปริวตัร   สามารถ 2.3341
 580112240070  นายพรพรรณ   กําจดัภยั 2.4542
 580112240072  นายไพรวลัย์   สีบตุร 2.8343
 580112240074  นายภธูนกิจ   มิขุนทด 2.1844
 580112240077  นายวฒิุกร   สวนมอญ 2.5845
 580112240079  นายสอนเทพ   ทะยานรัมย์ 2.2446
 580112240081  นายโสภณ   ทรงยินดี 2.3247
 580112240082  นายอนุวฒัน์   กล้ากระโทก 2.4048
 580112240083  นายอภสิิทธิ ์  สร้อยชา 2.5449
 580112240087  นางสาวจนัทกานต์   งามแฉล้ม 2.7550
 580112240088  นางสาวจริาวรรณ   ปาจติุ 2.4751
 580112240089  นางสาวณัฐฐินันท ์  ดงแสนสุข 2.5452
 580112240090  นางสาวทติิยา   นามไธสง 2.3453
 580112240091  นางสาวนภาภรณ์   ปฏพินัโด 2.6854
 580112240094  นางสาวพนิดา   เปลื องกระโทก 2.5255
 580112240096  นางสาวรัชนีภรณ์   เขียวโน 3.1656
 580112240097  นางสาววรรณภา   นามไธสง 2.3657
 580112240098  นางสาววภิาภรณ์   ภาคโพธิ์ 2.8658
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สาธารณสุขชุมชน

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 560112265095  นางสาวเบญจมาศ   ศรีตระการ 2.001
 570112265083  นางสาวสุธาทิพย์   เจริญรัมย์ 2.152
 580112265001  นายธนากร   หารโกทา 2.423
 580112265003  นายวชัระ   คําแพงไพร 3.004
 580112265005  นายอาทติย์   บรรสุทธี 2.295
 580112265006  นางสาวกัลยา   ทองสาย 2.696
 580112265007  นางสาวกาญจนา   เสาอนันต์ 2.367
 580112265008  นางสาวกานติมา   ริมประโคน 2.768
 580112265009  นางสาวจารุจติ   หสัดี 2.389
 580112265010  นางสาวจรีวรรณ   บงึไกร 3.3310
 580112265011  นางสาวชฎาพร   บญุราช 2.3511
 580112265012  นางสาวชลธชิา   ลิวไธสง 3.2812
 580112265014  นางสาวณัฐกานต์   เจมิสูงเนิน 3.4013
 580112265015  นางสาวตรีรัตน์   ตะโคตร 2.9914
 580112265017  นางสาวธญัญรัตน์   ดาบรัมย์ 2.8715
 580112265018  นางสาวนงลักษณ์   ชูโส 2.4616
 580112265019  นางสาวนัทพร   เกียมสันเทียะ 2.9617
 580112265020  นางสาวนุชราภรณ์   ฤทธิไ์ธสง 3.0218
 580112265022  นางสาวปรียาภรณ์   แย้มประโคน 2.1719
 580112265023  นางสาวผาติกาญจน์   แก้วไธสง 2.4320
 580112265024  นางสาวพลอยวลี   พรมนัส 2.3921
 580112265025  นางสาวเพชรรัตน์   ทรายเพชร 2.3322
 580112265026  นางสาวภานุมาศ   ใจกล้า 3.1523
 580112265027  นางสาวมนัสนันท์   ศรีจนัทร์ 2.4224
 580112265028  นางสาวมิ งขวญั   อรัญสุข 2.1425
 580112265029  นางสาวรัตนาภรณ์   มีลาภยิ ง 3.4426
 580112265030  นางสาวลลิตาภรณ์   สมานทอง 2.4727
 580112265033  นางสาวศิริเกษร   กลองรัมย์ 2.8928
 580112265034  นางสาวศิรินภา   ลิเก 2.1729
 580112265035  นางสาวสายธาร   จนัทะอุ่มเม้า 3.2130
 580112265036  นางสาวสุกัญญา   สาธร 2.6731
 580112265038  นางสาวสุรีรัตน์   ศรีเรือง 2.7332
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สาธารณสุขชุมชน

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112265039  นางสาวอภญิญา   อิศรางกูร ณ อยุธยา 3.1433
 580112265041  นางสาวอุบลวรรณ   ยันละหา 2.9634
 580112265046  นายอภสิิทธิ ์  โพธิแ์ก้ว 2.6135
 580112265048  นางสาวกาญจนา   จมิานัง 2.9336
 580112265050  นางสาวขวญัใจ   ลีประโคน 2.4137
 580112265051  นางสาวจารุวรรณ   ทองสุด 3.1438
 580112265052  นางสาวจฑุาทิพย์   พรมคุณ 2.7739
 580112265054  นางสาวชุติมา   บญุประดับ 2.5140
 580112265056  นางสาวณัฐริกา   โคประโคน 2.4141
 580112265059  นางสาวนฤมล   ธนะศรี 2.3642
 580112265060  นางสาวนารีรัตน์   วฒิุยาสาร 2.6443
 580112265062  นางสาวปฏมิาพร   ภวภตูานนท์ 2.2744
 580112265063  นางสาวปทัมวรรณ   ทองบอน 2.7845
 580112265065  นางสาวพชัรีญา   จนัทร์ปอ้ง 2.3646
 580112265066  นางสาวเฟื่องฟา้   พะยังเค 3.0847
 580112265067  นางสาวภานุมาศ   ทองล ํา 3.1448
 580112265068  นางสาวมลิสา   ศักด์ิคําดวง 3.0749
 580112265069  นางสาวมุกดา   หงษารัมย์ 2.9050
 580112265075  นางสาวศิริยุพา   ศิริรึก 3.2451
 580112265079  นางสาวเสาวนีิย์   สายทะเล 2.7552
 580112265081  นางสาวอรยา   จนีโน 2.3553
 580112265082  นายทองดา   นูพมิพ์ 2.3654
 580112265083  นายนัฐพล   กั วพจิติร 2.2255
 580112265085  นายสุขประเสริฐ   สอนประโคน 3.0356
 580112265089  นางสาวกานต์ชนก   แกประโคน 2.3057
 580112265090  นางสาวจริยา   มโนปราณีต 3.4258
 580112265091  นางสาวจริาวรรณ   ดีรบรัมย์ 2.2859
 580112265094  นางสาวชุติมา   เพชรชนะ 2.9260
 580112265098  นางสาวธรีนาฎ   ช่างเกวยีน 3.0661
 580112265100  นางสาวนุชนาถ   เพง็จนัทร์ 2.6562
 580112265101  นางสาวเบญจรัตน์   ติดหล้า 2.7163
 580112265102  นางสาวปณิตา   กลมไธสง 3.0164
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สาธารณสุขชุมชน

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112265105  นางสาวพทัรานิษฐ์   คะริบรัมย์ 2.8665
 580112265106  นางสาวภทัราภรณ์   จนัปนั 2.6866
 580112265107  นางสาวมนจรินทร์   กาฬภกัดี 2.5867
 580112265110  นางสาวรุจริา   เสริมจนัทร์ 3.3268
 580112265111  นางสาววลัยลักษณ์   โคตชัย 3.5369
 580112265114  นางสาวศิรินทพิย์   ทพิชรา 2.7170
 580112265115  นางสาวสตรีรัตน์   เนาวสุ์ข 3.3171
 580112265116  นางสาวสิริโสภา   เบญ็มาตร 3.1672
 580112265117  นางสาวสุปราณี   งามสุข 2.6773
 580112265119  นางสาวองค์ชนิตา   แย้มประโคน 2.4074
 580112265120  นางสาวอรญา   ดิษไธสง 2.4775
 580112265121  นางสาวอรุโณทยั   หล่าธรรม 2.8176
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 570112415012  นางสาวมาลินี   คลายทุกข์ 2.851
 570112415014  นางสาวศิริรัตน์   เจตนเสน 2.702
 580112415027  นางสาวฐานิดา   รุ่งฟา้ 2.653
 580112415033  นางสาวปาริษา   ดาวโรยรัมย์ 3.664
 580112415039  นางสาวรักธดิา   สุ่มมาตย์ 3.685
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 560112416024  นายสุภกิณห ์  สุดชนะ 2.571
 570112416002  นางสาวกมลวรรณ   สังสี 2.542
 570112416003  นางสาวกัญฑาภรณ์   กนกฉันท์ 3.073
 570112416004  นางสาวจนัทภา   วงค์คําจนัทร์ 3.334
 570112416009  นางสาวนารีรัตน์   แสงแดง 2.855
 570112416010  นางสาวเบญนภา   โจมรัมย์ 3.166
 570112416011  นางสาวเปรมฤดี   ปรังประโคน 3.147
 570112416012  นางสาวพทัชราภรณ์   สุภศร 2.378
 570112416017  นางสาวศิรินภา   ทองดี 2.639
 570112416019  นางสาวศุภรัตน์   โสวาที 2.5210
 570112416029  นางสาวอัจฉริยา   เทพบาล 2.4511
 570112416047  นายนัฐพงษ ์  จริบรัมย์ 3.1612
 570112416063  นายพรีพล   จนัทร์หมื น 2.8513
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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 2561

วันที ่ 19/4/2562

 560112417025  นางสาวจริาพร   แปน้นางรอง 3.161
 560112417053  นางสาวอทิตยา   ปะโนรัมย์ 2.602
 570112417005  นางสาวเก็จมณี   พางาม 3.693
 570112417011  นางสาวประกายมาศ   ชุ่มโสตร์ 2.394
 570112417038  นายสมพร   โนนน้อย 3.005
 570112417043  นางสาวกมลวรรณ   พวงสมบติั 2.716
 580112417003  นายธนพล   สุระวรรณะ 2.527
 580112417010  นายศุภชัย   เหลืองทองเจริญ 3.308
 580112417011  นายสิทธพิล   เกษร 3.229
 580112417013  นางสาวขวญัจริา   เอกรัมย์ 3.4910
 580112417018  นางสาวธาริณี   จงแพทย์ 2.7211
 580112417030  นางสาวสุณัฐฐากร   สาวงค์ตุ้ย 3.4112
 580112417036  นายณัฐวฒิุ   กาแก้ว 3.2113
 580112417039  นายนันทพงศ์   บลูย์เดช 2.7514
 580112417046  นายอธวิฒัน์   สัตถาวะโห 3.0315
 580112417048  นางสาวจริดา   จา่พมิาย 3.7016
 580112417049  นางสาวจฑุามาศ   ดาทอง 3.3317
 580112417052  นางสาวธญัลักษณ์   ละมุล 3.0018
 580112417054  นางสาวปวณีา   จนัทร์แจง้ 2.6519
 580112417058  นางสาวภาชินี   เพชรประโคน 2.3620
 580112417059  นางสาวมิ งกมล   ประมูลจกัโก 2.7921
 580112417060  นางสาวมุกดา   เพชรประโคน 2.2022
 580112417061  นางสาววจิติรา   วชิายงค์ 2.8223
 580112417062  นางสาวสมปรารถนา   พฒุมี 2.9424
 580112417063  นางสาวสิริลักษณ์   แซ่อึง 3.1625
 580112417065  นางสาวสุดารัตน์   เจอืหนองคล้า 2.6726
 580112417068  นางสาวอัญญิการ์   จนัทร์แก้ว 2.6727
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คณิตศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112210002  นายก้องเกียรติ   ติดใจดี 3.431
 580112210005  นายเจษฎากร   ปะสีรัมย์ 2.722
 580112210006  นายชัยวฒัน์   เจริญรัมย์ 2.473
 580112210008  นายณัฐวศั   ศรีสะเทอืน 2.704
 580112210012  นายรัฐนันท ์  เพื อนรัมย์ 2.085
 580112210013  นายวฒิุชัย   สมฤทธิ์ 2.156
 580112210014  นายสง่า   ปจัมิ 2.287
 580112210016  นายสุวจิกัขณ์   ณ ตะกั วทุ่ง 2.508
 580112210017  นายอนุศักด์ิ   อ่างมณี 2.819
 580112210018  นางสาวกรรณิการ์   สุดโท 3.2410
 580112210028  นางสาววชิราภรณ์   ดีเกิด 2.7211
 580112210039  นายเกษฎา   หา้วหาญ 3.0412
 580112210040  นายจกัรพนัธ ์  เรียนไธสง 3.6313
 580112210044  นายณรงค์ฤทธิ ์  หวงันอก 3.8714
 580112210046  นายธรีวตั   ดงพกิิจ 2.5515
 580112210047  นายปณัณวฒัน์   แก้วอําไพ 3.2816
 580112210053  นายอดิศร   ศัตรูพนิาศ 3.2517
 580112210056  นางสาวจฑุามาศ   ปานประโคน 3.0018
 580112210064  นางสาวลัดดาวลัย์   บตุรยากรัด 2.9119
 580112210066  นางสาววารีรักษ ์  ล้อมกลาง 2.4220
 580112210070  นางสาวสุพฒัน์   สายบตุร 2.9221
 580112210071  นางสาวสุรารักษ ์  จนัทร์โสภา 2.7622
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บรหิารธุรกิจ (แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 540112414002  นายณันธภิรณ์   รุ่งเรือง 2.121
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารจัดการธุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112359001  นายกฤช   วเิวกรัมย์ 2.941
 580112359002  นายจริะพนัธ ์  นันตะเวช 2.972
 580112359003  นายณัฐพล   เพช็รนางรอง 2.283
 580112359004  นายเทวา   คุ้มไพทลูย์ 2.214
 580112359007  นายวรายุทธ   คารัมย์ 2.325
 580112359013  นางสาวกนกพร   นามปญัญา 2.186
 580112359014  นางสาวกรกนก   โตกประโคน 2.597
 580112359018  นางสาวจริาพร   ฉางรัมย์ 3.088
 580112359019  นางสาวชไมพร   บงบตุร 2.269
 580112359020  นางสาวณัฐชา   วนิิจวรกุล 3.2010
 580112359022  นางสาวนงลักษณ์   เทวอนรัมย์ 3.0611
 580112359025  นางสาวนิโลบล   หงษาพนัธ์ 3.2412
 580112359027  นางสาวปญิาภรณ์   สียางนอก 2.5313
 580112359028  นางสาวพรรณนิภา   รสหอม 2.7914
 580112359031  นางสาวยุวดี   อุ่มประโคน 3.2015
 580112359032  นางสาวรุ่งทิพย์   มรกต 3.2916
 580112359033  นางสาววชัราภรณ์   แก้วเหลี ยม 3.1717
 580112359034  นางสาววาสนา   พรมพทัิกษ์ 3.6518
 580112359035  นางสาววลิาวณัย์   บรูณ์เจริญ 3.1619
 580112359037  นางสาวศิริวรรณ   กะเชิญรัมย์ 2.2820
 580112359039  นางสาวสัณหส์มร   ศิริสําราญ 2.6321
 580112359042  นางสาวสุมิตรตรา   หนไธสง 2.6722
 580112359043  นางสาวอมรรัตน์   สายแสงจนัทร์ 2.2423
 580112359050  นายปพน   งามพยุงพงษ์ 2.3724
 580112359054  นายสกุลรัฐ   เจริญสวสัด์ิ 2.0825
 580112359056  นายสุวรรณ   ควนิรัมย์ 2.8326
 580112359057  นางสาวกนกอร   คนรู้ 2.4527
 580112359058  นางสาวกวนิทพิย์   ตรากลาง 2.8128
 580112359060  นางสาวกิตติญา   แสนโพธิก์ลาง 3.0829
 580112359061  นางสาวขวญัฤดี   จนัมณี 2.3230
 580112359062  นางสาวจริาภรณ์   แย้มศรี 3.2531
 580112359063  นางสาวชลธชิา   ขานพรม 2.3332
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารจัดการธุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112359064  นางสาวณัฐธดิา   แสงงาม 3.0733
 580112359068  นางสาวนิตยา   สายชุมดี 3.0734
 580112359070  นางสาวปวณีา   จงหาญ 2.9835
 580112359071  นางสาวปาณิศา   ครอบทอง 2.3836
 580112359072  นางสาวปิน่อนงค์   จิว๋ 2.8037
 580112359073  นางสาวพรรณิภา   สํารวมรัมย์ 3.3638
 580112359074  นางสาวเพยีงสุรีย์   เมืองคุ้ม 2.9839
 580112359075  นางสาวภาวณีิ   เจริญยิ ง 2.0940
 580112359076  นางสาวรจนา   นะมิตรัมย์ 2.9841
 580112359077  นางสาววราพร   รองกระโทก 2.5942
 580112359078  นางสาววชัรี   แก้วกาหลง 2.3643
 580112359079  นางสาววจิติรา   คงดังรัมย์ 2.5644
 580112359081  นางสาวศิราพร   หลอดทอง 3.1145
 580112359082  นางสาวศิริวมิล   จําปาทอง 2.4846
 580112359083  นางสาวสมฤทัย   ไตรพรหม 2.4847
 580112359084  นางสาวสายธาร   เขินไพร 2.4848
 580112359085  นางสาวสุดา   เรืองประโคน 2.4649
 580112359086  นางสาวสุนันทา   ตุ้มนอก 3.1750
 580112359088  นางสาวอรณีย์   ยุงรัมย์ 2.9251
 580112359089  นางสาวอรวรรณ   วงค์สุวรรณ์ 2.5652
 580112359090  นางสาวอัญมณี   ดีมา 2.9853
 580112359095  นายปริญญา   บญุครอบ 2.7754
 580112359100  นายสนธยา   อังกรรัมย์ 2.6555
 580112359101  นายสุรศักด์ิ   พมิพาสีดา 2.4556
 580112359103  นางสาวกมลรัตน์   วาปทีะ 2.3557
 580112359104  นางสาวกัญญา   ทิสารัมย์ 2.5858
 580112359105  นางสาวกาญจนา   ชัยสุวรรณ 3.1959
 580112359107  นางสาวจารุวรรณ   คํายา 3.3360
 580112359109  นางสาวชุติมา   วนัโท 3.3961
 580112359110  นางสาวณัฐริกา   ฉัตรทัน 3.1062
 580112359119  นางสาวภริดา   โคนาโล 2.2663
 580112359120  นางสาวยุพรัตน์   ปรินสารัมย์ 2.3364
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารจัดการธุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112359121  นางสาวรัฐธดิา   นิสังข์รัมย์ 2.5665
 580112359122  นางสาววราภรณ์   สร้อยเสน 3.5666
 580112359124  นางสาววภิา   ทัดวงศ์ 2.1267
 580112359125  นางสาวศศิณา   วนัจนัทร์ทกึ 3.0868
 580112359126  นางสาวศิรินันท ์  สง่าชาติ 3.0769
 580112359127  นางสาวศุภานน   บญุถม 3.0970
 580112359128  นางสาวสมหญิง   เขจรดวง 2.8371
 580112359130  นางสาวสุดารัตน์   เชิดฉาย 2.8472
 580112359131  นางสาวสุพรรษา   เจมิแสน 2.6973
 580112359133  นางสาวอรทัย   สาระรัมย์ 2.9174
 580112359141  นายศราวธุ   เวศสุวรรณ์ 2.1675
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบรหิาร)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112360001  นายกิตติภมูิ   สงครามศักด์ิ 2.001
 580112360003  นายธนพงษ ์  พลูวงษ์ 2.752
 580112360005  นายบญุญฤทธิ ์  เทียนวรรณ 2.393
 580112360009  นายศิริชัย   สุขแสนทวี 2.954
 580112360010  นายสุรศักด์ิ   พลเยี ยม 2.665
 580112360012  นางสาวกรรณิกา   เอี ยมอยู่แท้ 2.436
 580112360014  นางสาวแก้วตา   โยงรัมย์ 2.937
 580112360016  นางสาวจนิตนา   น้อยโพนทัน 3.338
 580112360017  นางสาวชมภนุูช   เยรัมย์ 2.559
 580112360019  นางสาวฐิติมา   แสนกล้า 2.9310
 580112360021  นางสาวธวลัหทัย   เดิมทํารัมย์ 2.6811
 580112360023  นางสาวน าํฝน   โจมรัมย์ 3.2312
 580112360025  นางสาวปนัดดา   อาญาเมือง 2.3513
 580112360026  นางสาวปวณีา   กล่อมกามิฬ 3.0214
 580112360027  นางสาวพนาศิริ   แจม่ใส 3.1715
 580112360028  นางสาวพชัราภรณ์   เกรียรัมย์ 2.9316
 580112360029  นางสาวพชิญธดิา   เรืองรัมย์ 2.7617
 580112360031  นางสาวมลธดิา   เพง่พนิิจ 2.7018
 580112360032  นางสาวรุ่งศิริ   แก่นสุข 2.8919
 580112360034  นางสาววลัวภิา   ชาติชาวนา 2.9920
 580112360035  นางสาววนิิดา   ธรรมพนัธ์ 2.9821
 580112360036  นางสาวศศิธร   โสภากูล 2.2922
 580112360037  นางสาวศุภรัตน์   ดํานิล 3.0723
 580112360039  นางสาวสุกัญญา   ปานทอง 2.7724
 580112360041  นางสาวเสาวลักษณ์   อุ่นมูล 3.5225
 580112360042  นางสาวอภญิญา   ชูรา 2.7626
 580112360043  นางสาวอริยา   นิจจอหอ 2.1327
 580112360048  นายธนาศักด์ิ   ช่างประดิษฐ 3.1728
 580112360050  นายปฏภิาณ   พทุธรรม 2.7429
 580112360052  นายยงยุทธ   ศิริสําราญ 2.7530
 580112360054  นายสมชาย   บญุหวา่น 3.0731
 580112360055  นายอนุกูล   ศรีตุ้มแก้ว 2.7232
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบรหิาร)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112360057  นางสาวกาญจนา   สิงหสิ์ทธิ์ 2.4133
 580112360058  นางสาวขวญัจริา   ทนงดี 2.4334
 580112360060  นางสาวจริาพร   ได้พร้อม 2.9935
 580112360061  นางสาวชลลดา   อ้นไธสง 3.0536
 580112360062  นางสาวชุติกาญจน์   พรานโน 3.2137
 580112360064  นางสาวณัฐมล   อะรัญ 3.2238
 580112360068  นางสาวนิศารัตน์   กาทอง 2.8239
 580112360069  นางสาวประภาพร   ชุ่มมงคล 2.2340
 580112360070  นางสาวปญัญาพร   สาสุข 3.3541
 580112360072  นางสาวพชัริดา   ยอดอ่อน 3.2742
 580112360074  นางสาวภทัราพร   สุเลนรัมย์ 2.9443
 580112360075  นางสาวเยาวพา   ปดัตังทานัง 2.6244
 580112360076  นางสาวฤดีรัตน์   เกษแก้ว 2.9045
 580112360078  นางสาววาลิตา   คงทันดี 2.8546
 580112360079  นางสาววภิาดา   คํานึงสุข 2.7947
 580112360080  นางสาวศิรประภา   อินทะโชติ 2.6248
 580112360081  นางสาวสุภาวดี   สมพนิิจ 2.5149
 580112360082  นางสาวสิราวรรณ   พทัิกษน์อก 2.8350
 580112360083  นางสาวสุดารัตน์   สมฤทธิ์ 3.0051
 580112360084  นางสาวสุภาพร   สมพงษ์ 2.3452
 580112360085  นางสาวหทัยา   มากกวา่วงค์ 2.8853
 580112360086  นางสาวอภสิรา   โสดา 2.5854
 580112360087  นางสาวอริษา   อุปเท่ห์ 2.2955
 580112360088  นางสาวอาทิตยา   ดวงดาร์ 2.2056
 580112360089  นางสาวพมิพว์ภิา   กันหาวรรณะ 3.4157
 580112360090  นายก้องศักด์ิ   เมยประโคน 2.3458
 580112360091  นายจริวฒัน์   ศักด์ิศรีตระกูล 2.2959
 580112360092  นายทวศัีกด์ิ   เกิดในหล้า 2.2860
 580112360094  นายนพดล   คุณเลิศ 2.6061
 580112360095  นายปยิะวฒัน์   มาพงษ์ 2.9862
 580112360096  นายภริูนท์   พนึิกรัมย์ 2.4063
 580112360098  นายวรุิต   ลิอ่อนรัมย์ 2.5664
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เศรษฐศาสตร ์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบรหิาร)
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ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112360100  นายอนุชา   ปัน่รัมย์ 2.3465
 580112360101  นางสาวกัญญารัตน์   มุขศรีนาค 3.0266
 580112360102  นางสาวเกมฬิกา   ผู้มีสัตย์ 2.3367
 580112360103  นางสาวจรรยาพร   พนูดี 3.3868
 580112360106  นางสาวชลาลัย   มุง่สันติวงษ์ 2.9769
 580112360108  นางสาวณัฐธดิา   ทองสุข 2.7670
 580112360109  นางสาวทัศณา   ทวงกระโทก 2.9071
 580112360110  นางสาวนนทิยา   ไทยโสภา 2.4172
 580112360112  นางสาวนิภาพร   ดีประเสริฐ 2.9073
 580112360114  นางสาวปริศนา   แม้นรัมย์ 3.0574
 580112360115  นางสาวปานตะวนั   ตระกูลรัมย์ 3.3675
 580112360116  นางสาวพรรณนิดา   กุยรัมย์ 2.3776
 580112360117  นางสาวพณัณิตา   ปรินรัมย์ 2.2577
 580112360118  นางสาวพสิมัย   เพลงปาน 2.7778
 580112360120  นางสาวรัตนา   พวงศรี 2.7779
 580112360122  นางสาววราภรณ์   ประสาน 2.5280
 580112360123  นางสาววาสนา   อันทะโส 3.4881
 580112360124  นางสาววภิาว ี  ทองทวี 2.2382
 580112360126  นางสาวสลิลทิพย์   เคล้าสี 2.2083
 580112360128  นางสาวสุปราณี   คงเปน็นิจ 3.6384
 580112360129  นางสาวสุมิตตรา   ช่างถม 2.8085
 580112360130  นางสาวอนุรดี   แซมโอ 2.6786
 580112360131  นางสาวอรวรรณ   โตสุขศรี 3.0187
 580112360132  นางสาวอัจฉรา   สังโสมา 2.6988
 580112360133  นางสาวอาภาภรณ์   ชํานาญจติร 3.1289
 580112360134  นายกิตติบลูย์   กันเกตุ 2.3290
 580112360137  นายธวชัชัย   สุขแก้ว 2.6691
 580112360138  นายนิภทัธร   วงษอ์ามาตย์ 2.8592
 580112360140  นายภวูนาถ   ดวงดี 2.2793
 580112360142  นายศราวธุ   ก าํรัมย์ 3.1494
 580112360145  นางสาวกันตาภา   ฤกษรุ์จพิมิล 2.8595
 580112360147  นางสาวจริยา   ชัยแหม่ง 2.9996
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ
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มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์
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ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112360148  นางสาวจติรทิวา   ทองสืบสาย 2.9397
 580112360149  นางสาวเจนจริา   พรมหงษ์ 2.9598
 580112360151  นางสาวฐิตาภา   ชูชาติ 2.9799
 580112360152  นางสาวณัฐมน   โกศล 3.25100
 580112360153  นางสาวทพิย์วมิล   นิลไชย 2.82101
 580112360154  นางสาวนฤมล   จติสัตย์ 2.95102
 580112360155  นางสาวน ําผึ ง   เสน่หา 2.44103
 580112360156  นางสาวนิรัชพร   ดวงจติ 2.69104
 580112360159  นางสาวปยิพร   อาจเอื อม 2.71105
 580112360160  นางสาวพวงแก้ว   ไชยคง 2.75106
 580112360161  นางสาวพาขวญั   ปนัรัมย์ 3.48107
 580112360162  นางสาวเพญ็นภา   ปะโนรัมย์ 3.60108
 580112360163  นางสาวมริษา   อาจบรุาย 2.61109
 580112360164  นางสาวรัตนาภรณ์   เสนีโสด 3.37110
 580112360165  นางสาววธญัญา   จาบประโคน 2.53111
 580112360167  นางสาววจิติรา   ปรุดรัมย์ 2.91112
 580112360168  นางสาววสุิดา   นวนประโคน 2.94113
 580112360169  นางสาวศิริลักษณ์   ไชโย 2.85114
 580112360170  นางสาวสายฝน   หงิประโคน 2.43115
 580112360172  นางสาวสุพรรษา   ประสพสุข 3.63116
 580112360173  นางสาวสุวไิล   หอมประสพ 2.51117
 580112360174  นางสาวอนุสรา   พรมนัส 2.90118
 580112360175  นางสาวอรัญญา   ทรงศิลป์ 2.58119
 580112360176  นางสาวกนกกาญจน์   โกรัมย์ 2.31120
 580112360179  นางสาวกุลญาลักษ ์  อินต๊ะ 2.81121
 580112360182  นายธนากร   ซึ งเสน 2.31122
 590112360070  นายประสพ   ชนะชัย 2.10123
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112357001  นายคณิติน   ถนอมทรัพย์ 3.781
 580112357002  นายณัฐพงษ ์  วงศ์วนัดี 3.472
 580112357003  นายนพลักษณ์   สาระบตุร 2.793
 580112357004  นายพลณวฒิุ   ธรรมนิยม 3.574
 580112357007  นายสายชล   ศรีมหาพรม 2.355
 580112357010  นางสาวกนกพร   อินทร์ชัย 3.266
 580112357011  นางสาวกัญวนาลักษณ์   ขยันกลาง 3.497
 580112357012  นางสาวกัลยา   วนันา 3.058
 580112357013  นางสาวกุลธดิา   รักคติพงศ์ 3.369
 580112357014  นางสาวจรินทร์ทิพย์   เลิศรัมย์ 2.9710
 580112357016  นางสาวจฑุามาศ   จนัตรง 3.2611
 580112357017  นางสาวชุลีภรณ์   สามิภกัด์ิ 2.9512
 580112357019  นางสาวณัฐยา   ดอมไธสง 2.6713
 580112357020  นางสาวณิชกัญยะภรณ์   เทวศิรัตน์ 3.1814
 580112357022  นางสาวนภสัสร   จนัทรังศรี 3.4015
 580112357023  นางสาวนารีรัตน์   แอมรัมย์ 2.6016
 580112357025  นางสาวนิรชา   โพนปลัด 2.7617
 580112357027  นางสาวปฐมาวดี   สีดาสกุล 2.9918
 580112357028  นายปภาวรินทร์   ขันน้อย 2.7319
 580112357029  นางสาวปาริชาติ   ภเูงิน 3.1820
 580112357030  นางสาวเปยีทพิย์   ซอยรัมย์ 2.6421
 580112357032  นางสาวพรพรรณ   สุวรรณ 2.9722
 580112357033  นางสาวพมิลวรรณ   นาคนาคา 2.3723
 580112357035  นางสาวภทัราภรณ์   บญุสม 3.3024
 580112357036  นางสาวมาริสา   ชเติกเคล 3.2025
 580112357038  นางสาวลลิตา   จนัไทย 3.6526
 580112357039  นางสาววรรณิษา   ชะฎารัมย์ 2.0927
 580112357040  นางสาววราภรณ์   คิดบรรจง 2.4928
 580112357041  นางสาววลัิยภรณ์   ดอนแก้ว 3.2629
 580112357043  นางสาวศิวนาถ   เกษหอม 2.4130
 580112357044  นางสาวศุภรัตน์   พทุธลา 3.0431
 580112357045  นางสาวสกุณา   สวสัด์ิพนู 2.6432
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ
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ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112357046  นางสาวสร้อยนภา   ราชแผ้ว 2.3533
 580112357047  นางสาวสิรินาถ   โยมรัมย์ 2.7434
 580112357048  นางสาวสุจติรา   แสวงศิลป์ 2.8735
 580112357049  นางสาวสุดารัตน์   นารถแนว 3.3336
 580112357050  นางสาวสุนันทา   เดชรักษา 3.0437
 580112357055  นางสาวหทัยา   ขัตติยะ 3.0538
 580112357057  นางสาวอรณิชา   ปดิตาฝ้าย 2.6339
 580112357059  นางสาวอารีรัตน์   เจริญยิ ง 3.1840
 580112357060  นายชนภทัร   ศรีจนัทร์บญุ 2.3841
 580112357061  นายดาริกา   เหมหงษ์ 3.5742
 580112357062  นายนัฐพงษ ์  มีสุระ 3.6343
 580112357063  นายมนตรี   สันรัมย์ 3.2444
 580112357064  นายวนัวเิศษฐ์   เบยีดกลาง 3.3445
 580112357066  นางสาวสิริวริินทร์   อินมา 2.9146
 580112357067  นายอนุชา   ทรงราษี 2.8547
 580112357068  นางสาวกัญญารัตน์   ศรีสุข 3.0548
 580112357073  นางสาวจริาภา   สรสิทธิ์ 2.8349
 580112357074  นางสาวชุมสิน   อาญาเมือง 3.4250
 580112357075  นางสาวญาสุมินทร์   เสาทอง 3.1051
 580112357077  นางสาวณัฐรัตน์   ชาภกัดี 2.8752
 580112357078  นางสาวธญัญลักษณ์   แก้วมรกฎ 2.8153
 580112357079  นางสาวนนทิยา   ปานะโปย 2.8954
 580112357080  นางสาวนันทิชา   สายยศ 3.0955
 580112357081  นางสาวนิตยา   คงมั น 3.4756
 580112357082  นางสาวนิภาพร   นามวชิา 3.3457
 580112357083  นางสาวเนตรนภา   ประจนับาล 2.7558
 580112357085  นางสาวปนัดดา   เหง้าเทพ 3.1859
 580112357087  นางสาวเปรมิกา   ศรีม่วงกลาง 3.4060
 580112357089  นางสาวพรชนก   แซ่ผู่ 2.9061
 580112357090  นางสาวพมิพล์ดา   หนิอ่อน 2.8762
 580112357092  นางสาวภทัรานิษฐ์   ปญัโย 3.1863
 580112357094  นางสาวยุวดี   สียํา 3.1064
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ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112357095  นางสาวเรวดี   รูซ์ 3.5665
 580112357097  นางสาววรรณพร   ไพโรจน์ 3.0666
 580112357099  นางสาววาสิตา   แสงอ่อน 3.1367
 580112357101  นางสาวศิริพรรณ   ภมูิไธสง 3.4368
 580112357103  นางสาวศุภาลัย   มูลวรรณ์ 2.8969
 580112357105  นางสาวสายฝน   เจวรัมย์ 3.3270
 580112357107  นางสาวสุดารัตน์   ดีศิริ 2.5771
 580112357108  นางสาวสุดารัตน์   หอยมุข 2.7772
 580112357109  นางสาวสุนิตา   ทรงบรรพต 2.8273
 580112357110  นางสาวสุภาวดี   ศรีสิงห์ 3.2574
 580112357111  นางสาวสุมินตรา   เหยียดรัมย์ 2.6675
 580112357112  นางสาวสุริสา   เหลวกุล 2.9076
 580112357113  นางสาวสุวนันท ์  ไทยารัมย์ 3.6677
 580112357114  นางสาวอทิตญา   รัมพณีนิล 3.4178
 580112357116  นางสาวอรพรรณ   ชุนรัมย์ 2.8379
 580112357117  นางสาวพราวพลิาศ   ยานรัมย์ 2.9880
 580112357118  นางสาวอิสริยา   ศรีทา 3.1381
 580112357119  นางสาวพชิญาภคั   สังฆเวช 3.3382
 580112357120  นางสาวสุนิสา   สุขเกิด 2.7783
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ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112350001  นายจกัรพงษ ์  จนัทร์ผกา 2.251
 580112350005  นายปญัญา   สิงหซ์อม 2.382
 580112350006  นายธติิวจัน์   เรืองจริาพงษ์ 3.503
 580112350008  นายสุรศักด์ิ   ดาสงเคราะห์ 2.854
 580112350010  นางสาวกนกรัตน์   พนัชนะ 2.295
 580112350012  นางสาวจฑุารัตน์   พริาณรัมย์ 2.586
 580112350013  นางสาวชลธชิา   แสนพลกรัง 2.207
 580112350014  นางสาวฐิติกา   มั นคง 2.458
 580112350015  นางสาวณัฐธดิา   ศิลาขาว 2.139
 580112350017  นางสาวดาริน   อินธพินัธ์ 2.6710
 580112350019  นางสาวธดิามณี   ทิพย์กระโทก 2.6611
 580112350020  นางสาวนิลาวรรณ   แสนคํา 2.3712
 580112350021  นางสาวปทมุพร   สอนตะคุ 2.8213
 580112350022  นางสาวประภาศิริ   ไทยน้อย 2.7014
 580112350023  นางสาวผกาวรรณ   เพยีรสันเทียะ 3.3615
 580112350024  นางสาวพรพมิล   บํารุงรัมย์ 3.4316
 580112350026  นางสาวภานุมาศ   ศรีเจริญ 2.3217
 580112350027  นางสาวมณีแก้ว   ชัยสุวรรณ์ 3.0318
 580112350029  นางสาวเมธาว ี  สีคํา 2.3119
 580112350030  นางสาวรษรี   แสนรัมย์ 2.7820
 580112350032  นางสาววนัสนันท ์  แสนบญุ 2.2121
 580112350034  นางสาววรีดา   ประกาศวฒิุชน 2.1122
 580112350036  นางสาวศิรินญา   พวงสวสัด์ิ 3.2623
 580112350037  นางสาวศุภนิดา   สวสัดี 2.1024
 580112350038  นางสาวสโรชา   บญุผ่อง 2.6325
 580112350043  นางสาวอนุชธดิา   เดชหามาตย์ 2.9326
 580112350045  นางสาวอุรัสยา   สมดี 3.2227
 580112350048  นายดนุเดช   ศิริรัตน์ 2.1528
 580112350049  นายนนทวิฒัน์   เดชวงษา 2.4829
 580112350050  นายปณุณวทิ   เลไธสง 3.8430
 580112350051  นายวรเมธ   โสภี 2.8031
 580112350057  นางสาวเจนจริา   หอมแก้ว 2.2232
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 580112350060  นางสาวณัฐภรณ์   ชาวนา 2.9233
 580112350061  นางสาวณิณทิรา   ศรีเมือง 3.2534
 580112350062  นางสาวทักษพร   สุระสีห์ 3.2735
 580112350066  นางสาวปภาว ี  ศรีชุมแสง 2.1836
 580112350068  นางสาวพรนภา   พงษส์กุล 3.5137
 580112350071  นางสาวภารดี   รุ่งเรืองวฒัน์ 2.3338
 580112350074  นางสาวยุภาภรณ์   ตะคุณรัมย์ 2.7539
 580112350075  นางสาวรัชฎา   ประสงค์กูล 3.5740
 580112350076  นางสาวลลิตา   แตะอินรัมย์ 2.4541
 580112350079  นางสาวศศิกานต์   เปน็รัมย์ 2.8542
 580112350080  นางสาวศศิวรรณ   โอภาสเพญ็ทรา 2.4043
 580112350082  นางสาวสกุลทพิย์   ทองพระพกัตร์ 2.4744
 580112350083  นางสาวสิรินัดดา   หลวงกอง 2.5445
 580112350084  นางสาวสุกัญญา   หบุกําปงั 2.4846
 580112350085  นางสาวสุดารัตน์   สุทธิ 2.3247
 580112350088  นางสาวอนุชสรา   เรืองประโคน 3.5448
 580112350091  นายคุณากร   เดชบญุ 3.5149
 580112350092  นายชวนิวชิญ์   ขบวนรัมย์ 2.2050
 580112350093  นายณัฐดนัย   ดิษฐ์วฒันาโชติ 3.2551
 580112350094  นายทรงสวสัด์ิ   เลิศเสนา 2.2952
 580112350095  นายนัฐพล   วงศ์ใหญ่ 2.5753
 580112350100  นางสาวจรินทร์ยา   คําแพงมัก 2.8254
 580112350101  นางสาวจนิตนา   บดุดาลี 3.1355
 580112350102  นางสาวชยาภาร์   กะรัมย์ 3.1156
 580112350103  นางสาวชุฎารัตน์   โค้งสูงเนิน 2.8957
 580112350108  นางสาวธญัลักษณ์   แพมไธสงค์ 2.8758
 580112350110  นางสาวบญุสิตา   พากันหา 2.9359
 580112350111  นางสาวประภาพรรณ   โขงรัมย์ 3.2860
 580112350113  นางสาวพรพมิล   คํามงคล 2.3961
 580112350114  นางสาวพมิพว์ภิา   จนีเกิด 2.7262
 580112350115  นางสาวภทัรนารี   ทองจนัทร์ 2.4663
 580112350117  นางสาวมลพลิา   วชัรินทร์ 2.3964
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 580112350123  นางสาววมิลรัตน์   กรงรัมย์ 2.5965
 580112350124  นางสาวศศิธร   ชะระตะคุ 2.4566
 580112350125  นางสาวศิรดา   ชุมสงฆ์ 3.0267
 580112350126  นางสาวศิริสุดา   เทยีมคํา 2.8868
 580112350127  นางสาวสกุลนี   คําภาพนัธ์ 3.4869
 580112350128  นางสาวสุกัญญา   เจยีนรัมย์ 2.3470
 580112350129  นางสาวสุจนิดา   เดือนไธสง 2.9871
 580112350130  นางสาวสุธดิา   นัยเนตร 2.4872
 580112350131  นางสาวสุภาพร   รักษา 2.5373
 580112350132  นางสาวเสาวลักษณ์   ด้วงเคน 2.6374
 580112350133  นางสาวอรยา   ศิริชาติ 2.4775
 580112350134  นางสาวอุมาพร   ไวยุกรรณ์ 3.6376
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 580112353001  นายสหรัฐ   ยะปะเภา 2.171
 580112353002  นางสาวกมลลักษณ์   ไกรจนัทร์ 2.762
 580112353003  นางสาวกัญญาภคั   วนมา 3.563
 580112353004  นางสาวกุลสตรี   พมิโคตร 2.994
 580112353008  นางสาวจฑุามาศ   ลงลายชาติ 3.565
 580112353010  นางสาวชัญญานุช   แกมกล้า 2.146
 580112353011  นางสาวญาณี   ศรีเตชะ 3.287
 580112353012  นางสาวฐิติยาพร   พรมสุรินทร์ 2.978
 580112353013  นางสาวณัฐนรี   เปล่งชัย 3.199
 580112353014  นางสาวดอกแก้ว   แสนคําราง 2.5310
 580112353016  นางสาวธนพร   ขุนคิ ม 2.7611
 580112353017  นางสาวธดิารัตน์   เบยีดรัมย์ 2.9912
 580112353018  นางสาวนภาพร   ดวงศรี 3.3213
 580112353019  นางสาวนัยนา   มงคลภาส 2.1014
 580112353021  นางสาวปฏกิาญจน์   เครือน ําคํา 3.3615
 580112353022  นางสาวประทุมมา   ไกรกูล 2.6316
 580112353024  นางสาวปยิพร   ปทุมทอง 3.0317
 580112353026  นางสาวพชัสุดา   แก้วเลื อน 3.8018
 580112353027  นางสาวแพรรว ี  จานิกร 2.4319
 580112353028  นางสาวภาวนีิ   บญุแก้ว 2.9520
 580112353030  นางสาวรจเรดศ   เจยีมจติร์ 2.9721
 580112353032  นางสาววรรณวษิา   ไกรรัมย์ 2.4722
 580112353033  นางสาววรีวรรณ   พวงจนัทร์ 2.8023
 580112353034  นางสาวศิรดา   บญุมาก 2.3924
 580112353036  นางสาวศิริลักษณ์   โสภาพนัธ์ 3.2325
 580112353038  นางสาวสุดารัตน์   หาญสุรินทร์ 3.0726
 580112353039  นางสาวสุธดิา   จําปาบรีุ 3.2327
 580112353040  นางสาวสุนิษา   เพยีพยัคฆ์ 2.4528
 580112353041  นางสาวสุภทัรชดา   นุชารัมย์ 2.5829
 580112353043  นางสาวสุวาณิชกานต์   พงศกาญจนพฒัน์ 2.1530
 580112353046  นางสาวอรดา   ประเสริฐ 2.8931
 580112353047  นางสาวอรสา   ประสาร 2.5532
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 580112353048  นางสาวอรุณี   รุมชะเนา 2.0633
 580112353049  นางสาวอารีรัตน์   สาลี 2.8534
 580112353052  นายสิทธกิร   ปริุมาเต 2.6735
 580112353053  นางสาวกรรณิการ์   อาญาเมือง 3.0836
 580112353054  นางสาวกานดา   โอชํารัมย์ 3.2737
 580112353056  นางสาวจริดา   สุมรัมย์ 2.1638
 580112353057  นางสาวจนัทรา   กุมรัมย์ 2.7939
 580112353058  นางสาวจนิตหรา   ทัศนศาสตร์ 2.3640
 580112353059  นางสาวจฑุารัตน์   บญุครอง 2.3941
 580112353060  นางสาวช่อผกา   อาดมนตรี 2.9542
 580112353063  นางสาวณัฐกานต์   รวมรถ 2.1743
 580112353064  นางสาวณัฐวดี   ชะวรัูมย์ 2.5444
 580112353065  นางสาวตวงรัตน์   ตีนทอง 2.4245
 580112353068  นางสาวนนทิยา   ธรรมมีภกัด์ิ 2.5846
 580112353069  นางสาวนฤมล   แวะสันเทียะ 2.2747
 580112353071  นางสาวนิสราพร   แซ่ตัง 2.1148
 580112353072  นางสาวปพชิญา   เดียรประโคน 2.4549
 580112353073  นางสาวประภารัตน์   เพชรเลิศ 2.6650
 580112353074  นางสาวปวณีา   อุดไธสง 2.8851
 580112353075  นางสาวพรชิตา   ยศรักษา 3.2952
 580112353076  นางสาวพชัรา   ไลไธสง 3.2353
 580112353078  นางสาวภทัราวดี   ศรีสวา่ง 2.8654
 580112353079  นางสาวกัญญาวร์ี   ขาวก้านเหลือง 2.4655
 580112353081  นางสาวรัตนาพร   แสนระวงั 2.4756
 580112353082  นางสาวรุ่งทิวา   สิขิรัมย์ 3.2057
 580112353083  นางสาววารุณี   เจริญศิริ 2.5158
 580112353086  นางสาวศิรินทร์ทพิย์   จติสุข 2.8459
 580112353087  นางสาวศุภรัตน์   ศุภนาม 3.0060
 580112353089  นางสาวสุทธดิา   นาคร้าย 2.2261
 580112353090  นางสาวปยิธดิา   แสนชูปา 2.8562
 580112353091  นางสาวสุปรีญา   คําเสนา 3.2763
 580112353092  นางสาวสุภสัสร   สุภาพ 2.2564
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 580112353093  นางสาวสุภาวดี   พลสุวรรณ 2.7665
 580112353094  นางสาวสุวภิา   โสระเม็ก 2.5166
 580112353096  นางสาวอภญิญา   แก้วเหลี ยม 3.1667
 580112353097  นางสาวอรทยั   ปวสิา 3.3668
 580112353099  นางสาวอังคนา   คําใส 3.2369
 580112353100  นางสาวอินทริา   สมณี 2.3270
 580112353101  นายสมชาย   นนทะศิลา 2.7371
 580112353105  นางสาวเกษมณี   ชัยพระอินทร์ 3.1472
 580112353106  นางสาวจนัทร์จริา   ทิรอดรัมย์ 2.8573
 580112353108  นางสาวจรีะนันท์   รัตนคูศิริ 3.6574
 580112353109  นางสาวจรีุพร   จากรัมย์ 2.8175
 580112353115  นางสาวทรรศิกานต์   ราชเทยีร 3.7276
 580112353116  นางสาวทวิาพร   ทวศีรี 2.8677
 580112353117  นางสาวธนัย์ชนก   สมสวย 3.1878
 580112353118  นางสาวนภสัสร   ริ วกระโทก 2.5179
 580112353119  นางสาวนันทิญา   ทนวนรัมย์ 2.7180
 580112353120  นางสาวนิดารัตน์   โสปนัหริ 2.7481
 580112353121  นางสาวเบญญา   หล่อทอง 2.5582
 580112353124  นางสาวปานตะวนั   พอ่ค้า 2.9883
 580112353125  นางสาวพรธมิล   คงมั น 3.6884
 580112353126  นางสาวพชัรี   ไก่แก้ว 2.3585
 580112353127  นางสาวเพญ็นภา   เหมือนชอบ 2.3886
 580112353129  นางสาวมยุรี   ศรีสุเลิศ 3.1487
 580112353131  นางสาวรัศณีกร   สมนึก 2.3088
 580112353132  นางสาวรุ่งนภา   เมืองสันเทียะ 3.3789
 580112353134  นางสาวศศิมาภรณ์   นาราษฎร 3.5290
 580112353135  นางสาวศิริญญา   กองอาสา 3.3991
 580112353137  นางสาวสายสุนีย์   เสริมรัมย์ 2.6492
 580112353138  นางสาวสุดารัตน์   สุขสม 2.6693
 580112353139  นางสาวสุธชิา   มหาวงค์ 2.4594
 580112353140  นางสาวสุนันทา   วงค์แปลก 2.7295
 580112353141  นางสาวสุพตัรา   นาคประสพ 2.3096
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การเงินและการธนาคาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ
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รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112353142  นางสาวสุภาภรณ์   มนัสศิลา 2.8897
 580112353143  นางสาวสุวนันท์   มูลดับ 2.4598
 580112353144  นางสาวสุวมิล   ไชยคํา 2.5599
 580112353147  นางสาวอรนภา   จนัทะขิน 2.62100
 580112353148  นางสาวอรุณี   ขอเชื อมกลาง 3.31101
 580112353149  นางสาวอัมพกิา   สุเรรัมย์ 2.51102
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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 2561

วันที ่ 19/4/2562

 560112354002  นายกฤษณะ   อุทพนัธ์ 2.531
 580112354002  นายปรมัตถ์   เสาร์ประโคน 2.532
 580112354003  นายภดิูศ   หว่งเนาวกุล 3.953
 580112354004  นายไวทยา   เที ยงเจริญ 2.554
 580112354005  นายอัษฎาวฒิุ   ทพิย์พระเนตร 2.585
 580112354007  นางสาวกมลลักษณ์   เดชารัมย์ 2.376
 580112354010  นางสาวกานติมา   กองศักด์ิ 2.667
 580112354011  นางสาวเกษร   บอ่ไทย 2.558
 580112354014  นางสาวเจนจริา   ปานประโคน 3.209
 580112354017  นางสาวดวงนภา   วนัทา 3.0410
 580112354018  นางสาวทิพยาพร   คามบตุร 2.6211
 580112354019  นางสาวธรรญรส   บริบรูณ์ 2.2712
 580112354020  นางสาวธชัพรรณ   สมจติร 2.4213
 580112354021  นางสาวธรีดา   จํารูญอิสระกุล 2.8914
 580112354022  นางสาวนิรชา   สิงหส์นั น 2.8015
 580112354024  นางสาวบงัอร   รสหอม 3.2516
 580112354025  นางสาวปราถนา   โพธสิวา่ง 3.4717
 580112354026  นางสาวปวณ์ีสุดา   โพธนิาม 2.8618
 580112354027  นางสาวพรสุดา   สติกุล 3.0219
 580112354029  นางสาวภทัรวดี   บญุมามอญ 2.7020
 580112354030  นางสาวมนิดา   มูลลอน 2.7821
 580112354031  นางสาวรัชดา   ครวญดี 3.0022
 580112354032  นางสาวเรณุมาศ   เฉลิมจนัทร์ 2.1023
 580112354034  นางสาววไิลวรรณ   จนัทร์คนึง 3.6324
 580112354036  นางสาวปณัฑารีย์   สีขาว 2.5625
 580112354037  นางสาวสิริยากร   ภธูร 2.5326
 580112354038  นางสาวสุชาดา   ดีต่อ 2.4527
 580112354039  นางสาวสุดารัตน์   สุวรรณภมูิ 3.0328
 580112354040  นางสาวสุนิศา   แซ่กัง 3.2529
 580112354042  นางสาวสุภาวรรณ   กตัญญู 2.8330
 580112354043  นางสาวแสงทิพย์   แสงโคตร 2.2731
 580112354045  นางสาวอรทัย   เสนผาบ 2.7132
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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 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112354046  นางสาวอัญมณี   บตุรรัตน์ 2.6233
 580112354047  นายณัชพล   แผลงประพนัธ์ 2.3834
 580112354050  นายสมชาย   คงรุ่งโชคดี 2.5135
 580112354051  นางสาวกนกพร   เกือบรัมย์ 2.2936
 580112354052  นางสาวกมลรัตน์   เพิ มดี 2.9837
 580112354053  นางสาวกมลวรรณ   สมคิด 2.2338
 580112354054  นางสาวกัญญา   สุทธสิาร 2.4639
 580112354055  นางสาวกาญจนา   สิมอุดร 2.6640
 580112354056  นางสาวเกวลิน   ตั งประเสริฐวฒิุ 2.7641
 580112354057  นางสาวขนิษฐา   พลจนัทร์ 2.6042
 580112354058  นางสาวจารุพร   เพช็รรักษา 3.4143
 580112354059  นางสาวจฑุามาศ   ไชยชนะวงศ์ 2.3044
 580112354060  นางสาวเจนจริา   แสนคนึง 2.8245
 580112354061  นางสาวชลลดา   มณีรัตน์ 2.6746
 580112354062  นางสาวณัฐมล   นะรัมย์ 3.0647
 580112354064  นางสาวทิพวรรณ   นุ่มนวล 2.6448
 580112354065  นางสาวธญัลักษณ์   ล ําเลิศ 2.7449
 580112354066  นางสาวนภาพร   เชยรัมย์ 2.8450
 580112354067  นางสาวนิศารัตน์   เดินรีบรัมย์ 2.4351
 580112354068  นางสาวนุชรี   พงศ์ชะนะ 2.5252
 580112354072  นางสาวพมิพใ์จ   คํามี 2.3953
 580112354073  นางสาวภคัจริา   เอี ยงประโคน 3.2254
 580112354074  นางสาวภทัรา   เรืองนาม 2.4255
 580112354075  นางสาวยุภารัตน์   ทบเทิบ 2.3956
 580112354076  นางสาวรุ่งทิวา   ไชยภา 2.6957
 580112354077  นางสาววรวย์ี   กรรย์มูล 2.3758
 580112354078  นางสาววรัิลพชัร   พนูรัมย์ 3.3859
 580112354080  นางสาวศิริวมิล   สมนอก 2.9560
 580112354081  นางสาวสมรัตน์   ภทัรโสภสกุล 2.8461
 580112354082  นางสาวสุกัญญา   ชะบงัรัมย์ 2.2362
 580112354083  นางสาวสุดารัตน์   คัชมา 3.4263
 580112354084  นางสาวสุธาทิพย์   แซ่โง้ว 3.1564
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การตลาด

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ
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รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112354085  นางสาวสุนิสา   สนองหงอก 2.5365
 580112354086  นางสาวสุภาพร   ธรรมนาม 2.6966
 580112354087  นางสาวสุภาวณีิ   โพธิไ์ทร 2.5067
 580112354088  นางสาวแสงระว ี  ที รัก 2.3668
 580112354089  นางสาวอนุธดิา   นุสอนรัมย์ 2.8869
 580112354091  นางสาวอินทริา   มัดถาปะกา 2.3870
 580112354095  นายสิทธเิวช   สามงามพา 2.5471
 580112354096  นางสาวกนกพรรณ   เทียนขาว 3.1572
 580112354098  นางสาวกฤษณี   จงรัมย์ 3.2273
 580112354100  นางสาวกาญจนาภา   จนิดาวลัย์ 3.1874
 580112354105  นางสาวชมพนุูช   สนไธสง 2.3875
 580112354106  นางสาวฐิตาภา   ภมูิกาศ 2.6776
 580112354107  นางสาวณัฐริกา   บนัหนัไทยสงค์ 3.1177
 580112354108  นางสาวทิพย์สุดา   มุง่ดี 3.3578
 580112354110  นางสาวธติิมา   ดวงศรี 2.9479
 580112354111  นางสาวนัตทรี   พรมนัส 2.6380
 580112354113  นางสาวเนตรดาว   สมดี 2.4881
 580112354114  นางสาวประภสัสร   ตาดทิพย์ 2.6582
 580112354116  นางสาวปทัมาภรณ์   โสวาที 2.5083
 580112354119  นางสาวมณีรัตน์   บญุเศษ 2.7984
 580112354120  นางสาวรัชฎาวรรณ   หา้วหาญ 2.2885
 580112354121  นางสาวรุ่งนิดา   ส่งพมิาย 2.5186
 580112354123  นางสาววไิลพร   สมสาย 2.7887
 580112354125  นางสาวศุภมาศ   ล้ามกระโทก 3.2688
 580112354129  นางสาวสุธดิา   บญุเนาว์ 3.1289
 580112354130  นางสาวสุพรรษา   เร่งเจริญธรรม 2.9090
 580112354132  นางสาวสุรีย์รัตน์   หริ งกระโทก 2.2891
 580112354135  นางสาวอรอนงค์   บริสุทธิ์ 3.4192
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การจัดการ
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รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 570112356143  นางสาวพลิาพร   ทองดี 2.381
 580112356003  นายธรีวฒัน์   พงศ์สุธนะ 2.462
 580112356006  นายสุวฒัน์ชัย   หล่อแท้ 2.163
 580112356011  นางสาวจฑุามาศ   ยิงนารัมย์ 2.664
 580112356016  นางสาวนันฐิกา   พริาญรัมย์ 2.365
 580112356018  นางสาวประกายวรรณ   การรัมย์ 3.346
 580112356020  นางสาวพรณิชา   หนุติราช 2.307
 580112356022  นางสาวพฤกษา   ชุบไธสง 2.368
 580112356024  นางสาวเพญ็นภา   อ่อนงาม 2.779
 580112356025  นางสาวภควดี   ชะนะชัย 2.4210
 580112356027  นางสาวมินตรา   ปกัการะนัง 2.8011
 580112356029  นางสาววาสนา   ทองบุ 2.7412
 580112356031  นางสาวศศิวมิล   กองศรี 2.7813
 580112356032  นางสาวศิริพร   เข็มช่อ 2.7014
 580112356033  นางสาวศิริรัตน์   ธรรมโกศล 2.6115
 580112356034  นางสาวศิริลักษณ์   พนูเเสง 2.3916
 580112356035  นางสาวสโรชา   บญุมาก 2.5317
 580112356036  นางสาวสาวติรี   พระปฐม 3.2418
 580112356037  นางสาวสุขรินทร์   หนาแน่น 2.3319
 580112356040  นางสาวสุมิตรา   สงสริ 3.2720
 580112356041  นางสาวสุรีรัตน์   ใจงาม 3.2321
 580112356042  นางสาวอณุภา   ไสยสะอาด 3.2522
 580112356043  นางสาวอรณิช   เฉียงเมือง 2.8223
 580112356044  นางสาวอาภสัรา   มณีศรี 2.7124
 580112356047  นายณัฐวฒิุ   สกุลทรงพาณิชย์ 2.5925
 580112356050  นายศุภณัฐ   ปะทิเก 2.6026
 580112356051  นางสาวกัญญาภคั   โคประไพ 2.4727
 580112356054  นางสาวจรินันท ์  แสนกล้า 2.5128
 580112356056  นางสาวเจนจริา   เผ่าเวยีงคํา 2.1229
 580112356058  นางสาวณัฐณิชา   มีพษิ 2.2730
 580112356059  นางสาวดารินทร์   ศรีวเิศษ 2.5931
 580112356061  นางสาวปณิดา   แก้วสังข์ 2.8332
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ
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รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112356063  นางสาวปาจรีย์   แพวขุนทด 3.4133
 580112356064  นางสาวพรประภา   ปานกลาง 2.8834
 580112356067  นางสาวพมิพพ์ไิล   ลุงไธสง 2.3135
 580112356068  นางสาวแพรวพรรณ   โชยรัมย์ 2.8036
 580112356069  นางสาวภทัรา   เลไธสง 2.9837
 580112356071  นางสาวรวนิทนิ์ภา   แต่งงาม 3.1138
 580112356072  นางสาววรรณรัชต์   กางรัมย์ 2.9139
 580112356073  นางสาววจิติรา   สร้อยประดิษฐ์ 2.5340
 580112356074  นางสาววนัีส   ชุ่มเสนา 2.6341
 580112356075  นางสาวศิริกานต์   นอนรัมย์ 2.5642
 580112356077  นางสาวศิริรัตน์   ศรีบวัลา 2.6943
 580112356078  นางสาวศิริลักษณ์   ปญัญายะ 2.2444
 580112356079  นางสาวสลิตา   แก้วทองภู 3.2645
 580112356080  นางสาวสิริกาญน์   อดุลรัมย์ 3.0346
 580112356083  นางสาวสุภาพร   เสาไธสง 3.1147
 580112356084  นางสาวสุรวดี   แคน้อย 2.8748
 580112356088  นางสาวอาลิยา   สาลการ 2.3149
 580112356089  นางสาวอินทิรา   พรมมิ 2.2850
 580112356090  นายจริายุทธ   ทิ งโคตร 2.6051
 580112356091  นายธนชัย   ทรงประโคน 2.7052
 580112356093  นายพชิิต   ทองลือ 3.4653
 580112356094  นายสุรพล   วไิชยสง 3.0754
 580112356095  นางสาวกุลธดิา   อุทัยดา 2.4155
 580112356097  นางสาวคําแพง   ชะใบรัมย์ 2.4456
 580112356098  นางสาวจริาภรณ์   ดวงตารัมย์ 2.2457
 580112356099  นางสาวจฬุาลักษณ์   รุ่งเรืองรัมย์ 2.1658
 580112356100  นางสาวชนนิกานต์   บํารัมย์ 2.7759
 580112356101  นางสาวชลิตา   อาญาเมือง 2.9460
 580112356102  นางสาวณัฐวดี   ปดูวงรัมย์ 3.0361
 580112356103  นางสาวธารนรินทร์   ผิวโสตร 2.7762
 580112356104  นางสาวน ําฝน   เพง็ศรี 2.6463
 580112356105  นางสาวปนัดดา   ผิวแดง 3.5064
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ
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ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112356106  นางสาวปรียาสิน   ประกอบกุล 2.3565
 580112356110  นางสาวพชัริดา   ศฤงคาร์นันท์ 3.0166
 580112356111  นางสาวพรีดา   ทูลไธสงค์ 2.7667
 580112356112  นางสาวไพริน   พลึกรุ่งโรจน์ 2.1568
 580112356113  นางสาวมณฑิตา   ตอรบรัมย์ 2.7069
 580112356114  นางสาวมลธดิา   อุดรพมิาย 2.9070
 580112356115  นางสาวรัชฎาพร   ศรีชมภู 2.1471
 580112356116  นางสาววทันวภิา   หาญธงชัย 2.2372
 580112356117  นางสาววพิาวรรณ   เต้นปกัษี 3.1273
 580112356118  นางสาวศศิภา   จนัทะมาตร 2.6774
 580112356119  นางสาวศิรินารถ   ศรีชมภู 2.8475
 580112356120  นางสาวศิริภา   เทพปญัญา 2.8676
 580112356121  นางสาวศิริลักษณ์   แปน้แก้ว 2.1577
 580112356124  นางสาวสิโรธร   ทิมินกุล 2.5878
 580112356125  นางสาวสุดารัตน์   สุภาษติ 2.6279
 580112356126  นางสาวสุนารี   คุมสุข 2.2580
 580112356127  นางสาวสุภาภรณ์   เกิดช่อ 2.3881
 580112356129  นางสาวเหมสุดา   อินสําอางค์ 2.3482
 580112356130  นางสาวอมิตา   บรุะพา 2.5783
 580112356133  นางสาวอุษณิษา   คงนา 2.9684
 580112356135  นางสาวสุนันธนีิ   รอบแควน้ 2.8085
 580112356139  นางสาวกฤษณา   แทนอาษา 2.9486
 580112356140  นางสาวมณีรัตน์   นนทะศรี 2.5187
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ
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ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 560112358040  นางสาวยุวดี   โยธนิ 2.081
 560112358053  นางสาวสุวนันท์   หยวบรัมย์ 2.102
 570112358092  นางสาวจนิทภา   จนัทะคาส 2.553
 570112358124  นายบณัฑิต   อุไรพนัธ์ 2.074
 580112358002  นายกิตติภทัร์   พอกสนิท 2.545
 580112358003  นายณรงฤทธิ ์  รักพร้า 3.546
 580112358008  นายพชี   วฒุาพทัิกษ์ 2.897
 580112358009  นายภเิษก   ภาชนะวรรณ 2.908
 580112358011  นายวศิิษฐ   น้อยศรี 2.349
 580112358012  นายศุภกฤษ ์  พทุธานุ 2.2410
 580112358014  นายสิทธศัิกด์ิ   เอี ยมศิริ 2.8011
 580112358017  นางสาวกันยารัตน์   เทพจติร 2.3612
 580112358018  นางสาวเขมิสรา   ทวชีาติ 2.1013
 580112358021  นางสาวธารทิพย์   พลดอน 2.2714
 580112358022  นางสาวนภสร   กระซิรัมย์ 2.6515
 580112358023  นางสาวเนตรชนก   ยอดมุงคุล 3.1816
 580112358024  นางสาวปทัมา   นิลนนท์ 2.2017
 580112358026  นางสาวพนูศรี   การกระสัง 2.5718
 580112358028  นางสาวรสจรินทร์   ชมภู 2.1819
 580112358029  นางสาววมิล   เจริญรัมย์ 2.8920
 580112358030  นางสาวศลิษา   ฉิมณรงค์ 2.2921
 580112358032  นางสาวสุชาวดี   โทนุบล 2.3122
 580112358033  นางสาวสุภทัรา   โพธแิสง 2.5123
 580112358034  นางสาวอรณี   เชือนรัมย์ 2.8624
 580112358035  นางสาวอัจฉริยา   พวงธรรมเจริญ 2.4425
 580112358042  นายพงศ์พสุิทธิ ์  บญุครอง 2.6326
 580112358045  นายวชัรินทร์   นวลอินทร์ 2.9927
 580112358046  นายวษิณุวฒัน์   ขันอาสา 2.8228
 580112358050  นายอาทติย์   บรุาสิทธิ์ 2.4329
 580112358052  นางสาวกาญจนา   ประสงค์ทรัพย์ 2.3530
 580112358053  นางสาวจนัทิมา   ตันนอก 2.1831
 580112358057  นางสาวนฤมล   พรมหงษ์ 2.3132
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ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112358058  นางสาวปภสัรา   เขินไพร 2.7533
 580112358059  นางสาวปารณีย์   แต้มงาม 2.5034
 580112358063  นางสาวรัตนาภรณ์   วงัยิฉิม 2.4835
 580112358066  นางสาวสิราพร   พรมเทพ 2.6336
 580112358067  นางสาวสุธดิา   นะรมรัมย์ 2.9537
 580112358068  นางสาวสุภาวดี   สีสัน 2.1938
 580112358079  นายวราวฒิุ   สุทนต์ 2.2639
 580112358081  นายวรีะพงษ ์  คุ้มครอง 2.5640
 580112358082  นายสถาพร   สํารวมจติ 2.3341
 580112358084  นายอธบิดี   บอ่มี 2.2542
 580112358085  นายเอกวฒัน์   ชาติจอหอ 2.8543
 580112358087  นางสาวเกวลิน   สวสัด์ิพนัธ์ 2.5944
 580112358095  นางสาวพมิพช์นก   จนัทราด 2.7345
 580112358096  นางสาวแพรวพรรณ   อินมะดัน 2.4646
 580112358100  นางสาวศิริลักษณ์   ชุมพล 2.7747
 580112358101  นางสาวสิรินยา   จริตรัมย์ 2.6548
 580112358103  นางสาวแสงรว ี  เทียนเหลือง 3.3749
 580112358111  นางสาวทัศวรรณ   ภมูิพนัธ์ 2.0650
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ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 570112352044  นางสาวกวนินาถ   ภาพยนต์ 2.971
 570112352053  นางสาวอรอนงค์   มุง่ดี 2.132
 580112352001  นายณัฐกิตต์ิ   คนอยู่ 3.313
 580112352002  นายสุเมธ   พรมแปน้ 2.954
 580112352003  Miss Rattanakvatey   Vuth 3.775
 580112352004  นางสาวกชกร   สุบญุมี 3.026
 580112352005  นางสาวกนกอร   เรืองรัมย์ 2.477
 580112352006  นางสาวกาญจนา   ไชยอินทร์ 2.988
 580112352007  นางสาวกุลธดิา   ปลัุนรัมย์ 2.749
 580112352008  นางสาวจารุวรรณ   กันยามา 3.1810
 580112352009  นางสาวจรินันท์   อุไรรักษ์ 3.2711
 580112352010  นางสาวจฑุาทพิย์   กําลังเลิศ 2.7212
 580112352012  นางสาวชนม์นิภา   สบายใจ 2.6513
 580112352013  นางสาวชลธดิา   สดไธสง 2.7914
 580112352014  นางสาวณัฐชา   บงึชารี 2.7715
 580112352015  นางสาวดวงสุดา   การัมย์ 3.0216
 580112352016  นางสาวทัศนีย์   คุณสาร 2.6917
 580112352017  นางสาวธติิมา   พมิพว์งศ์ 3.3418
 580112352018  นางสาวนันท์จริา   นารีรัมย์ 3.3419
 580112352019  นางสาวน าํฝน   เกรียรัมย์ 3.0520
 580112352020  นางสาวนิภาพร   ทะนีหงษ์ 3.6121
 580112352021  นางสาวเบญญาภา   วเิศษสุวรรณ 2.2922
 580112352022  นางสาวปาริฉัตร   ดวงศรี 2.2023
 580112352023  นางสาวพรพมิล   กรุมรัมย์ 2.8324
 580112352025  นางสาวภทัรภา   ดาทอง 3.3225
 580112352026  นางสาวภริมย์ญา   จกููล 2.7926
 580112352028  นางสาวรัตติกาล   ดวงพรม 2.7927
 580112352029  นางสาวรุจรีุ   กระแสโสม 2.5428
 580112352032  นางสาววารุณี   จ ํานอก 2.3029
 580112352034  นางสาวศิริลักษณ์   โพธิเ์งิน 2.6530
 580112352035  นางสาวสกุณา   มานะดี 3.4031
 580112352037  นางสาวสุขเกษม   แสงประโคน 2.5432
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วันที ่ 19/4/2562

 580112352038  นางสาวสุดารัตน์   เสาวโค 2.4533
 580112352040  นางสาวสุภาพร   จนัทร์แดง 2.5134
 580112352041  นางสาวอฐิตา   สืบสุข 2.3935
 580112352042  นางสาวอนุรดี   ทบแก้ว 2.6336
 580112352043  นางสาวอรอุมา   ยอดบญุหล้า 2.8737
 580112352044  นางสาวอุษณี   อุรีรัมย์ 3.5638
 580112352045  นายธนกฤต   แซ่ลิ ม 3.5739
 580112352048  นางสาวกัญญา   คํากองเกิ ง 2.5040
 580112352050  นางสาวกุสุมา   แจม่ใส 2.5841
 580112352051  นางสาวจติจริยาพร   สนธิใ์หม่ 3.4642
 580112352052  นางสาวจรัิตชยา   ภาสําราญ 2.6543
 580112352055  นางสาวชนานาฏ   ชมภรูาช 2.6644
 580112352056  นางสาวณัชชา   ลามพดั 3.2145
 580112352057  นางสาวณัฐธดิา   มะลิรัมย์ 2.2546
 580112352058  นางสาวดวงหทัย   โสประโคน 3.0347
 580112352060  นางสาวนกเล็ก   เขตรักษา 2.3248
 580112352062  นางสาวนิฐินันท์   เจริญศิริ 2.1149
 580112352063  นางสาวนิรชา   วชิรโชติ 2.3350
 580112352064  นางสาวปภสัรา   ชัยอุป 2.5351
 580112352065  นางสาวปาริชาติ   อ่อนคํา 2.4052
 580112352068  นางสาวภทัรวดี   อุส่าหรั์มย์ 2.9253
 580112352070  นางสาวเมธาพร   อาจทวกีุล 3.1054
 580112352071  นางสาวรัตติยาภรณ์   สมศรี 2.5655
 580112352073  นางสาววนิดา   ศัตรูพนิาศ 2.1156
 580112352075  นางสาวศิริลักษณ์   ทรัพย์คําจนัทร์ 2.2757
 580112352076  นางสาวศิริมาศ   บวังาม 2.1158
 580112352081  นางสาวสุนารี   พรหมเสนา 2.8559
 580112352082  นางสาวสุนิสา   มุง่ดี 3.2460
 580112352084  นางสาวสุมาลี   ชะรุมรัมย์ 2.6761
 580112352085  นางสาวอนงค์นาฎ   ปนิตามี 3.6162
 580112352087  นางสาวอริยา   จนัสด 2.5563
 580112352088  นางสาวอุษณีย์   มะไลไธสง 2.1464
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ
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ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112352089  นายกนต์ธร์ี   โพธิง์าม 2.6265
 580112352090  นายศุภกฤต   นรารัตน์กุล 3.7566
 580112352091  นายอนิรุทธิ ์  เกตุประดิษฐ์ 3.3367
 580112352093  นางสาวกันตยา   กะรัมย์ 3.0368
 580112352094  นางสาวกาญจนา   วรีะธรรมวาทนิ 3.0469
 580112352095  นางสาวเกวรินทร์   แทน่ทอง 3.1170
 580112352096  นางสาวจติราพรรณ   วงศ์ช่วงโชติ 2.9171
 580112352097  นางสาวจริารัตน์   วอ่งไว 2.7872
 580112352098  นางสาวจฑุารัตน์   ละออ 2.6573
 580112352100  นางสาวชรินรัตน์   ภูสี่ทอง 2.7774
 580112352102  นางสาวณัฐริการณ์   พรมหงษ์ 3.2075
 580112352104  นางสาวธญัญาศิริ   สียางนอก 3.2176
 580112352105  นางสาวนลินี   กองแก้ว 2.4877
 580112352106  นางสาวนารินทร์   บตุรเอื อ 2.7678
 580112352108  นางสาวนุสรา   ขาวรัมย์ 2.5879
 580112352109  นางสาวปวนัรัตน์   ศรีบรรดิษฐ์ 2.8980
 580112352110  นางสาวปภาดา   ทรงประโคน 2.1481
 580112352112  นางสาวเพญ็นภา   ศิริสําราญ 3.2082
 580112352113  นางสาวภทัทิยา   จกัรกระโทก 3.4083
 580112352114  นางสาวมสธร   เกษรนวล 3.7584
 580112352115  นางสาวเมริตา   จนัทนิมาธร 2.7285
 580112352116  นางสาวรัตนาวดี   แก้วสามดวง 3.4386
 580112352117  นางสาวลลิตา   จนัทร์ประโคน 2.6587
 580112352118  นางสาววนิดา   ศรีนาม 2.2588
 580112352119  นางสาววรรณิศา   ขาดทอง 2.4189
 580112352120  นางสาวศศิวมิล   สมเหมาะ 2.2490
 580112352121  นางสาวศิริรัตน์   โพธิเ์งิน 2.6891
 580112352122  นางสาวศิริอร   สุนันท์ 3.0592
 580112352123  นางสาวสายชล   สีนวนโคตร 3.6693
 580112352124  นางสาวสุกัญญา   จบศรี 2.7594
 580112352125  นางสาวสุชาดา   เจริญรัมย์ 3.2995
 580112352126  นางสาวสุธษิา   พมิสาร 3.7396
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วันที ่ 19/4/2562

 580112352127  นางสาวสุนิตา   เรืองไพศาล 3.1797
 580112352128  นางสาวสุภทัศจ ี  ศรีรังกูร 2.2998
 580112352129  นางสาวสุรีมาศ   สงกูล 3.8399
 580112352130  นางสาวอนันตญา   สายดวง 2.68100
 580112352132  นางสาวอ้อมขวญั   ชาติเหมิ 2.16101
 580112352134  นายสรายุทธ   แดงสีดา 2.51102
 580112352135  นางสาวกนกอร   ปราบสกุล 2.74103
 580112352136  นางสาวกาจฐา   ประเสริฐสวสัด์ิ 2.14104
 580112352137  นางสาวกาญจนพร   ทําละเอียด 2.29105
 580112352138  นางสาวขนิษฐา   ดิบประโคน 2.18106
 580112352139  นางสาวจติราภรณ์   สูงรัมย์ 3.20107
 580112352140  นางสาวจริาวรรณ   อัฒจกัร 3.73108
 580112352142  นางสาวชนกานต์   แซ่จงึ 3.56109
 580112352143  นางสาวชลธชิา   สดไธสง 2.56110
 580112352145  นางสาวณัฐวดี   กิจคติ 2.59111
 580112352147  นางสาวธญัลักษณ์   งามเชย 3.77112
 580112352148  นางสาวนัฐริกา   น้อยเกิดพะเนา 3.08113
 580112352150  นางสาวนิตยา   เมืองดี 2.84114
 580112352151  นางสาวบษุกร   ภมูินางาม 3.58115
 580112352152  นางสาวปทัมวรรณ   คําดี 3.59116
 580112352153  นางสาวพรนัชชา   ลิ มโกเมธกุล 2.78117
 580112352156  นางสาวภสัรา   อาษาภกัด์ิ 2.78118
 580112352157  นางสาวมะลิสา   เย็นดี 2.22119
 580112352158  นางสาวรสสุคนธ ์  กองเกิด 2.93120
 580112352162  นางสาววรางคณา   จนัทร์โสภา 2.50121
 580112352163  นางสาวศันสนีย์   พลึกรุ่งโรจน์ 3.26122
 580112352164  นางสาวศิริลักษณ์   ตันนอก 3.63123
 580112352165  นางสาวสกาวเดือน   โพธบิตุร 3.03124
 580112352166  นางสาวสาวติรี   มีชัย 2.31125
 580112352167  นางสาวสุกัญญา   สุขเจริญ 2.67126
 580112352170  นางสาวสุนิสา   จรัิมย์ 2.59127
 580112352171  นางสาวสุภาพร   คงสุขขี 3.64128
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ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112352172  นางสาวสุวรรณี   สองหอ้งนอก 2.97129
 580112352173  นางสาวอนุตรา   เอกรักษา 2.52130
 580112352174  นางสาวอรวรรณ   วนัเลิศ 3.27131
 580112352175  นางสาวอัมพร   ทบุกระโทก 2.73132
 580112352176  นางสาวรําพงึ   หรบรรณ์ 2.18133
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วันที ่ 19/4/2562

 580112701001  นายจริาวฒิุ   เจริญดาชัย 2.351
 580112701003  นายตระการ   พมิพไ์ธสง 2.202
 580112701005  นายพงศ์พฒัน์   ชั นพรหมงาม 2.613
 580112701008  นายนภสักร   ทําทอง 2.944
 580112701009  นายศักด์ิกรินทร์   เตชะเกรียงไกร 2.335
 580112701010  นายสรวทิย์   จปุะมะตัง 2.956
 580112701011  นายเสฏฐวฒิุ   ทรงศรี 2.537
 580112701013  นางสาวเกวรินทร์   ประจติร 3.148
 580112701014  นางสาวเจนจริา   เสือสูงเนิน 2.959
 580112701016  นางสาวญาณิศา   แสงจํานงค์ 3.0710
 580112701017  นางสาวณัฐวรรณ   วสุิกัน 2.7311
 580112701019  นางสาวธญัญารัตน์   ธรรมนิยม 2.4012
 580112701020  นางสาวนก   สืบศรี 2.5713
 580112701022  นางสาวเบญญา   หารศรีภมูิ 2.3414
 580112701023  นางสาวปาริฉัตร   ศรเพชร 2.3515
 580112701028  นางสาวศิรัสยาภรณ์   โรมรัมย์ 2.6316
 580112701031  นางสาวศลิษา   คุ้มทองภกัดี 2.8517
 580112701032  นางสาวสมัญญา   อัประมรโก 2.5818
 580112701034  นางสาวสุวนันท์   ศิริเอี ยมตระกูล 2.8919
 580112701035  นางสาวอรปรียา   กระฉอดนอก 3.1420
 580112701037  นางสาวอาทติยา   ราชสมบติั 2.1021
 580112701039  นายชัยยุทธ   ทะเกิงลาภ 3.1222
 580112701042  นายนวมิตร   ศรีสุริยชัย 2.6623
 580112701044  นายพนันา   พนารินทร์ 3.4924
 580112701047  นายศักด์ิสุริยา   รัตนมณีเนตร 2.4725
 580112701048  นายสุรพงษ ์  โพธิพ์ยัคฆ์ 2.3926
 580112701049  นางสาวกฤษณา   โสชะรา 2.7727
 580112701052  นางสาวชลิดา   โสภาบตุร 2.8328
 580112701053  นางสาวณัฏฐริกา   นาคเจริญ 2.8229
 580112701054  นางสาวดารณี   ประจนับาล 2.4530
 580112701055  นางสาวดาวเรือง   บญุเมือง 3.2731
 580112701056  นางสาวธติิยา   ทองนอก 3.2532
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วันที ่ 19/4/2562

 580112701059  นางสาวประภทัรษา   จนัทร์สระบวั 2.7933
 580112701060  นางสาวผดุงขวญั   จนัทร์พรหมวงศ์ 3.4634
 580112701063  นางสาวมินตรา   วรโคตร 2.7335
 580112701068  นางสาวศิรประภา   ทพัพรม 2.5236
 580112701069  นางสาวสีน าํ   คะเรรัมย์ 2.7537
 580112701070  นางสาวสุพชิญ์ญา   อุทโท 2.7138
 580112701072  นางสาวอรอนงค์   หอมกลิ น 2.3539
 580112701075  นายพรีภทัร   สุขผ่องศรี 2.5140
 580112701076  นายบรัุสกร   ปลงรัมย์ 2.3041
 580112701174  นายกันตพงศ์   ไชยคุณ 2.2542
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วันที ่ 19/4/2562

 570112502081  นายปรีชา   ลาโสภา 2.301
 580112502003  นายโชคอนันต์   จมุพลา 2.462
 580112502004  นายทรงชัย   สมสิน 2.363
 580112502008  นายวรพจน์   ชํารัมย์ 2.434
 580112502010  นายสุเมธ   ประเสริฐศรี 2.685
 580112502011  นายอนุพงษ ์  เปลี ยนไธสง 2.886
 580112502012  นายอนุรักษ ์  เกษรชื น 2.427
 580112502014  นางสาวกมลรัตน์   วงศ์ณะรัตน์ 2.348
 580112502015  นางสาวกัญมณี   ตระกูลรัมย์ 2.399
 580112502018  นางสาวคันธมาลี   บญุครอง 2.3010
 580112502019  นางสาวจนิตนา   ปยิะนารถ 2.4111
 580112502021  นางสาวจฬุา   สุดานุกุล 3.0812
 580112502022  นางสาวชญานินทร์   แซ่เอีย 2.6213
 580112502023  นางสาวทิพย์วรรณ   ไชยชุม 2.3914
 580112502024  นางสาวธตินันท์   กลั วกระโทก 2.6815
 580112502025  นางสาวนันทิยา   นาเวทรัมย์ 3.3716
 580112502026  นางสาวน ําผึ ง   เทื องหนู 2.8717
 580112502027  นางสาวปาจรีย์   เอ็มประโคน 2.6918
 580112502031  นางสาวลลิตา   นุชาญรัมย์ 2.3119
 580112502032  นางสาววรดา   เจด็รัมย์ 2.4520
 580112502033  นางสาววนัวสิา   แผ้วพลสง 3.2321
 580112502035  นางสาวศรัญญา   มิถุนาวงค์ 2.7422
 580112502036  นางสาวศิรินันท์   สีสันงาม 2.6723
 580112502038  นางสาวสกุลทิพย์   เครือกลาง 2.6524
 580112502040  นางสาวสุดารัตน์   แก้วประทุม 3.2025
 580112502041  นางสาวสุปรียา   จติรบญุพทัิกษ์ 2.4326
 580112502042  นางสาวสุภสัรา   พนูรัมย์ 3.1127
 580112502044  นางสาวอรกนก   รุ่งเปา้ 2.7028
 580112502045  นางสาวอรอนงค์   แก้วสังข์ 2.6429
 580112502046  นางสาวอารยา   บญุแจด 2.8530
 580112502047  นายจกัรพรรณ   ออมอด 2.5831
 580112502048  นายชัยวฒัน์   สมใจ 2.2232
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คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สัตวศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112502051  นายธนาสิน   ปานกันตรง 2.2633
 580112502052  นายธรีะวฒัน์   อุ่นคํา 2.7834
 580112502053  นายปกรณ์   อนุรักษว์งศา 2.3935
 580112502054  นายวรีะวธุ   ปลุาถาเน 2.5236
 580112502055  นายสุทธพิงษ ์  บญุด้วง 3.0437
 580112502056  นายอดิศักด์ิ   ทพิย์โอสถ 2.6938
 580112502058  นายอนุวตัร   แนววนั 2.5939
 580112502060  นางสาวกุลธดิา   แก้วบดุดี 2.5840
 580112502062  นางสาวขวญัฤทัย   ครจอหอ 3.1541
 580112502063  นางสาวจนัทมาศ   สังสันต์ 2.3042
 580112502064  นางสาวจริาภรณ์   หมายใหญ่กลาง 2.4043
 580112502066  นางสาวเจนจริา   อยู่สาโก 2.9144
 580112502071  นางสาวบษุบงษ ์  เทอืกกอง 2.6645
 580112502072  นางสาวผกาทิพย์   มีสัตย์ 3.0646
 580112502073  นางสาวรัชนิดา   สาวผักแวน่ 2.7847
 580112502074  นางสาวรัชนีกร   ฉัตรไธสง 2.4748
 580112502079  นางสาววภิาดา   ศรีวเิศษ 2.3149
 580112502080  นางสาวศศิวมิล   พรมนัส 2.6550
 580112502081  นางสาวศิริรัตร์   จานรัมย์ 2.5551
 580112502082  นางสาวศิริลักษณ์   อุทองคํา 3.0152
 580112502084  นางสาวสุชานาฏ   คําผุย 3.0353
 580112502085  นางสาวสุดารัตน์   แสนกล้า 3.0854
 580112502087  นางสาวสุภาพร   ปริุสังข์ 2.4755
 580112502089  นางสาวอรทัย   แสงรัมย์ 3.0856
 580112502091  นางสาวอินทุอร   พลยาง 2.4357
 580112502092  Mr. San   Rongrith 3.1358
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ประมง

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112503003  นายจริพนธ ์  พรหมเอาะ 2.441
 580112503004  นายจริวฒัน์   บญุมี 2.562
 580112503006  นายฉัตริน   หน่อแก้ว 2.673
 580112503009  นายทศพล   เนาวรัตน์ 2.164
 580112503014  นายภานุกูล   พานิช 2.085
 580112503015  นายวรวฒิุ   ลาดซุย 2.316
 580112503016  นายเวนิส   กริดรัมย์ 2.777
 580112503017  นายศัตญา   ศรีดาเรือง 2.858
 580112503018  นายศุภวชิญ์   อรัญสาร 2.569
 580112503019  นายสุรัตน์   คําแพง 2.3410
 580112503020  นายอนุวฒัน์   ลอยกระโทก 3.2111
 580112503021  นายอรรถพล   จนัทร์งาม 2.7512
 580112503022  นางสาวเจนจริา   กําจดั 2.4113
 580112503024  นางสาวฐิติพร   หติายะโส 2.4814
 580112503025  นางสาวณัฐวภิา   ยอดเพชร 3.0315
 580112503026  นางสาวนริศรา   บณุยศรีวงศ์ 3.0816
 580112503028  นางสาวปริศนา   แก้วสอน 3.2217
 580112503029  นางสาวพรนภสั   หนองเหล็ก 2.7718
 580112503032  นางสาวรังษญิา   เรืองทับ 3.0319
 580112503033  นางสาวรัชฎาพร   ทะวนัรัมย์ 2.4120
 580112503034  นางสาวเรณุมาศ   กระแจะจนัทร์ 3.3621
 580112503035  นางสาววรรณฌา   บญุหนุน 2.2622
 580112503037  นางสาววนัวสิา   เรืองรัมย์ 3.7523
 580112503038  นางสาววภิาพร   โกษากูล 2.9024
 580112503039  นางสาววลิาสินี   นิพรรัมย์ 3.7025
 580112503040  นางสาวศิรประภา   วงษช์าดา 3.1626
 580112503042  นางสาวสวรรยา   กล้วยเนียม 3.1527
 580112503044  นางสาวสุภชัชา   พลไชย 3.6728
 580112503045  นางสาวสุวนันท ์  โนนน้อย 2.7929
 580112503046  นางสาวหงษคํ์า   สันทาลุนัย 2.6530
 580112503049  นางสาวอาภสัรา   สุขจนัทร์ 2.4231
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เกษตรศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112504001  นายกฤษฎา   อุทาพงค์ 2.881
 580112504002  นายเกรียงไกร   ซ่อนกลิ น 2.702
 580112504003  นายจติต์เกษม   เลียนรัมย์ 2.353
 580112504006  นายฐาปนา   บญุหนัก 2.054
 580112504010  นายธนภทัร   ชัญถาวร 2.235
 580112504011  นายธวชั   สุภศร 2.816
 580112504013  นายนิเวศน์   ชะเนินรัมย์ 2.437
 580112504014  นายประกาศ   เอี ยมรัมย์ 2.358
 580112504020  นายสิวะกฤษณ์   บตุรเทียม 2.629
 580112504022  นายอนันต์   ดวงสัมฤทธิ์ 2.0710
 580112504024  นางสาวกฤษณา   เหมือนนึก 2.5411
 580112504025  นางสาวชลิตา   เวารัมย์ 3.1912
 580112504027  นางสาวดวงฤทยั   อินทร์แก้ว 2.8013
 580112504028  นางสาวนารี   เชิญรัมย์ 2.2314
 580112504029  นางสาวนุชนาฏ   พนิิจรัมย์ 2.5115
 580112504030  นางสาวเบญจวรรณ   สุมหรัิญ 3.6116
 580112504034  นางสาวมนสินี   น้อยชา 2.6917
 580112504036  นางสาววราภรณ์   บํารุงเกาะ 2.2918
 580112504038  นางสาวศรีรัตน์   กริดรัมย์ 2.6419
 580112504039  นางสาวลักษณารัตน์   ปกัษา 2.4720
 580112504040  นางสาวสุรัสวดี   อนุลีจนัทร์ 2.7621
 580112504041  นางสาวเสาวลักษณ์   ครุฑประโคน 3.0522
 580112504042  นางสาวอาริยา   มิ งขวญั 2.9723
 580112504049  นายทิวตัถ์   โสละมัค 2.9424
 580112504050  นายธนกาญจน์   แช่มรัมย์ 2.6125
 580112504053  นายนพรุจ   แขพมิาย 3.1126
 580112504054  นายเนติพงษ ์  ยังวารี 2.2927
 580112504057  นายวรินทร์   สมภกัดี 3.3028
 580112504058  นายวนัิย   ศรีสมบรูณ์ 2.7529
 580112504059  นายวรีะพล   เนืองนิล 2.5630
 580112504061  นายสุชาติ   ยิ งดี 3.7531
 580112504062  นายสุริยา   พดุสี 3.5432
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เกษตรศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112504065  นางสาวกมลวรรณ   โตทอง 3.4433
 580112504068  นางสาวดลธชิา   มนตรีพลิา 2.9834
 580112504069  นางสาวทอฝัน   รัตนนท์ 2.4635
 580112504070  นางสาวนิภาภรณ์   อนุพนัธ์ 2.7036
 580112504073  นางสาวปิน่ญาภา   แนบทางดี 2.8637
 580112504077  นางสาวลาวณัย์   เรืองกระจาย 2.2838
 580112504079  นางสาววษิา   ดีชัยรัมย์ 2.5139
 580112504080  นางสาวศิริพร   บรรลือทรัพย์ 3.2840
 580112504081  นางสาวสโรชา   เหยียบประโคน 3.7641
 580112504082  นางสาวสุรีรัตน์   สุวรรณพฒัน์ 2.6542
 580112504083  นางสาวหงษห์ยก   แหลมไธสง 2.7043
 580112504085  นายกรวทิย์   เส็งประโคน 2.3544
 580112504088  นายจริพงศ์   รักด่านกลาง 2.3945
 580112504093  นายธนกาญจน์   ปานทอง 2.4846
 580112504094  นายธนรักษ ์  อิ มพงษ์ 2.2247
 580112504096  นายนราวชิญ์   แก้วหล่อ 2.6048
 580112504103  นายภธิสิรณ์   สุนทรสิน 2.3549
 580112504113  นางสาวนิรชา   แข็งกล้า 2.8450
 580112504114  นางสาวบริุนทร์   จงรัมย์ 3.5751
 580112504115  นางสาวปนัสดา   กับรัมย์ 3.0952
 580112504116  นางสาวผุสดี   โอดรัมย์ 2.2253
 580112504117  นางสาวพรวภิา   กาแดง 2.4854
 580112504118  นางสาวเพญ็นภา   โยโพธิ์ 2.6455
 580112504120  นางสาววรัญญา   อาจบรุาย 3.4856
 580112504121  นางสาววภิาพร   บษุบา 2.9157
 580112504122  นางสาววณีา   ทองคํา 2.5558
 580112504124  นางสาวสุนิชา   ขวญัหวาน 2.5659
 580112504125  นางสาวเสาวรีย์   เลิบไธสง 3.4460
 580112504126  นางสาวอนุสรา   มีสําโรง 2.9161
 580112504127  นายอภศิร   ชาภกัดี 2.3562
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112557001  นายกฤษฎา   ปตัถาพนัธ์ 2.481
 580112557003  นายกิตติศักด์ิ   ชัยสิทธิ์ 2.102
 580112557006  นายเจษฎา   โพธิแ์ก้ว 3.283
 580112557011  นายธนพล   พลสยม 2.754
 580112557012  นายธวชัชัย   จนัประโคน 3.295
 580112557013  นายนนธวชั   เอี ยมอยู่แท้ 3.266
 580112557016  นายประสพลาภ   ปดัชา 2.827
 580112557020  นายราเชน   สนสร้อย 3.298
 580112557024  นายวรีะพงษ ์  วเิศษสัตย์ 2.699
 580112557031  นายอภชัิย   หทิธเิดช 3.0310
 580112557034  นางสาวกฤษณา   เสรักษา 2.8111
 580112557035  นางสาวชมพนุูช   ตลาดเงิน 3.4212
 580112557036  นางสาวมาศทพิย์   ประกอบดี 2.9413
 580112557038  นายกฤษณการ   แก้ววเิศษ 2.6214
 580112557039  นายกิตติชณัณภ ์  จติคติ 2.7815
 580112557041  นายจริภทัร   วนัแก้ว 2.7316
 580112557043  นายชนกานต์   ชุดพมิาย 2.7617
 580112557046  นายทนงศักด์ิ   วมิารเมฆ 2.5318
 580112557047  นายทัศไนย   ก าํไธสง 2.7319
 580112557049  นายธรีชัย   หาญประโคน 2.1920
 580112557051  นายนันทวฒัน์   เกรัมย์ 3.3421
 580112557054  นายพงศ์ภกัด์ิ   หม่วยนอก 2.6522
 580112557056  นายรัชตะ   ศรีประสิทธิ์ 2.2823
 580112557058  นายวรวฒัน์   หลักงาม 2.3824
 580112557060  นายวรีพล   สุขจติ 3.0025
 580112557061  นายวฒิุนันท์   ยอดนครจง 3.2326
 580112557062  นายศักดา   ทองด้วง 2.5027
 580112557064  นายสถาพร   ตีชัยรัมย์ 2.1928
 580112557066  นายสุภชัย   โทษา 2.9829
 580112557070  นายอํานาจ   ยางงาม 3.1630
 580112557071  นางสาวกัญญารัตน์   จนัทะเรือง 2.6931
 580112557073  นางสาวศิริลักษณ์   หา่มกระโทก 2.7532
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112557074  นางสาวอรอุมา   แพร่งสุวรรณ์ 2.6533
 580112557077  นายเกียรติชัย   ทําทวี 3.2934
 580112557079  นายจรีวฒัน์   ชาติเจริญ 2.5335
 580112557081  นายณัฐพงศ์   บวัเชย 3.0036
 580112557083  นายทวศัีกด์ิ   บํารุงแควน้ 3.1137
 580112557088  นายนันทวฒัน์   นนทบท 2.7338
 580112557089  นายปรชัย   วงัเอก 2.6839
 580112557092  นายพรีวสั   ปิน่ประภาภรณ์ 2.8340
 580112557094  นายวรพงษ ์  พลึกรุ่งโรจน์ 2.5741
 580112557101  นายสมรักษ ์  น้อยไธสง 2.2542
 580112557102  นายสุทธพิร   พงษเ์จริญ 2.5343
 580112557103  นายสุเมธ   อินจติต์ 3.1544
 580112557104  นายอนิวรรตน์   ยั งยืน 2.5845
 580112557105  นายอภวิฒัน์   ภญิญมุขสาพงษ์ 2.6946
 580112557106  นายอัครเดช   ละอองทอง 2.9147
 580112557108  นางสาวขนิษฐา   สะเทียนรัมย์ 2.5348
 580112557109  นางสาวณัฐดาวดี   นิลพยัคฆ์ 2.3149
 580112557110  นางสาวสุนิตรา   คงมาก 2.9550
 580112557111  นางสาวอาริยา   อิ มรัมย์ 2.5551
 580112557114  นายกิตติพล   คําพมิูล 2.4152
 580112557115  นายเกียรติศักด์ิ   เหลืองขวญั 2.3953
 580112557117  นายเจนณรงค์   ปลัุนรัมย์ 2.2854
 580112557118  นายชัชวาล   รักษาทรัพย์ 3.4455
 580112557119  นายณัฐพนธ ์  พะนิจรัมย์ 2.3256
 580112557124  นายนนทวตัร   ตุ้ยพมิาย 2.5557
 580112557125  นายนัทพล   ทองทูล 2.8358
 580112557128  นายพงศกร   สวา่งศิริ 3.3059
 580112557130  นายภานุวฒัน์   เกิดมั นคง 2.4460
 580112557133  นายวสันต์   ละอองดี 3.3461
 580112557136  นายศราวฒิุ   เพง็พศิ 2.8862
 580112557141  นายอดิเทพ   สายส่อ 2.3063
 580112557146  นางสาวณัฐธดิา   นาดี 2.2264
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 570112551031  นายภาณุเดช   นิกูลรัมย์ 2.701
 570112551036  นายวรีวฒิุ   เสาทอง 2.162
 570112551094  นายสุริยัน   จนัธมิา 2.283
 570112551113  นายคมกฤษณ์   วชิายงค์ 2.164
 570112551131  นายวฒันา   นิเลิศรัมย์ 3.095
 580112551002  นายเกียรติศิริ   อภยัจติต์ 2.506
 580112551003  นายจกัรพล   ผลาผล 2.807
 580112551007  นายณัฐวฒิุ   แสดขุนทด 2.678
 580112551009  นายธนากร   เสาร์ประโคน 3.249
 580112551010  นายธรีภทัร์   พรมประโคน 2.3810
 580112551011  นายนฤเบศร์   ราชประโคน 2.4411
 580112551014  นายปยิะวชั   วนัดีวงค์ 2.9412
 580112551016  นายไพศาล   แก้วประโคน 2.6613
 580112551017  นายมุนินทร์   สาทพลกรัง 2.4114
 580112551018  นายวรวทิย์   ศิริมี 2.5015
 580112551020  นายศรชัย   เกรียรัมย์ 2.9616
 580112551021  นายศักด์ิสิทธิ ์  ดวงเดือน 2.4817
 580112551022  นายสราวฒิุ   กล่อมกามิฬ 2.5418
 580112551024  นายแสงสุรีย์   ภกัดีนอก 2.4419
 580112551025  นายอภชัิย   พรหมเอาะ 2.6920
 580112551026  นายอาทติย์   ยิ มรัมย์ 2.6121
 580112551028  นางสาวกุลสตรี   ศิลารัมย์ 2.5222
 580112551030  นางสาวธนัยมัย   มอมประโคน 2.4923
 580112551032  นางสาวพรรณิดา   กาญจน์กระสัง 3.3624
 580112551034  นางสาวโรสเมรี   มิตรชอบ 3.4225
 580112551035  นางสาวสายฝน   ดวงประโคน 3.2026
 580112551036  นางสาวสุพตัรา   ชะรุมรัมย์ 2.2827
 580112551039  นายเกียรติก้อง   อนันตสุข 3.0828
 580112551041  นายจกัรานนท ์  เชียรรัมย์ 2.8629
 580112551043  นายชาญชัย   ชูรัมย์ 3.1230
 580112551044  นายณัฐพล   กฤตเมธกีุล 3.0931
 580112551047  นายธนากรณ์   บนสันเทียะ 3.2632
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112551055  นายรพ ี  เช่นรัมย์ 3.0133
 580112551056  นายวชัระ   เรืองคําไฮ 2.9034
 580112551059  นายศุภชัย   ไทยใหญ่ 2.7035
 580112551060  นายสหกานต์   อยู่แทกุ้ล 2.4936
 580112551062  นายหสัชัย   พลภกัดี 2.4437
 580112551064  นายอาทติญา   ก้อนเสมา 2.5438
 580112551065  นางสาวกัญญ์วรา   เพญ็ประโคน 2.2939
 580112551066  นางสาวจนัทร์สุดา   แสวงชัย 3.1240
 580112551068  นางสาวบญุกานต์   เสาร์เชื อ 2.3441
 580112551069  นายพงศธร   ดัดธยุาวตัร 2.4042
 580112551071  นางสาวรัตนา   สาบตุร 2.7243
 580112551075  นางสาวอมราภร   การเพยีร 2.3944
 580112551077  นายเกียรติศักด์ิ   ชงดอน 2.4845
 580112551087  นายเนรมิตร   สายแก้ว 2.3646
 580112551088  นายบญุฤทธิ ์  เริงรื น 2.5647
 580112551093  นายรุจริงค์   เรืองคง 2.3548
 580112551096  นายศรายุ   อยู่เย็น 2.4849
 580112551101  นายอมรเทพ   หปูระโคน 2.1550
 580112551102  นายอุกฤษฏ ์  ประทีปถิ นทอง 2.9851
 580112551103  นางสาวกัญญา   ถูกพนัธ์ 3.0752
 580112551107  นางสาวพรชิตา   แก้วม่วง 2.2753
 580112551109  นางสาวรุ่งนภา   เชียรรัมย์ 2.8154
 580112551110  นางสาวศรัณญา   เพช็รคุ้ม 2.8855
 580112551111  นางสาวสุกัญญา   ปริุสังคะเต 2.6256
 580112551112  นางสาวสุริญา   นะกะรัมย์ 2.6057
 580112551116  นายเกียรติศักด์ิ   เสาทอง 2.9358
 580112551117  นายจรูญวทิย์   ไชยารัมย์ 2.2659
 580112551123  นายธนากร   วรรณคํา 2.3960
 580112551127  นายปฏวิติั   ชะนุดรัมย์ 3.4761
 580112551129  นายพรหมมินทร์   ขจฟีา้ 3.1162
 580112551132  นายเลอศักด์ิ   เสือประโคน 2.4163
 580112551134  นายศตายุ   ฤทธิเ์ดช 3.3364
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112551136  นายสพล   ทองงาม 2.9865
 580112551146  นางสาวพรไพลิน   บตุะเคียน 3.1366
 580112551148  นางสาวรุ้งเพชร   กึนรัมย์ 2.7967
 580112551149  นางสาวศิวนันท ์  ชอบกล้า 2.9368
 580112551150  นางสาวสุนิสา   วงศ์จนัทร์ 3.0569
 580112551152  นางสาวอรวรรณ   วงษสุ์วรรณ 3.0070
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีเซรามิกส์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 570112552003  นายจกัรกฤษณ์   กาวไธสง 2.291
 580112552002  นายธติิวฒิุ   สิงหก์าฬ 3.462
 580112552003  นายธรีชัย   หมายแก้วกลาง 3.183
 580112552006  นายรชฏ   จํานงค์ประโคน 2.954
 580112552007  นายวทิวสัถ์   พนัเมือง 3.275
 580112552009  นางสาวกฤติกา   บญุคล้อย 2.936
 580112552012  นางสาวมณิภา   สร้อยงาม 3.007
 580112552013  นางสาวสมฤทัย   ชาญประโคน 3.528
 580112552014  นางสาวสายธาร   จงรัมย์ 2.529
 580112552015  นางสาวสุจรรยา   กิรัมย์ 3.3110
 580112552016  นางสาวอทิตยา   ภบูญุคง 3.5111
 580112552017  นายไกรวทิย์   คะกาเนปะ 2.7712
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112554001  นายจกัรราช   เอี ยมสะอาด 3.191
 580112554004  นายนฤนาท   คะราณรัมย์ 2.712
 580112554006  นายรัฐศาสตร์   อินสม 2.933
 580112554015  นางสาวอรพชิา   โสพนัพมิ 2.994
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีก่อสรา้ง

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112556001  นายกรกช   มุง่ดี 3.271
 580112556003  นายจรีะวฒัน์   สินสุพรรณ์ 2.692
 580112556004  นายเฉลิมพงษ ์  ซ่อนกลิ น 2.353
 580112556006  นายชาญวทิย์   โอภาสเพญ็ทรา 2.594
 580112556007  นายณัฐพล   เรืองรัมย์ 3.295
 580112556009  นายธนากร   เควง้กลาง 2.556
 580112556014  นายพชัิย   การเพยีร 2.647
 580112556016  นายวฒิุชัย   ขันธแ์ก้ว 3.318
 580112556017  นายสยามรัฐ   วรรณโคตร 2.829
 580112556018  นายสรณ์ศิริ   ทิรายรัมย์ 3.0310
 580112556019  นายสิทธวิชัร์   ชัยจติติรัตน์ 3.1211
 580112556021  นายอดิสรณ์   สระบวั 2.4512
 580112556025  นางสาวกิตติพร   อัศจรรย์ 2.6813
 580112556026  นางสาวกุลยา   กันเชียง 2.3414
 580112556028  นางสาวชนณิกาญจน์   มิดแสง 2.4215
 580112556029  นายโรจนศักด์ิ   พลพา 2.6316
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

อิเล็กทรอนิกส์สือ่สาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112558001  Mr. Khan   Chanthou 3.131
 580112558004  นายขณธรรม   ศิขรินพร 2.652
 580112558005  นายขวญัชัย   โสประโคน 3.083
 580112558006  นายคมศิลป ์  โคตรจนัทกึ 3.704
 580112558013  นายชลกฤษ   จงรุรอบ 2.805
 580112558015  นายธวชัชัย   สายรุ้ง 2.906
 580112558016  นายธรีพล   หมื นหาวงศ์ 2.667
 580112558017  นายนันทวฒัน์   จนัทะเมนชัย 2.938
 580112558026  นายศักด์ิดา   แก้วศรีใส 2.969
 580112558030  นายอนนท์   ด้วงโคตะ 3.0510
 580112558031  นายอนันต์   แสนโยธา 2.0711
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112555006  นายนยสินธุ ์  เจริญรัมย์ 2.591
 580112555008  นายพลกฤษณ์   นวลเจริญ 3.002
 580112555013  นายวรัิช   เล็กประโคน 3.343
 580112555015  นายสิทธศัิกด์ิ   พลทองมาก 3.024
 580112555019  นางสาวกันณิภา   พกุพลิา 3.055
 580112555020  นางสาวเกตุแก้ว   เขียวอยู่ 2.396
 580112555025  นางสาวพรรณภทัร   สารการ 2.877
 580112555026  นางสาวพจิติรา   บญุทา 2.708
 580112555027  นางสาวศุภลักษณ์   วรกฎ 3.169
 580112555028  นางสาวสุดารัตน์   แสนสิงห์ 3.1910
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การพัฒนาสังคม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 550112323053  นางสาวหฤทัย   จนัทา 2.561
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ดนตรี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 570112325018  นายพงศภคั   มาจติต์ 2.051
 580112325002  นายกิตติศักด์ิ   พรมพมิาย 2.812
 580112325003  นายจติรภณ   รักษม์ณี 2.603
 580112325004  นายเจตริน   ผนึกรัมย์ 2.974
 580112325005  นายเชาวรินทร์   มณฑล 2.935
 580112325009  นายทวสิมันต์   จั นเทศ 3.016
 580112325010  นายทศพล   วฒันะ 2.547
 580112325011  นายธนเดช   ดวงสูงเนิน 2.528
 580112325012  นายธรีเทพ   พะนัศรัมย์ 2.759
 580112325014  นายธรีศักด์ิ   วรรณวงษ์ 2.8710
 580112325018  นายปกรณ์   การสอน 2.8011
 580112325019  นายปติิเทพ   กะรัมย์ 2.5712
 580112325020  นายพชัรพล   สูงแข็ง 3.1913
 580112325025  นายวทิยา   สิวกระโทก 2.8114
 580112325026  นายวรีะยุทธ   ดอกเขารัมย์ 3.0215
 580112325029  นายศุภกร   ตั งศรีเกียรติกุล 2.4916
 580112325030  นายศุภวฒัน์   ศิริพงษ์ 2.4517
 580112325031  นายสราวธุ   โพธบิณัฑิต 2.3018
 580112325033  นายสุทธพิร   ปลายแก่น 2.6619
 580112325035  นายอุดมทรัพย์   ดวงนิล 2.7020
 580112325038  นางสาวน้องแพรว   เชิงหอม 2.6521
 580112325039  นางสาวสมพร   เรืองรัมย์ 2.5222
 580112325040  นางสาวสุกัญญา   เมรัตน์ 2.7923
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112163003  นายทยากร   พนัธศ์รี 2.751
 580112163004  นายนครินทร์   กองไธสง 2.522
 580112163005  นายพงษสิ์ทธิ ์  มงคลกูล 2.673
 580112163007  นายโยธนิ   ครุธพนัธ์ 3.494
 580112163008  นายวนัเฉลิม   แซ่อึ ง 2.215
 580112163011  นางสาวกนกอร   สาระพนัธ์ 3.066
 580112163012  นางสาวกมลรัตน์   บตุรลักษณ์ 2.897
 580112163013  นางสาวกมลวรรณ   คมศรทอง 2.158
 580112163014  นางสาวกรกช   สวงรัมย์ 2.889
 580112163015  นางสาวกรชนก   ไชยรบ 2.3010
 580112163016  นางสาวกาญจนา   วอนรัมย์ 2.7511
 580112163017  นางสาวกาญจนาพร   ชุ่มชาลี 2.7812
 580112163019  นางสาวจนัทมิา   ใหญ่รัมย์ 2.2713
 580112163021  นางสาวชลธชิา   ขอยึดกลาง 2.3914
 580112163022  นางสาวชุติมา   ชะเอมรัมย์ 3.2115
 580112163024  นางสาวญาณี   บญุหลาย 2.9216
 580112163025  นางสาวธนาภรณ์   อินทะมาตร 3.0817
 580112163026  นางสาวธนัยาภรณ์   เมืองศรี 3.8118
 580112163028  นางสาวนงลักษ ์  วเิศษเนตร 3.5819
 580112163030  นางสาวนัดดา   ตรงเหมือน 2.9420
 580112163031  นางสาวนิตยา   ไทยสืบชาติ 2.5421
 580112163032  นางสาวปนัดดา   กุไธสง 3.1322
 580112163035  นางสาวพรอุรา   อุรีรัมย์ 3.6523
 580112163037  นางสาวมินตรา   แก้วหอม 3.7524
 580112163038  นางสาวรจนา   นะมิรัมย์ 3.1325
 580112163039  นางสาววณัชชา   อาวาทย์ 3.0626
 580112163041  นางสาววลิาวลัย์   แหล่เกลี ยง 2.1427
 580112163042  นางสาววสิา   ทองศรี 2.6528
 580112163043  นางสาวศศิบษุย์   บรุาคร 2.6029
 580112163044  นางสาวศุภรัตน์   จําลองชาติ 3.2630
 580112163045  นางสาวสาวติรี   เจยีมทอง 3.2831
 580112163046  นางสาวนภสัชญา   เพงิสงเคราะห์ 2.6332
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112163047  นางสาวสุนิสา   โคมารัมย์ 2.3833
 580112163049  นางสาวสุมินตรา   จนัทอง 3.1034
 580112163050  นางสาวสุวนันต์   นุนารัมย์ 3.4835
 580112163051  นางสาวสุวมิล   ยุติธร 2.9336
 580112163052  นางสาวอภญิญา   ปทมุทอง 2.5137
 580112163054  นางสาวอภษิฎา   ปทมุทอง 2.6038
 580112163055  นางสาวอรณิชา   แก้วประสงค์ 2.6239
 580112163056  นางสาวอรุณรัตน์   ปดิตาโส 2.6440
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรศิ์ลปะและการออกแบบ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 570112202009  นางสาวมนัญชยา   ชัยน ําอ้อม 2.521
 570112202010  นางสาวรวปิรีญา   จํานงค์เลิศ 2.232
 570112202026  นายปตัษธร   บญุเจริญ 2.443
 570112202033  นายวฒัน์ชัย   วฒันศรีนพเดช 2.244
 570112202053  นายกุลภทัร   ปะโกสันตัง 2.505
 570112202069  นายวรากร   ชาญชาติ 2.756
 580112202002  นายกิตติกวนิ   สวามิ 3.017
 580112202003  นายเกรียงฤทธิ ์  ทับอุดมพลสิทธ์ 3.008
 580112202005  นายจติติ   ศรีประเสริฐ 3.359
 580112202007  นายธรรมธชั   พนัธะไชย 2.2910
 580112202009  นายนราวชิญ์   เพช็รเลิศล ํา 2.5011
 580112202012  นายปริญญา   จรัสดํารงค์วฒัน์ 2.6112
 580112202014  นายพงศ์สถิต   คร ําทอง 2.8813
 580112202016  นายพฒิุพงศ์   หดัประโคน 3.4614
 580112202018  นายภานุวฒัน์   กองบญุ 3.2715
 580112202021  นายวรพจน์   รสหอม 2.8216
 580112202024  นายสรศักด์ิ   โสพศิวง 3.0217
 580112202028  นายสกรณ์   อภเิดชมงคล 2.7318
 580112202031  นางสาวภทัรานิษฐ์   แก้ววลัิย 3.0319
 580112202032  นางสาวศันสนีย์   แก้วพนัธ์ 3.1120
 580112202034  นางสาวสุชานุช   ปรีชาบริสุทธิก์ุล 3.4321
 580112202036  นายกรวร์ี   ผิวจนัทา 2.5222
 580112202039  นายนฤภรกมล   เสาทอง 3.0923
 580112202043  นายธติิวฒิุ   ชุติมามาศ 3.0124
 580112202046  นายปฏพิทัธ ์  โกศล 2.7425
 580112202048  นายปริญญา   สุภาโขง 2.6826
 580112202051  นายพสิิษฐ์   เอ้นแคน 2.8527
 580112202053  นายภานุรุจ   สุวรรณนาค 3.3328
 580112202054  นายยงวทิย์   ศรีบญุเรือง 2.4729
 580112202055  นายรุ่งโรจน์   ศรีเมืองแก้ว 2.9830
 580112202056  นายวรเทพ   พรหมเสนา 2.7331
 580112202057  นายวรายุทธ   พวงนาค 3.1332

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:07  หน้า 80 / 133



ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรศิ์ลปะและการออกแบบ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112202060  นายสุทธชัิย   ยินดี 2.8933
 580112202061  นายอนุชา   บญุทาทอง 2.7634
 580112202062  นายอภมิุข   ไชยอุป 2.5635
 580112202065  นางสาวผุษฎ ี  บญุประเสริฐ 3.3836
 580112202066  นางสาววราภรณ์   ชัยธงรัตน์ 2.5037
 580112202068  นางสาวสุกัญญา   กิรัมย์ 3.5838
 580112202070  นายถิรัญย์ชาติ   ประสมทรัพย์ 2.7039
 580112202071  นายสุรชาติ   เจริญรัมย์ 2.5040
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112154001  Mr.But   Phirun 3.311
 580112154002  นายกฤษดา   ตราหรัิญ 3.342
 580112154003  นายจรีวฒัน์   แสนรัมย์ 2.543
 580112154004  นายณัฐพล   สิงหท์อง 3.124
 580112154005  นายธรีวฒัน์   นาฤชาติ 2.775
 580112154006  นายนฤดล   อยู่นาน 2.106
 580112154008  นายวงศกร   หาสุข 2.207
 580112154010  นายวรีะยุทธ   ศรีชัยยา 3.778
 580112154013  นายอัศวเทพ   จนัคลัง 2.429
 580112154015  นางสาวกรรณ์ดารา   มุง่ดี 2.4810
 580112154020  นางสาวกานติมา   ทิพย์กระโทก 3.5611
 580112154021  นางสาวกิตติยา   ธรรมนาม 2.4812
 580112154022  นางสาวกิติลักษณ์   พลูสวสัด์ิ 3.7313
 580112154023  นางสาวกุสุมา   งามรัมย์ 2.9914
 580112154025  นางสาวเจมจริา   โพธิจ์นัทร์ 2.3715
 580112154027  นางสาวณัฐกานต์   จตุักูล 2.8216
 580112154029  นางสาวทิชากร   ศรีไว 3.2717
 580112154030  นางสาวธญัชนก   ทรงพระ 2.7818
 580112154031  นางสาวนวรัตน์   วเิศษสมบรูณ์ 3.0419
 580112154032  นางสาวบบุผา   มูลคํา 2.7820
 580112154033  นางสาวปนัดดา   เสนคําสอน 2.7321
 580112154034  นางสาวปยิะธดิา   แวงสันเทียะ 2.6122
 580112154035  นางสาวพชิามญช์ุ   ขําผา 2.3523
 580112154036  นางสาวพมิพก์มล   สร้อยแสง 2.5724
 580112154039  นางสาวยุพารัตน์   คําประโคน 2.3425
 580112154040  นางสาวยุพารัตน์   สุโพธิ์ 2.7626
 580112154041  นางสาวรุ่งฤดี   พรมนัส 2.9227
 580112154044  นางสาววไิลภรณ์   วาฮะรัมย์ 2.9528
 580112154045  นางสาวศศิกรานต์   โพธิก์ลาง 2.6029
 580112154046  นางสาวศุภทัศร   ตั งทอง 2.8830
 580112154047  นางสาวสร้อยเพชร   สําเร็จรัมย์ 2.8031
 580112154048  นางสาวสิริกาญจน์   เสริมสุข 2.5232
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112154049  นางสาวสิริวภิา   พรมเทพ 3.1233
 580112154050  นางสาวสุธติา   โยไทยเที ยง 2.0834
 580112154051  นางสาวเสาวณี   เหมพนม 3.2735
 580112154052  นางสาวอนุธดิา   เจริญไธสง 2.2036
 580112154053  นางสาวอ้อยใจ   เพิ มประโคน 3.2037
 580112154054  นางสาวอันธกิา   ลํามะนา 3.0438
 580112154055  นางสาวอุไรวรรณ   ศรีวชิา 2.7739
 580112154056  นางสาวอุษณีย์   ยอดเยี ยมแกร 2.6340
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 570112155071  นางสาวพชัรีย์   สมีราย 2.541
 580112155001  Mr. Sebastien Auguste   Victor Collin 3.512
 580112155003  นายกิตติชัย   เตคําหนัต์ 3.053
 580112155005  นายเชิดศักด์ิ   ม่วมกระโทก 2.554
 580112155006  นายณัฐพงศ์   เกิดไทย 3.075
 580112155008  นายพรรษษิฐ์   สาลีธนพฒัน์ 2.956
 580112155010  นางสาวกชามาศ   จลุสานะ 2.297
 580112155013  นางสาวพชัรฎา   ยวดยาน 2.268
 580112155015  นางสาวขวญัฤดี   ขานหวัโทน 2.459
 580112155017  นางสาวจริาลักษณ์   ไกรปยุ 3.0510
 580112155018  นางสาวเจนจริา   คืนรัมย์ 2.5811
 580112155019  นางสาวชลิตา   น้อยประทมุมา 3.3412
 580112155020  นางสาวฐิตาพร   รอดเลิศ 2.5613
 580112155022  นางสาวทิพธญัญา   ภกัดีนันท์ 2.6114
 580112155024  นางสาวฐิวริญณ์   น้อยน ําเที ยง 2.6315
 580112155026  นางสาวนิจวภิา   การรัมย์ 2.8316
 580112155027  นางสาวเบญจาณัฏฐ์   อินทร์ผลสุข 2.1917
 580112155028  นางสาวพมิพน์ารา   วเิศษพนัธุ์ 2.5818
 580112155029  นางสาวปทัมนันท์   สุโข 3.3919
 580112155031  นางสาวผกามาศ   จนัทร์เพชร 2.9720
 580112155033  นางสาวพชิญา   สุขสําราญ 3.9121
 580112155035  นางสาวมินตรา   เสาะหายิ ง 2.2622
 580112155036  นางสาวรัตนา   ผาบตุร 2.8023
 580112155038  นางสาววรัญญา   ทวนัเวทย์ 3.6724
 580112155040  นางสาววภิาดา   วงศาวเิศษ 3.5625
 580112155041  นางสาวศศิกานต์   สาหงึรัมย์ 3.0726
 580112155042  นางสาวศิริลักษณ์   แสงงาม 2.7327
 580112155043  นางสาวสตรีดาว   ชุมมะ 3.5928
 580112155046  นางสาวสุณัฏฐา   กรุพมิาย 2.8329
 580112155047  นางสาวทัตพชิา   นองประโคน 2.5130
 580112155051  นางสาวเสาวลักษณ์   สีสะใหล 2.5431
 580112155053  นายกรีฑา   ประเทศา 2.4432
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112155054  นายกฤติน   อนุไวยา 2.6133
 580112155055  นายเกรียงไกร   พนูชัย 3.1034
 580112155057  นายฐาปกรณ์   ยังดี 3.2135
 580112155060  นายสมภพ   ดังถวลิ 3.5836
 580112155063  นางสาวกัญญา   เปนะนาม 3.4237
 580112155064  นางสาวเกตุมณี   อินสําราญ 3.3538
 580112155065  นางสาวขนิษฐา   เศษจนัทร์ 2.7339
 580112155066  นางสาวขวญัธดิา   พนิตพงศา 3.9140
 580112155067  นางสาวคล้องชนก   เทพศรี 2.7741
 580112155069  นางสาวเจนจริา   เพชรภวูง 3.4742
 580112155070  นางสาวชญานิษฐ์   สุขเกษม 3.0343
 580112155071  นางสาวชุตินันท ์  สายสิญจน์ 2.7944
 580112155072  นางสาวณัฐฐาพร   ไอคอนรัมย์ 3.2745
 580112155073  นางสาวณัฐวภิา   วเิศษทรานนท์ 2.4746
 580112155076  นางสาวนริศรา   เกษนอก 2.9747
 580112155077  นางสาวนวยิา   จโุฑปะมา 3.7748
 580112155078  นางสาวบตุรษญาณี   เทียมสุข 3.2649
 580112155079  นางสาวเบญญาพร   คิดรัมย์ 3.1450
 580112155081  นางสาวปาจรีย์   จงปัน่ 2.8051
 580112155082  นางสาวปยิะธดิา   มลาศรี 2.8652
 580112155083  นางสาวพนิตอนงค์   วรวเิศษ 2.6753
 580112155084  นางสาวพชิชานันท์   ทิพย์เมธาพร 3.7954
 580112155086  นางสาวมาริษา   บญุทศ 2.3455
 580112155087  นางสาวมุกดา   ช่างถม 2.5256
 580112155091  นางสาววชุิอร   กาสา 3.0757
 580112155092  นางสาววภิาวลัย์   โมรารัมย์ 3.0558
 580112155094  นางสาวสกาวใจ   จรกระโทก 2.7559
 580112155097  นางสาวสุกัญญา   มาตย์แก้ว 3.0260
 580112155098  นางสาวสุดารัตน์   กัดโกนา 3.0161
 580112155100  นางสาวสุพรรณญา   โสนางรอง 3.0362
 580112155101  นางสาวสุภาวดี   มิ งสูงเนิน 2.7563
 580112155102  นางสาวสุมิตา   สุพนัธรัตน์ 3.2764
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112155104  นางสาวอุษามณี   งามแสง 2.8265
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 570112156015  นางสาวธรีกานต์   ชาเรืองเดช 2.071
 580112156002  นายชูทวปี   ทองอ้ม 3.482
 580112156003  นายเชษฐ์ภณัฏ   ต้นข้าว 2.793
 580112156004  นายธวชัชัย   คะเรรัมย์ 3.794
 580112156005  นายปริญญา   บญุช่วย 3.385
 580112156006  นายอรรถพนัธ ์  เพยีขันทา 2.536
 580112156007  นายสิริศักด์ิ   วาประโคน 2.777
 580112156008  นางสาวกนกพร   กรุมรัมย์ 2.778
 580112156009  นางสาวกนกวรรณ   สุริยะกุมาร 2.389
 580112156012  นางสาวกาญจนา   ก าํรัมย์ 2.4410
 580112156013  นางสาวกาญจนา   เรืองรัมย์ 2.6211
 580112156014  นางสาวกาญจนาพร   สิทธวิงศ์ 2.4912
 580112156016  นางสาวจริาพร   ลิ วประโคน 2.8513
 580112156017  นางสาวฐิติรัตน์   เจนสันเทียะ 3.0014
 580112156018  นางสาวณัฐนรินทร์   เหมือนรัตน์ 3.2515
 580112156020  นางสาวณัฐวรา   ศรีจติตรา 3.4916
 580112156021  นางสาวดารารัตน์   ด่านกระโทก 3.2617
 580112156022  นางสาวตวษิา   กลุมยา 2.5518
 580112156023  นางสาวทิพยธดิา   ทนงตน 2.8819
 580112156027  นางสาวเบญจมาศ   อายุกลาง 3.9020
 580112156028  นางสาวปวณีา   เหมิดี 3.6121
 580112156030  นางสาวผกามาศ   ถุนนอก 2.6922
 580112156032  นางสาวพกิุล   ปาติสัตย์ 3.0923
 580112156033  นางสาวเพชรลดา   เอี ยมสารี 2.6424
 580112156035  นางสาวเมย์ฑาว ี  โยธนิ 3.1025
 580112156036  นางสาวจรัิญญา   บญุทูล 3.1026
 580112156037  นางสาววราภรณ์   หลอมนาค 2.6327
 580112156038  นางสาวศิรดา   แก้วรัมย์ 3.2328
 580112156040  นางสาวสุกัญญา   หอมหวล 3.3129
 580112156041  นางสาวสุจติรา   ชวนรัมย์ 2.7530
 580112156042  นางสาวสุธดิา   ศรีนิล 3.4331
 580112156043  นางสาวสุภาวดี   ดวงใจ 2.0932
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112156044  นางสาวสุรัสวดี   สุขใส 2.8933
 580112156045  นางสาวสุรางคนา   เหล็กสี 3.3534
 580112156046  นางสาวสุวนันท์   สุทธจินัทร์ 2.7035
 580112156048  นางสาวอวยพร   ปิน่สุวรรณ์ 2.7636
 580112156049  นางสาวอาภาภทัร   วรเนตร 2.3937
 580112156050  นางสาวอินทริารัตน์   อินทวชัิย 3.2138
 580112156053  Mr. Ngin   Chheng 3.5139
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การพัฒนาสังคม

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์
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 560112323196  นายธรีชัย   จกุแก้ว 2.031
 580112323001  นายกฤษฎา   กาละรัมย์ 2.162
 580112323003  นายจรีศักด์ิ   เพง็ศรี 2.303
 580112323004  นายเจนจบ   มนุษย์รัมย์ 2.364
 580112323011  นายพรีพล   จนัทร์ธรีะวงศ์ 2.255
 580112323012  นายภานุวฒัน์   บตุรงาม 2.376
 580112323013  นายภมูิทัศน์   ถนอมศิลป์ 2.167
 580112323014  นายโยธนิ   บรรลือทรัพย์ 2.908
 580112323016  นายศักด์ิชัย   หงษส์มศรี 3.009
 580112323017  นายสมรักษ ์  เรืองเตียบ 2.3310
 580112323018  นายสิทธกิร   ธงกลาง 2.2411
 580112323019  นายอภวิฒัน์   อะโรคา 2.4912
 580112323021  นางสาวกมลวรรณ   ไพรนารินทร์ 2.1313
 580112323022  นางสาวกรรณิการ์   อะโรคา 2.8314
 580112323023  นางสาวกาญจนา   คณานันท์ 2.8615
 580112323024  นางสาวเกศริน   ศรีวงษ์ 2.7616
 580112323026  นางสาวจติรกัญญา   ทิพย์กระโทก 3.5617
 580112323028  นางสาวเจนจริา   เรียบกระโทก 2.8518
 580112323029  นางสาวญาณี   ทองสุข 3.0019
 580112323030  นางสาวณัฎฐา   ใจเที ยง 2.5820
 580112323032  นางสาวดรุณี   วชัิยรัมย์ 3.3721
 580112323033  นางสาวดารารัศมี   กล่าวกระโทก 3.0122
 580112323034  นางสาวธญัชนก   บํารุงธรรม 2.7423
 580112323035  นางสาวนงลักษณ์   อุพลรัมย์ 2.9824
 580112323036  นางสาวนวลละออ   บําเพญ็เพยีร 3.0325
 580112323037  นางสาวนัฐทาวดี   โจกกะโทก 2.6126
 580112323039  นางสาวนิตติยา   โพธิเ์ข็ม 3.1827
 580112323040  นางสาวบตุรนภา   ประวนัรัมย์ 2.5828
 580112323045  นางสาวลดาฟา้   มากมูล 3.1929
 580112323046  นางสาววาริศา   ศาลางาม 2.5830
 580112323047  นางสาวศศิธร   ทรงราษี 2.8331
 580112323048  นางสาวศศินิภา   ผันเขียว 2.9332
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 580112323049  นางสาวสมฤดี   รุ่งเรือง 3.0733
 580112323050  นางสาวสุกัญญา   สายจนี 2.1734
 580112323051  นางสาวสุดารัตน์   อันไธสง 2.2235
 580112323052  นางสาวสุนันทา   ก าํแก้ว 2.6736
 580112323053  นางสาวสุพชัชา   สอนรัมย์ 3.2437
 580112323057  นายกฤษณพงศ์   สร้างนา 2.2838
 580112323058  นายจริเวศ   ดําริ 2.5139
 580112323059  นายเจตนรินทร์   นารินทร์ยาง 2.9240
 580112323060  นายณรงค์ศักด์ิ   พมิพอ์ินทร์ 2.3341
 580112323061  นายณัฐพล   มงคลดี 2.7742
 580112323062  นายถิรวฒัน์   เรืองรัมย์ 2.7543
 580112323063  นายธวชัชัย   พชืทองหลาง 2.9544
 580112323064  นายนพกร   ดวงแก้ว 2.4545
 580112323066  นายภาคภมูิ   หงษรุ์จโิก 3.6446
 580112323067  นายภริมย์   สุขก้อง 3.1847
 580112323072  นายสราวฒิุ   แสงใย 2.3148
 580112323074  นางสาวกณิกนันท์   แคนชัย 2.3949
 580112323075  นางสาวกมลชนก   จงชิดกลาง 3.2050
 580112323076  นางสาวกรรณิการ์   บรูณ์เจริญ 3.2751
 580112323077  นางสาวกัญญา   เพยีขันทา 2.6052
 580112323078  นางสาวกุลสตรี   ศรีเชื อ 2.9953
 580112323079  นางสาวจรัญญา   กองเกิด 2.4454
 580112323080  นางสาวจริาวรรณ   สันตะ 2.5755
 580112323081  นางสาวจฑุามาศ   ญาติสมบติั 3.1856
 580112323082  นางสาวชุติกาญจน์   จนัเสน 2.6357
 580112323084  นางสาวณัฐธดิา   กิริรัมย์ 2.7058
 580112323087  นางสาวธนินทต์รา   ช่วงชัย 2.7059
 580112323088  นางสาวธญัญารัตน์   เที ยงคํา 2.7160
 580112323089  นางสาวนภสร   ครุฑน้อย 2.8761
 580112323092  นางสาวนันทิดา   ศิลาไลย 2.5362
 580112323093  นางสาวนิตยา   ปยุทอง 2.1663
 580112323094  นางสาวเบญญา   คําพร 3.0064
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 580112323095  นางสาวปาริษา   ทองยอน 3.2665
 580112323098  นางสาวพไิลวรรณ   บตุรวชิา 2.5666
 580112323099  นางสาวรัตติยากร   ชาวนา 2.7867
 580112323100  นางสาววาทนีิ   แสงใส 3.0768
 580112323101  นางสาววาสนา   ประทมุจร 2.8469
 580112323102  นางสาวศศิธร   จงศิริ 2.2670
 580112323103  นางสาวสมฤดี   ยูซูฟี 2.3271
 580112323104  นางสาวสริตา   สืบสวน 2.2372
 580112323105  นางสาวสุชัญญา   เพชรวสิิทธิ์ 2.4173
 580112323106  นางสาวสุทธรัิตน์   สายผา 2.3174
 580112323108  นางสาวสุภาพร   บวรรัมย์ 3.2975
 580112323112  นายวชิญ์ชพล   พพิฒัน์ทบักระโทก 2.4576
 580112323113  นางสาวรินทร์สิตา   พพิฒัน์ทบักระโทก 2.5377
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 570112801179  นายอภวิฒัน์   หว่งประโคน 2.171
 580112801001  นายกัมปนาท   สีหาบตุร 2.662
 580112801002  นายเกียรติวงศ์   สินธสุกุล 3.293
 580112801003  นายครองสิน   คําเกลี ยง 2.524
 580112801004  นายเจษฎา   บญุไพโรจน์ 2.455
 580112801006  นายณรงค์ฤทธิ ์  เบญ็จกัลยา 2.676
 580112801008  นายธวชัชัย   เชิงหอม 2.287
 580112801010  นายเนติธร   ทองรักศรี 3.558
 580112801012  นายประพนัธ ์  เอี ยมสะอาด 2.819
 580112801013  นายปริญญา   พรมนาค 3.1810
 580112801014  นายพงศธร   จนัทคาต 3.4711
 580112801015  นายพาโชค   แผ้วพลสง 3.4212
 580112801016  นายพรีะยุทธ   สิทธวิงษ์ 2.7913
 580112801017  นายภวตั   คารศรี 2.2914
 580112801019  นายรณกฤต   โกรดประโคน 2.3015
 580112801021  นายศิริมงคล   ศิริรัตน์ 3.1916
 580112801022  นายสพลดนัย   ตาแจง้ 2.2417
 580112801023  นายสิวภทัร   หงษาพทุธ 2.3718
 580112801024  นายอนุกูล   สิงหส์วสัด์ิ 3.0819
 580112801026  นายอานันท ์  บญุมี 2.4220
 580112801027  นายเอกรัตน์   ปานะโปย 2.7321
 580112801028  นางสาวกฤตยา   ศรีผดุง 2.6422
 580112801029  นางสาวกุสุมาภรณ์   คุ้นกระโทก 2.7023
 580112801032  นางสาวจฑุามาศ   รสเติม 2.8824
 580112801033  นางสาวชมภนุูช   ศรีรัมย์ 2.9325
 580112801034  นางสาวณัฎฐนิชา   เกือรัมย์ 2.3126
 580112801035  นางสาวดลลดา   ไชยพมิพ์ 2.8527
 580112801036  นางสาวนภสัวรรณ   แฝงฤทธิ์ 2.5228
 580112801037  นางสาวนัทติยา   จนัทร์อาหาร 2.0629
 580112801038  นางสาวปิน่มณี   ประเสริฐสวสัด์ิ 2.7730
 580112801039  นางสาวผกาวรรณ   ชาวประทุม 2.7731
 580112801040  นางสาวพฤกษชาติ   สวามิชัย 2.4132
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 580112801041  นางสาวพมิพผ์กา   ปะโนรัมย์ 2.1233
 580112801043  นางสาวมินตรา   จนันา 2.4734
 580112801045  นางสาววรรณวสิา   หาญพมิาย 2.5835
 580112801046  นางสาววารุณี   สายแสงจนัทร์ 2.6436
 580112801047  นางสาววภิาว ี  หล่อเภรี 2.6437
 580112801049  นางสาวสโรชา   แก้วอรสาน 2.8538
 580112801051  นางสาวสุนันทิพย์   วบิญุอัด 3.0539
 580112801052  นางสาวสุพตัรา   ปนัทะวาย 2.6740
 580112801053  นางสาวสุภาพร   แซ่คู 2.4441
 580112801054  นางสาวสุลักขณา   หมื นสีดา 2.8942
 580112801055  นางสาวอภสิรา   แท่นดี 2.3343
 580112801059  นายจตุพล   ศรียางนอก 3.1644
 580112801060  นายฉันฑาพฒัน์   เชิงสะอาด 2.2245
 580112801061  นายชาญชัย   เข็มทอง 2.9446
 580112801063  นายณัฐพล   สุขไกร 2.2347
 580112801064  นายธรีภทัร   หอยมุข 2.4048
 580112801065  นายนันทภพ   ช่วยรัมย์ 2.5349
 580112801066  นายบณัฑิต   ตองติดรัมย์ 2.8350
 580112801071  นายพษิณุ   สุขสมจติร์ 2.7451
 580112801073  นายภาณุพงศ์   โคตศรีภมูิ 2.6052
 580112801076  นายวฒิุนันท ์  ศรีเรืองหตัถ์ 2.2753
 580112801081  นายอาคม   สนิท 2.7454
 580112801084  นางสาวกาญจนา   ปรากฏหาญ 3.0355
 580112801085  นางสาวเกษมสรณ์   ยิ มรัมย์ 3.5656
 580112801088  นางสาวฉัตรวลี   โขงรัมย์ 3.5157
 580112801089  นางสาวฐิตาภา   สีโส 2.4558
 580112801090  นางสาวณัฐมนต์   ทดุปอ 2.9559
 580112801091  นางสาวดวงนภา   ไชยโย 2.9760
 580112801092  นางสาวนฤมล   แก้วสุข 2.8861
 580112801093  นางสาวนิภาภรณ์   ปะสุรัมย์ 3.2462
 580112801094  นางสาวปยิะพร   พวงไธสง 2.5863
 580112801095  นางสาวพรชุมา   โยธนิ 2.9564
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 580112801096  นางสาวพณัณิตา   สร้อยดอกสน 2.6765
 580112801097  นางสาวพมิภรณ์   พลวงงาม 2.5166
 580112801098  นางสาวมณฑิตา   นนทบท 2.1867
 580112801099  นางสาวรจนา   บษุยาตรัส 2.7968
 580112801100  นางสาวรัศมี   เจริญศิริ 2.5869
 580112801103  นางสาววรียา   ยาใจ 2.9570
 580112801104  นางสาวศุทธนีิ   กิรัมย์ 2.6971
 580112801106  นางสาวสุธาวลัย์   บญุประดิษฐ์ 2.7072
 580112801107  นางสาวสุนิสา   เสมา 2.8073
 580112801108  นางสาวสุพตัรา   วรรณุอุปถัมภ์ 2.7674
 580112801109  นางสาวสุภาวดี   นครรัมย์ 2.9875
 580112801110  นางสาวสุวณัณา   โกติรัมย์ 2.6976
 580112801111  นางสาวอภสิรา   สมดี 2.4377
 580112801112  นางสาวอาทิตยา   จรกระโทก 3.1478
 580112801114  นายกีรติ   วฒันานุกูลกิจ 2.2779
 580112801115  นายคงศักด์ิ   พมิพอ์ักษร 3.6180
 580112801116  นายจกัรกฤษณ์   ปาประโคน 2.3781
 580112801118  นายฐิตินันท์   สมคํา 2.8982
 580112801119  นายณัฐดนัย   มีมุข 3.5483
 580112801123  นายบญุชู   อาญาเมือง 2.5884
 580112801125  นายปรัชญา   เผือกแก้ว 2.5385
 580112801126  นายพงศธร   กุลไธสง 3.5586
 580112801127  นายพรชัย   เบอร์ไธสง 3.3087
 580112801128  นายพรีเดช   รวมธรรม 2.7088
 580112801129  นายภควตัร   นะรินทร์ 2.9389
 580112801130  นายภานุพงษ ์  แก่นใส 3.0890
 580112801132  นายวสันต์   พลัวลั 2.4391
 580112801134  นายศุภกิตต์ิ   เงางาม 2.3792
 580112801135  นายสารวนิ   ศักด์ิรัมย์ 2.7493
 580112801136  นายแสนทวกีิจ   กําไธสง 3.1394
 580112801137  นายอรรถชน   สารคูณ 2.2495
 580112801138  นายอาทร   บญุประโคน 3.1896
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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 2561

วันที ่ 19/4/2562

 580112801140  นางสาวกุลธดิา   ขอเชื อมกลาง 2.8597
 580112801141  นางสาวจริยากรณ์   พมิพศ์รี 3.2198
 580112801142  นางสาวจนัทร์ทรา   ประวรรณรัมย์ 2.8899
 580112801146  นางสาวณัฐวรรณ   แก่นกระโทก 3.39100
 580112801147  นางสาวตรีรัตน์   ตอรบรัมย์ 3.12101
 580112801149  นางสาวปภสัรา   เทพชาติ 2.48102
 580112801151  นางสาวพรพมิล   ประทุม 2.55103
 580112801152  นางสาวพนัธกานต์   ปราบสกุล 3.29104
 580112801153  นางสาวภคัจริา   สุลินบรูณ์ 2.48105
 580112801154  นางสาวมณีรัตน์   บตุรงาม 3.25106
 580112801156  นางสาวลักขณา   เรืองสิน 3.66107
 580112801157  นางสาววราพร   การรัมย์ 3.29108
 580112801158  นางสาววภิาวรรณ   หมั นกิจ 2.86109
 580112801159  นางสาวศศิตา   แสนเดช 3.58110
 580112801160  นางสาวสุพชิญา   สุดไธสง 2.95111
 580112801161  นางสาวสุดาพร   แสงวาโท 3.11112
 580112801162  นางสาวสุธาสินี   เอี ยมวจิารณ์ 3.01113
 580112801164  นางสาวสุพตัรา   อินธแิสง 3.18114
 580112801165  นางสาวสุภาวดี   เพช็รเลิศ 2.62115
 580112801166  นางสาวแสงจนัทร์   เหลาเพยีร 2.67116
 580112801167  นางสาวอัจฉรา   เจด็รัมย์ 2.82117
 580112801168  นายสมัคร   กาศรัมย์ 3.07118
 580112801170  นางสาวเจนจริา   เพราะดี 2.38119
 580112801174  นางสาววาสนา   เหลาสา 2.23120
 580112801175  นางสาวอุไรวรรณ   ศรีบญุมี 2.42121
 580112801176  นางสาวพชัรียา   นะราษี 2.33122
 580112801178  นางสาวประทมุพร   สายโลหติ 2.52123
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

นิตศิาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 570112901007  นางสาวชมพนุูช   ศรีจําปา 2.001
 580112901002  นายกษด์ิิภพ   บตุรโต 2.962
 580112901003  นายกิตติวฒัน์   จนัทร์เสน 3.143
 580112901005  นายจกัรภมูิ   เสาร์ทอง 2.354
 580112901011  นายทศันการณ์   เกรียงรัมย์ 2.335
 580112901013  นายนิกร   เสือไพรงาม 2.746
 580112901021  นายวทิยา   จนัทร์พลิา 3.227
 580112901022  นายวรียุทธ   คําภเูงิน 3.208
 580112901026  นายสุรชัย   อินทร์นอก 2.539
 580112901033  นางสาวณิชาภทัร   เพช็รสินจร 2.4510
 580112901035  นางสาวปยิธดิา   ประนมรัมย์ 2.0711
 580112901037  นางสาวรัตนา   ชมภู 3.0012
 580112901042  นางสาวสุนิสา   ศรีประสิทธิ์ 2.4013
 580112901044  นางสาวเหมวรรณ   เชื อมรัมย์ 2.6014
 580112901049  นายคมกริช   แก่นโพธิ์ 2.8115
 580112901059  นายพงษสุ์ริยะ   เมี ยนมิตร 2.7516
 580112901060  นายพนัธย์ศ   ศรีอินทร์ 2.7517
 580112901063  นายราชันย์   ตรงต่อกิจ 2.3918
 580112901066  นายวฒิุไกร   ใสสด 2.7719
 580112901067  นายเวชวฒัน์   โยโพธิ์ 2.5020
 580112901068  นายสรวชิญ์   สายรัมย์ 2.5521
 580112901070  นายสุริยา   พาหา 2.7522
 580112901078  นางสาวดนุนุช   จนัทพร 2.2223
 580112901081  นางสาวรติมา   สินกระสัง 2.4024
 580112901083  นางสาวรุ่งนภา   สุขเสริม 2.1225
 580112901089  นางสาวอมรรัตน์   หนินอก 2.2226
 590112901101  นางสาวสุจติรา   เพช็รโยธา 2.4927
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 530113106003  นายสิรวชัร   ดีมาก 2.131
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 540113110113  นายภริูวฒัน์   มาศภมูิ 2.781
 570113110001  นางสาวกนกอร   สมัญญา 3.952
 570113110004  นางสาวเกสร   ชัยประโคน 3.183
 570113110005  นางสาวจริญญา   ไชยบงั 3.234
 570113110006  นางสาวจริาวรรณ   เขตเจริญ 2.435
 570113110007  นางสาวณัฐธยา   สาระคร 2.286
 570113110008  นางสาวดวงพร   อ่วมสันเทียะ 2.667
 570113110009  นางสาวธนภรณ์   คุ้มขนาบ 3.268
 570113110010  นางสาวธติิมา   ววิาหสุ์ข 3.179
 570113110011  นางสาวนันท์นลิน   สมอหอม 3.6910
 570113110012  นางสาวนิสาชน   หมายสุข 3.6511
 570113110013  นางสาวนิสาภรณ์   ศรีทนท์ 3.4012
 570113110014  นางสาวบริบท   บวรเกิด 2.4713
 570113110015  นางสาวเบญจวรรณ   คํามะณี 2.7014
 570113110016  นางสาวประภาพรรณ   วเิศษพนัธ์ 2.8215
 570113110017  นางสาวปรียานุช   เกิดบตุร 3.6816
 570113110018  นางสาวปวณีา   พนัธคู์ณ 3.4617
 570113110019  นางสาวปยิวรรณ   ชาญกาลี 3.3418
 570113110020  นางสาวพรรณราย   เทพผา 3.1619
 570113110021  นางสาวภาวณีิ   เลไธสง 2.9020
 570113110022  นางสาวรัชฎาพมิล   ปรุดรัมย์ 2.8821
 570113110023  นางสาววนิดา   เหมือนถนอม 2.8022
 570113110024  นางสาววารุณี   จงวงค์ 3.5623
 570113110025  นางสาวสมฤทัย   อุ่มพมิาย 3.6124
 570113110028  นางสาวสุดารัตน์   เกรียรัมย์ 2.7725
 570113110029  นางสาวสุดารัตน์   กริดรัมย์ 3.5126
 570113110030  นางสาวสุพตัรา   สระบวับาน 3.0427
 570113110031  นางสาวสุภาวรรณ   ถาวะโร 2.7928
 570113110032  นางสาวสุมิตรา   ปนิะโต 3.1829
 570113110033  นางสาวสุมินตรา   สาริวงษา 3.4330
 570113110034  นางสาวสุรัญชา   เทพอินทร์ 3.3531
 570113110035  นางสาวอารีนันท์   ธนิสานันทนัช 2.8632
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 570113110036  นายกฤตภาศ   ศรีโท 2.8033
 570113110037  นายกฤษณะ   พรมโยชน์ 2.8334
 570113110039  นายเจตริน   กุยรัมย์ 3.2535
 570113110040  นายณัตธพงศ์   สืบวนั 3.2136
 570113110042  นายนรินทร์   ยอดกุล 3.4137
 570113110044  นายไพฑูรย์   ภูท่อง 2.9638
 570113110045  นายยิ งยศ   ร่มสบาย 3.0439
 570113110046  นายวรพงษ ์  อ้วนเสมอ 2.7840
 570113110051  นายอดิศักด์ิ   เดิมทํารัมย์ 2.6941
 570113110052  นายนิตชัย   วรรณทะมาศ 3.3242
 570113110053  นางสาวศรินทรา   ภมูิศรี 2.8943
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 570113113001  นางสาวกรรณิการ์   ดวงนิล 3.371
 570113113004  นางสาวฐัทธฎิา   อินทิสาน 3.582
 570113113005  นางสาวปยิรัตน์   โพธิเ์จริญ 3.313
 570113113008  นางสาวสุทธดิา   ชวดรัมย์ 3.374
 570113113010  นางสาวอาทติยา   แซ่โหง้ว 3.405
 570113113011  นางสาวอินฑุกานต์   วะทวกิ้านตง 3.186
 570113113013  นายกิตติพนัธ ์  อุสันเทียะ 2.687
 570113113015  นายจาตุรงค์   พวงเพชร 2.538
 570113113017  นายธรีวฒัน์   โพธิศ์รี 2.679
 570113113019  นายศุภกัญจน์   กมลรัมย์ 2.9010
 570113113021  นายสุรเชษฐ์   ตุ่นกระโทก 2.2511
 570113113025  นายอภวิฒัน์   เนาวรัิตน์ 2.8712
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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 ่ 22/2/2562

 560113114051  นายนิติกร   ไชยรัมย์ 2.461
 570113114002  นางสาวนันธยิา   เจนไพร 2.792
 570113114003  นางสาวบษุบา   สวสัดี 2.593
 570113114004  นางสาวพรรณทพิย์   นะรินรัมย์ 3.224
 570113114005  นางสาวมธรุส   แก้วหารอด 2.835
 570113114006  นางสาวยมลพร   กุยรัมย์ 3.336
 570113114008  นางสาวอรทัย   มั งคั ง 2.477
 570113114009  นางสาวอรศรี   ปนิตามูล 3.638
 570113114014  นายณัฐวฒิุ   ดวงรัตน์ 3.049
 570113114017  นายทศพร   ฉาไธสง 2.7510
 570113114019  นายธนพล   โชตะวนั 3.0911
 570113114020  นายธนา   วนัละภา 3.5512
 570113114023  นายปยิธร   จนัทร์แก้ว 2.7913
 570113114024  นายพฤกษพ์ฤหสั   ไชยอินทร์ 3.0414
 570113114025  นายพทัิกษ ์  หฤทัยถาวร 2.9715
 570113114026  นายรัฐภทัร์   จนัตะเภา 2.4416
 570113114027  นายวรท   ชอบทําดี 3.5217
 570113114028  นายวชัรพงศ์   เจริญตา 2.7518
 570113114034  นายอาทิตย์   สุภาพ 2.8019
 570113114035  นายเอกอุดม   แฟสันเทยีะ 2.7820
 570113114039  นางสาวธดิารัตน์   พานทอง 3.3021
 570113114040  นางสาวศิโรรัตน์   ทนงค์ 2.9022
 570113114041  นางสาวสุนิสา   สวสัดี 2.4823
 570113114043  นายกิตติศักด์ิ   เบา้ทอง 3.2124
 570113114046  นายจกัรินทร์   ดวงศรี 2.9725
 570113114048  นายเจษฎา   หมั นพยายาม 2.7126
 570113114049  นายชยากร   ดํารีย์ 2.3627
 570113114050  นายณัชพล   ชัยมีแรง 3.0728
 570113114051  นายณัฐพงษ ์  สุดาชาติ 2.4029
 570113114052  นายณัฐพรรณ์   สุดาชาติ 2.4730
 570113114053  นายณัฐวตัร   คงหาญ 3.4631
 570113114054  นายดนุสรณ์   ชาจนัทึก 2.8932
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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 ่ 22/2/2562

 570113114056  นายธนพงศ์   พรมศักด์ิ 2.3633
 570113114057  นายนราธปิ   ออมทรัพย์ 2.5634
 570113114058  นายปวริศวร์   แสงกุล 3.2635
 570113114061  นายวงศกร   ฉาไธสง 2.7236
 570113114062  นายวรายุทธ   หว่งประโคน 2.6937
 570113114064  นายศราวธุ   สมีดี 2.1938
 570113114066  นายสุมนัส   พาหนั 2.9439
 570113114067  นายอดิเรก   สัตตารัมย์ 2.5840
 570113114068  นายอิทธพิล   ขอสินกลาง 2.7041
 570113114074  นายอภสิิทธิ ์  เทินสะเกษ 2.6842
 570113114075  นายอภสิิทธิ ์  งามดี 2.7943
 570113114076  นายอมรเทพ   ร่วมกูล 2.6844
 570113114077  นายพชิญณัฏฐ์   สิริวรรณะกูล 3.3545
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 570113120001  นางสาวกนกอร   วลัิยจติต์ 3.271
 570113120002  นางสาวกิ งกาญจน์   นรินรัมย์ 2.622
 570113120003  นางสาวกิตติยาภรณ์   สําเภา 2.583
 570113120004  นางสาวกุลธดิา   เรืองไร่โคก 2.044
 570113120006  นางสาวธสิาชล   ทองศรี 2.645
 570113120008  นางสาวเนตรนภา   สิงหโ์ต 2.856
 570113120010  นางสาวนภสันันท์   ลาศรี 2.487
 570113120011  นางสาวพรรณภา   สุธาอัต 2.638
 570113120014  นางสาววรรณิภา   ศิริโกสุม 2.919
 570113120016  นางสาวศศิวมิล   นิลเพชร 2.6310
 570113120020  นางสาวหรรษา   จนัโท 2.6711
 570113120021  นางสาวอนุสรา   แจม่แจง้ 2.4112
 570113120022  นางสาวอภญิญา   ศรีเเสง 2.5313
 570113120025  นายชลทิศ   กุมไธสง 2.7614
 570113120026  นายณัชชลธ ี  สืบไทย 2.4015
 570113120027  นายณัฐพล   สุนทรกูล 2.7716
 570113120029  นายธรียุทธ   มุงคุณคําชาว 2.3717
 570113120031  นายนวมินทร์   สืบหล้า 2.9718
 570113120032  นายปฏภิาณ   โกศลวทิยานันต์ 2.4319
 570113120033  นายประเสริฐ   พรมหงษ์ 2.7820
 570113120035  นายเมธาวชัร   ศิลาโงน 2.4821
 570113120036  นายฤทธเิกียรติ   ณ ลานตา 2.9822
 570113120037  นายวทิยา   ฉววีรรณ 2.3623
 570113120039  นายศุภสิทธิ ์  ล้วนพลึิก 2.7824
 570113120040  นายสรทัต   บญุศรี 2.5525
 570113120041  นายสุรศักด์ิ   ระลี 2.9026
 570113120043  นายอนุรักษ ์  พนัทอง 2.9327
 570113120044  นายอภเิทพ   ก้านจกัร 2.5928
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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 ่ 22/2/2562

 550113140094  นางสาวสุดารัตน์   ปานเพชร 2.311
 570113140002  นางสาวกัลยาณี   จติกุมาร 3.672
 570113140003  นางสาวเกษราภรณ์   ตองติดรัมย์ 3.043
 570113140004  นางสาวจนัทร์สุดา   ลอยประโคน 2.414
 570113140005  นางสาวจรีพรรณ   นวดไธสง 3.555
 570113140008  นางสาวธญัญาวรรณ   อุรีรัมย์ 2.626
 570113140010  นางสาวนันทิกา   ชาวนา 2.217
 570113140011  นางสาวนุสรา   ตองติรัมย์ 3.028
 570113140012  นางสาวเบญ็จวรรณ   ปานนิล 3.299
 570113140013  นางสาวเบญจภรณ์   คําแดง 3.6710
 570113140017  นางสาวปยิมน   สุนทรวรีะ 3.3711
 570113140018  นางสาวพนิดา   วาลมูลตรี 2.5412
 570113140019  นางสาวพนัทวิา   ขาวงาม 2.6413
 570113140021  นางสาวมณเฑียร   เสือโคร่ง 3.0714
 570113140022  นางสาวเยาวลักษณ์   ใจพนัธ์ 3.2515
 570113140024  นางสาวรุจริาพร   สายมณี 2.6816
 570113140027  นางสาวศศิมาภรณ์   สราญบรุุษ 2.7217
 570113140028  นางสาวศิริกาญจน์   ไชยชนะ 2.5918
 570113140029  นางสาวสิริมา   เพง็แข 3.5819
 570113140030  นางสาวอรดี   พนัไธสง 2.2920
 570113140032  นางสาวอารียา   สุนทรชัย 3.1921
 570113140033  นางสาวอุมาภรณ์   ชุมสงฆ์ 3.9322
 570113140036  นายชินวตัร   เหลืองรัตนวมิล 2.8923
 570113140037  นายทรงพล   มีมาก 2.4724
 570113140041  นายเนติพงศ์   พนิิจนาม 3.5525
 570113140042  นายวงศกร   พลเยี ยม 2.3226
 570113140044  นายสุรพงศ์   พมิโพธิ์ 2.9227
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 540113186111  นางสาวพรศิลป ์  ม่อมมิตร 2.761
 560113186013  นางสาวนริศรา   สําเร็จ 3.022
 570113186002  นางสาวจริยา   อาสากุล 3.163
 570113186003  นางสาวจดิาภา   วชัิยรัมย์ 2.774
 570113186004  นางสาวชฎารัตน์   ชุมรัมย์ 3.345
 570113186005  นางสาวชดามาศ   กุมผัน 2.786
 570113186006  นางสาวชไมกาญจน์   สุดา 3.257
 570113186008  นางสาวญาดา   เวอืมประโคน 2.648
 570113186009  นางสาวทัตพชิา   ภะคะโต 2.119
 570113186010  นางสาวธนาภรณ์   นุยอนรัมย์ 3.4510
 570113186011  นางสาวนภสัวรรณ   เอี ยมรัมย์ 2.9011
 570113186012  นางสาวนิภาพร   ชูอิฐจนี 3.3612
 570113186013  นางสาวนิศารัตน์   ศิลปศิริวฒัน์ 3.1713
 570113186014  นางสาวบษุบา   อยู่เย็น 3.1014
 570113186015  นางสาวณัฐณิชา   แชหมื อ 2.9715
 570113186016  นางสาวปภสันันท์   หนิจําปา 2.9216
 570113186017  นางสาวประวณีา   แทนหอม 2.8717
 570113186018  นางสาวปริตา   สุวรรณวจิติร 2.9218
 570113186019  นางสาวปานไพลิน   แก่นแดง 3.5419
 570113186020  นางสาวพรธดิา   ปยิะไพร 3.0620
 570113186021  นางสาวพรพรรณ   ริยะวงค์ 3.1821
 570113186023  นางสาวพชัรา   ทมธแิสง 3.2822
 570113186025  นางสาวฟองนวล   เอี ยงไธสง 2.8323
 570113186026  นางสาวภาวณีิ   บญุเฮ้า 2.9124
 570113186027  นางสาวมันทนา   สัญญาฤทธิ์ 2.6225
 570113186028  นางสาวลัดดาวรรณ   อดุลกลาง 3.0026
 570113186029  นางสาววชุิดา   ตองติดรัมย์ 2.9527
 570113186030  นางสาววภิาวรรณ   ปรังประโคน 2.8128
 570113186031  นางสาวศิรินันท ์  สุขหนองโปง่ 3.0729
 570113186032  นางสาวสุจติรา   เนตรวนั 2.6130
 570113186034  นางสาวสุดารัตน์   กระแสโสม 2.9231
 570113186035  นางสาวสุธาสินี   หดักล้า 2.9632
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 570113186036  นางสาวสุภาสิณี   แก้วกูล 3.4033
 570113186037  นางสาวสุวภิา   การเกษ 2.7834
 570113186038  นางสาวหทัยชนก   ชํานิไกร 2.8735
 570113186039  นางสาวอพชัสรณ์   สันงูเหลือม 2.3536
 570113186040  นางสาวอรอนงค์   ดีไธสง 2.5637
 570113186041  นางสาวอรอนงค์   ดํารงวฒิุวงศ์ 2.3738
 570113186042  นางสาวอรอริญา   ปติตาระเต 2.7239
 570113186043  นางสาวอุมาพร   พมิเภา 2.7940
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 570113189001  นางสาวกนิษฐา   รายณะสุข 2.861
 570113189002  นางสาวกมลพรรณ   คุ้มไพฑูรย์ 3.672
 570113189003  นางสาวกัญญารัตน์   จงรวยกลาง 2.873
 570113189004  นางสาวจนัทมิา   ยุ้งรัมย์ 2.934
 570113189005  นางสาวแจม่นภา   น้อยบตุรศรี 2.705
 570113189006  นายณรงวทิย์   นาคพมิาย 3.426
 570113189007  นางสาวนาถลดา   วรรณทอง 3.207
 570113189008  นางสาวเนื อไหม   เทียบฤทธิ์ 3.468
 570113189009  นางสาวปวณีา   เครือวนั 2.609
 570113189010  นางสาวปารนีย์   บญุตน 3.4910
 570113189011  นางสาวเพญ็ประภา   โชติประเสริฐ 2.8311
 570113189012  นางสาวมัลลิกา   โคตรบญุมี 3.3312
 570113189013  นางสาวรจนา   ชัยศิริ 2.3913
 570113189014  นางสาวรัตนา   ทรงทัน 3.3414
 570113189015  นางสาววาสนา   โสนาคา 2.8415
 570113189016  นางสาวศิราวรรณ   พนัธวนั 2.9616
 570113189017  นางสาวศุกุมา   วรรณธรรม 2.8017
 570113189018  นางสาวสิริรัตน์   นามสูงเนิน 3.1218
 570113189019  นางสาวสุดา   พทุธชาติ 3.5119
 570113189021  นายกันตวชิญ์   ตีชัยรัมย์ 2.6220
 570113189024  นายจกัรกฤษ   จนัทยุคันโท 2.8221
 570113189026  นายณัฏฐกิตต์ิ   ทําพล 3.0522
 570113189028  นายทศพล   สมานชัย 3.0823
 570113189029  นายนวพนัธ ์  นันโช 3.2624
 570113189030  นายปรัชญา   สิทธสิงวนวงษ์ 2.7825
 570113189032  นายปณัณวชิญ์   หลักเพช็ร์ 3.3026
 570113189033  นายพสักร   วงค์อยู่ 2.7527
 570113189036  นายรณกฤต   พงศ์จรยา 3.4828
 570113189037  นายวรัญญู   เหมือนรัตน์ 3.0529
 570113189039  นายวศิรุต   แสนคํา 2.9430
 570113189040  นายศราวฒุ   ลิ งไธสง 3.2031
 570113189041  นายศุภกร   อภยัจติร์ 2.8332
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 570113189043  นายสุธน   ละแสง 2.6233
 570113189044  นายอนุชา   คัทธจนัทร์ 2.9134
 570113189045  นายเอกพล   ทองพา 3.3735
 570113189046  นางสาวกมลชนก   หอมเนียม 3.6736
 570113189047  นางสาวกรรณิกา   โยงรัมย์ 2.9837
 570113189048  นางสาวกาญจนา   เกือยรัมย์ 3.3938
 570113189049  นางสาวจนัทิมา   บญุรัมย์ 2.8339
 570113189050  นางสาวฐิติพร   พวงเพช็ร 3.0440
 570113189051  นางสาวนฤมล   งามพศิ 3.0241
 570113189053  นางสาวเบญจา   คําจนัทร์ 3.4342
 570113189054  นางสาวปาริฉัตร   ประทุมทอง 2.8443
 570113189055  นางสาวพลอยไพลิน   ใจเงิน 3.4644
 570113189056  นางสาวภสัชา   มาลีหวล 3.0445
 570113189057  นางสาวเมทินี   สํารวมรัมย์ 3.1746
 570113189058  นางสาวรัญญา   จนิดา 2.6047
 570113189059  นางสาววชัราภรณ์   ซาซิโย 2.9148
 570113189061  นางสาวศิรินทรา   เลิศล ํา 2.7549
 570113189062  นางสาวสิยารัตน์   อมรี 2.8750
 570113189063  นางสาวสุดธดิา   โกสูงเนิน 3.1451
 570113189064  นางสาวอรนิภา   รอบแควน้ 3.5952
 570113189065  นายกฤษฎา   ดวงคํา 3.3053
 570113189066  นายกิตติ   อะพรรัมย์ 3.0254
 570113189067  นายเกรียงไกร   พรมมี 2.8755
 570113189068  นายเกียรติศักด์ิ   พุ่มพฤกษ์ 2.9256
 570113189069  นายจติรกร   กุลรัมย์ 3.1957
 570113189071  นายณัฐศิษฎ ์  ภทัรมานนท์ 3.4258
 570113189072  นายดํารงศักด์ิ   เจงิรัมย์ 3.0859
 570113189074  นายนิติพนัธุ ์  ปะกาเว 2.6760
 570113189076  นายปวติร   ไวไธสง 3.2561
 570113189077  นายพรหมเทพ   ชาติวงษ์ 2.8162
 570113189078  นายพสิิษฐ์   พชันี 2.8363
 570113189079  นายภรต   อินทร์นอก 2.6464
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 570113189080  นายภาณุวชัร   สุวรรณแสง 3.0765
 570113189081  นายรัชพงศ์   ชํานาญกลาง 3.3166
 570113189083  นายภวูทิ   แต้วริิยะกุล 2.9167
 570113189084  นายวรียุทธ   โผดนอก 2.7168
 570113189085  นายศิริโชค   บญุทาทอง 2.9869
 570113189086  นายสรรพชัญ์   เกรียงไกรยศ 2.8070
 570113189087  นายสิทธศัิกด์ิ   กึมรัมย์ 2.8471
 570113189088  นายสุรบถ   อุไรรัตน์ 2.6172
 570113189089  นายอภสิิทธิ ์  สุทธปิระภา 2.9873
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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 ่ 22/2/2562

 570113101001  นางสาวนันท์นภสั   ทินนุรักษ์ 3.381
 570113101002  นางสาวกัญญพชัร   บรุาณสุข 3.062
 570113101004  นางสาวกัลญารัตน์   เทพชาติ 2.763
 570113101005  นางสาวกัลย์สุดา   ซื อตรง 2.894
 570113101006  นางสาวกานต์ธดิา   ราชประโคน 3.305
 570113101007  นางสาวกุสุมา   หงษสุ์ด 3.376
 570113101009  นางสาวจนัทร์จรัส   นามโสม 2.657
 570113101011  นางสาวจณิณพจัน์   มีตุวงศ์ 3.058
 570113101012  นางสาวจริาพร   พริ งเพราะ 3.399
 570113101013  นางสาวจริาพร   ปิน่ประไมล์ 3.0310
 570113101014  นางสาวจฑุามาศ   มุง่ดี 2.8711
 570113101015  นางสาวพรนัชชา   อินนอก 3.2912
 570113101017  นางสาวชาลิสา   หาญกิจ 3.3413
 570113101018  นางสาวฐานิตา   พรหมบตุร 3.3714
 570113101020  นางสาวธนภรณ์   พลูสวสัด์ิ 2.8315
 570113101021  นางสาวธนาวรรณ   โพธิเ์งิน 2.4316
 570113101022  นางสาวธญัญา   ดาทอง 3.9017
 570113101023  นางสาวนัฐติมา   พฒุภงูา 2.8918
 570113101024  นางสาวนิสาชล   ศรีไพร 3.1319
 570113101026  นางสาวปาริชาติ   ราชประโคน 3.5520
 570113101027  นางสาวปยิะพร   อินทร์ละคร 3.8821
 570113101028  นางสาวปณุยาพร   บญุคล้อย 3.6922
 570113101029  นางสาวพลอยศิริ   มูลเค้า 3.3923
 570113101030  นางสาวมัลลิกา   สิงหโ์ต 3.5724
 570113101031  นางสาวเรืองศา   ชวนชุมกัน 2.7625
 570113101032  นางสาวละอองดาว   ไชยดิษฐ 3.5526
 570113101033  นางสาวลาวลัย์   อภยัสีลา 2.9927
 570113101034  นางสาววาสนา   ปตัถา 3.6028
 570113101036  นางสาวศุภรัตน์   การเพยีร 3.3229
 570113101037  นางสาวณิชนันทน์   มลิซ้อน 3.3030
 570113101038  นางสาวสุดารัตน์   ปะโกติโย 3.0031
 570113101039  นางสาวสุภชัชา   พนัธทุุม 3.1032
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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 ่ 22/2/2562

 570113101040  นางสาวสุภสัสร   บญุญะพนัธ์ 2.7433
 570113101041  นางสาวสุรีย์พร   ไหลครบรีุ 3.1634
 570113101042  นางสาวอนุชตรา   มาลัย 3.3735
 570113101043  นางสาวกชพร   กาละซิรัมย์ 3.3236
 570113101044  นางสาวอรอนงค์   ถนอมศิลป์ 3.4737
 570113101045  นางสาวอาทติิยา   หมูไ่พบลูย์ 3.5538
 570113101046  นางสาวอุไรวรรณ   ประกิจ 2.3439
 570113101047  นางสาวอุสิชา   ฤทธริณ 2.7140
 570113101048  นายครองขวญั   ผู้มีสัตย์ 3.1341
 570113101049  นายณรงค์กรณ์   วทิยอักษรศรี 3.2842
 570113101050  นายทวทีรัพย์   พมิพว์ชัิย 2.1643
 570113101052  นางสาวปาริชาติ   เอี ยงกูล 3.5644
 570113101053  นายพงศธร   เย็นพู 2.9745
 570113101054  นายโยธนิ   วงศ์คํา 2.8646
 570113101055  นายเรวตั   บญุเลิศ 3.4847
 570113101056  นายวงตะวนั   กะตะโท 3.8248
 570113101057  นายวรวฒัน์   นครศรี 2.7749
 570113101058  นายสมศักด์ิ   พะวร 3.8950
 570113101059  นายอาทิตย์   เสวดรัมย์ 2.0451
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 570113145001  นางสาวจณิสตา   เหล็งนุ้ย 2.951
 570113145002  นางสาวจารุวรรณ   ขวญัเมือง 3.162
 570113145003  นางสาวนพวรรณ   ทองพลับพลา 2.823
 570113145004  นางสาวนภสัวรรณ   ทพัขวา 3.104
 570113145006  นางสาวประดิษฐา   ปาปะเก 3.505
 570113145008  นางสาวพชัราภรณ์   พวงจําปา 2.966
 570113145009  นางสาวมาริสา   สื อพรหม 3.067
 570113145010  นางสาววรรณภา   จนัศักดา 3.448
 570113145011  นางสาววรารักษ ์  หรีกประโคน 3.099
 570113145014  นางสาวศิริลักษณ์   นิ มพนัธ์ 3.4110
 570113145015  นางสาวสมฤทัย   คําด้วง 2.9611
 570113145016  นางสาวสวา่งจติร   รุ่งราม 3.3312
 570113145017  นางสาวสุกันยา   โสสีดา 2.4013
 570113145018  นางสาวสุธาศิณี   เอ็มประโคน 3.1414
 570113145019  นางสาวสุธดิา   อาจทวกีุล 3.6415
 570113145020  นางสาวอรยา   รสชา 3.3616
 570113145022  นางสาวอันธกิา   โสมโสภา 2.9717
 570113145023  นางสาวอารีรัตน์   ชูชีพ 2.6418
 570113145024  นางสาวอุไรรัตน์   สาลี 2.7519
 570113145026  นายกีฬาวรรธ   สาภเูมือง 2.7620
 570113145029  นายชัยณรงค์   มณีเลิศ 2.8021
 570113145030  นายชาติชาย   ไชยตา 2.6522
 570113145031  นายชาติสิริ   วงค์ภกัดี 3.2123
 570113145032  นายดนัย   ไกรจนัทร์ 3.2224
 570113145033  นายทัตพงศ์   คําจนัทร์ 2.9525
 570113145034  นายธนกร   รสหอม 2.7726
 570113145035  นายภริู   ผาดํา 2.8627
 570113145037  นายรภกิร   มณีรัตน์ 3.3028
 570113145038  นายวราเทพ   เที ยงแก้ว 3.5129
 570113145040  นายสิทธกิร   เณรเถา 3.2830
 570113145042  นายอณุศาสตร์   มุขสาร 2.8731
 570113145043  นายอุดม   ศรีสืบมา 3.3732
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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 ่ 22/2/2562

 570113102002  นางสาวกลิ นผกา   เรียนไธสง 2.901
 570113102003  นางสาวกาญจนาพร   ขันแข็ง 3.202
 570113102004  นางสาวขวญัลดา   โพธรัิตน์วฒันกุล 2.703
 570113102005  นางสาวจนัทร์ฉาย   แจน่ประโคน 3.604
 570113102006  นางสาวณัฐพชัร์   ฐิเศรษฐกูลกิจ 3.015
 570113102008  นางสาวชลิตา   อินทร์วงศ์ 2.946
 570113102009  นางสาวชัญญานุช   สุนทรารักษ์ 2.907
 570113102012  นางสาวณิชาภทัร   บวัหอม 2.898
 570113102013  นางสาวดลพร   ม่วงพรับ 2.849
 570113102014  นางสาวธนพร   จําปาทอง 3.2810
 570113102015  นางสาวธญันันท์   ตระกูลรัมย์ 2.9411
 570113102016  นางสาวธนัยธรณ์   สุทธิ 3.4612
 570113102017  นางสาวบศุรากร   ศรีคํา 3.8513
 570113102019  นางสาวปาณิดา   หนองหาญ 2.5314
 570113102020  นางสาวบญุชญา   เขตภทัรพพิธิ 2.8715
 570113102021  นางสาวพมิพผ์กา   พลสงคราม 3.6816
 570113102022  นางสาวมณีรัตน์   บญุศักด์ิ 3.5917
 570113102024  นางสาวยุภาพร   นะวงรัมย์ 3.8818
 570113102025  นางสาวรจนา   แรงประโคน 2.0519
 570113102026  นางสาววนศรณ์   รัตนาลัย 2.0220
 570113102028  นางสาวศิริวรุิณ   จงเทพ 2.5421
 570113102029  นางสาวสิรามล   เจริญไธสง 2.7222
 570113102030  นางสาวสุชัญญา   ต่างประโคน 3.8023
 570113102031  นางสาวสุลีวลัย์   ทวดอาจ 3.3024
 570113102032  นางสาวอภญิญา   ยิ งนอก 3.3525
 570113102033  นางสาวอมรรัตน์   ชะรุงรัมย์ 2.9926
 570113102034  นางสาวอารียา   พวงศรี 3.9227
 570113102035  นางสาวอุสิชา   ปญัญา 3.3728
 570113102040  นายโอฬาร   ชะรัดรัมย์ 2.7529
 570113102041  นางสาวกฤษณา   ชูณรงค์ 2.5630
 570113102042  นางสาวกษติินาถ   มางาม 2.5131
 570113102043  นางสาวกาญจนาภรณ์   จนัทร์พนัธ์ 3.3932

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:07  หน้า 113 / 133



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 ่ 22/2/2562

 570113102044  นางสาวครองจติ   เทียมตรี 3.0733
 570113102045  นางสาวจนิตนา   หาญมาณพ 3.4734
 570113102046  นางสาวจริาภรณ์   สุวรรณแสง 3.1735
 570113102047  นางสาวชนกสุดา   วาดพมิาย 2.9836
 570113102048  นางสาวช่อผกา   เกตุโข 2.9637
 570113102049  นางสาวโชติรส   สิงหป์ระโคน 3.9238
 570113102050  นางสาวณัฐณิชา   ชัยปลัด 2.3839
 570113102051  นางสาวณัติยาพร   ดวงภกัดีรัมย์ 2.5440
 570113102052  นางสาวณิชารีย์   ดลเสมอ 3.2541
 570113102053  นางสาวทัศนีย์   ท้าวพยุง 3.4242
 570113102054  นางสาวธนิตดา   ศรีชนะ 3.1543
 570113102055  นางสาวธญัวรรณ   จนัทร์สระบวั 2.3244
 570113102056  นางสาวธารณ์กมล   เธยีรจรัสวงศ์ 2.8745
 570113102057  นางสาวเบญจพร   โปรยขุนทด 3.1646
 570113102058  นางสาวปทุมกาญจน์   เส็งน้อยกุล 3.4547
 570113102059  นางสาวปารว ี  เสารีกุล 2.7348
 570113102061  นางสาวมณทิชา   ปะทิรัมย์ 3.4949
 570113102062  นางสาวมินตรา   มุง่ลา 2.8450
 570113102063  นางสาวยมลภทัร   กุยรัมย์ 3.2351
 570113102064  นางสาวยุวเรศ   พลเยี ยม 3.0952
 570113102065  นางสาวรุ้งนภา   รวมโพธิชั์ย 3.6453
 570113102066  นางสาววรรณิกา   สีทม 3.2554
 570113102067  นางสาวศิริมล   พรมวภิกัด์ิ 2.6355
 570113102068  นางสาวศุภาพชิญ์   ผลเกิด 2.5756
 570113102069  นางสาวสุณิสา   เกิดวชัิย 3.7257
 570113102070  นางสาวสุนิสา   ยิ งงาม 2.8758
 570113102071  นางสาวเตชินี   นาเมือง 2.4059
 570113102073  นางสาวอัญตรา   อาสานอก 3.8760
 570113102074  นางสาวอินทริา   ประเสริฐ 3.4461
 570113102075  นายเกียรติศักด์ิ   บงัคม 2.6162
 570113102080  นางสาวกมลทิพย์   ทรัพย์อุดม 3.7763
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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 ่ 22/2/2562

 560113105045  นายจรีะยุทธ   จนัทะเรือง 2.281
 570113105002  นางสาวกานต์ฐิตา   ธปูบชูา 2.812
 570113105003  นางสาวกิตติมา   ศรีขวญั 3.503
 570113105004  นางสาวเกวลิน   กลิ นศรีสุข 2.814
 570113105006  นางสาวขนิษฐา   นนทก์ระโทก 3.005
 570113105007  นางสาวขนิษฐา   จนัทมนตรี 3.076
 570113105008  นางสาวจริารัตน์   กลางสวสัด์ิ 3.237
 570113105010  นางสาวณัฐกานต์   มณีแสง 3.038
 570113105011  นางสาวณัฐธดิา   อินทร์อ่อน 2.629
 570113105012  นางสาวธนาภรณ์   แก้วกล้า 3.0410
 570113105013  นางสาวธนิษฐา   ขุ่มด้วง 3.3511
 570113105014  นางสาวธรีนุช   วงศ์สุรินทร์ 2.4012
 570113105015  นางสาวธดิารัตน์   นพกุล 2.6913
 570113105016  นางสาวนันท์นภสั   ตั งหมั น 2.4114
 570113105017  นางสาวกรวรรณ   ปนุปอง 3.1615
 570113105018  นางสาวนิภากร   นะเรืองรัมย์ 2.5816
 570113105019  นางสาวชนิสรา   วากิรัมย์ 2.4217
 570113105020  นางสาวปรางค์ทิพย์   พนัธโ์ยศรี 2.7418
 570113105022  นางสาวพรทิพา   แหวนเงิน 2.7919
 570113105023  นางสาวพชัรพร   บญุมาก 2.7520
 570113105024  นางสาวพมิพภ์ลัิกษณ์   ชนทองหลาง 2.7921
 570113105025  นางสาวพมิพอ์ักษร   บญุเที ยง 2.6622
 570113105026  นางสาวภทัราพร   นวนเจริญ 2.5223
 570113105028  นางสาวลลิตา   พะธะนะ 2.5124
 570113105030  นางสาววภิาวรรณ   อยู่หอม 2.5225
 570113105031  นางสาวศศิวมิล   บวัแก้ว 3.2626
 570113105032  นางสาวสมฤดี   สิงหส์ถิตย์ 3.3927
 570113105033  นางสาวสุกัญญา   รัตนจนัทร์ 2.4328
 570113105034  นางสาวสุธดิา   ยํารัมย์ 2.5629
 570113105037  นายกฤษฎา   บญุสอน 2.8430
 570113105038  นายธนภทัร   โทษา 2.6031
 570113105039  นายณัฐพล   วลัย์เปรียงเถาว์ 2.4732
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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 ่ 22/2/2562

 570113105040  นายพรพรุิณ   วปูระโคน 2.6733
 570113105041  นายฐิตินันท์   ผ่องแผ้ว 3.2634
 570113105042  นายพศิิษฐ์   เมืองจนัทร์ 2.9235
 570113105043  นายภทัรบดินทร์   เจนวถิี 3.2536
 570113105044  นายวชิระ   ศรีเที ยง 2.4637
 570113105045  นายวรุธ   วงษอ์ิน 3.8038
 570113105046  นายหตัถพนัธ ์  นิ วเพชร 2.7539
 570113105047  นายชิษณุพงศ์   แสงสี 2.7940
 570113105048  นายเอกรินทร์   คงษา 2.9941
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 570113106001  นางสาวกนิษฐา   บวัชุม 2.891
 570113106002  นางสาวจริาภรณ์   ภมูิกอง 3.012
 570113106003  นางสาวช่อฟา้   ทําหนองพอก 2.893
 570113106005  นางสาวธดิารัตน์   สมมงคล 2.604
 570113106006  นางสาวผการัตน์   วะดี 3.025
 570113106007  นางสาวพรพมิล   ยุทธไกร 2.766
 570113106008  นางสาวไพรภราวลัย์   คงเสนา 2.837
 570113106009  นางสาววรรณวภิา   อาปะเม 2.268
 570113106010  นางสาวศิริลักษณ์   ไชยสน 2.769
 570113106011  นางสาวสุจติรา   แก้วพนู 2.5810
 570113106012  นางสาวสุนิสา   มาตรศรี 3.2111
 570113106013  นางสาวอังคณา   บรรพระตะทิ 2.8912
 570113106014  นางสาวอุรชา   แสนธนู 2.4213
 570113106015  นายกฤษณุ   เชื อบตุรดี 2.5414
 570113106016  นายเกียรติกุล   ลอยศักด์ิ 2.4015
 570113106017  นายคิรินทร์   พทุธานุกุล 2.7216
 570113106018  นายจกัรกฤษณ์   ทวยไธสง 2.3117
 570113106019  นายจกัรพงษ ์  เครือทะนุ 2.4818
 570113106021  นายจรีะศักด์ิ   บญุเสริม 2.1519
 570113106022  นายชลธ ี  นุชาญรัมย์ 2.7720
 570113106023  นายชาคริยา   หล่อประโคน 2.5821
 570113106024  นายณัฐพงศ์   จวงประโคน 2.3322
 570113106025  นายณัฐพล   เพาะปลูก 2.5423
 570113106027  นายธาวนิ   อยู่ยืด 2.5524
 570113106028  นายนครินทร์   จุย้ชุมแสง 2.3025
 570113106029  นายนัฐพล   ดาวเรืองรัมย์ 2.8926
 570113106031  นายพงศธร   ราโช 2.2027
 570113106034  นายยุทธพงษ ์  มะลา 2.4428
 570113106035  นายวรชัย   โลนะกลาง 2.3329
 570113106036  นายวรุตต์ิ   ดอกบวั 2.9230
 570113106037  นายวชัรินทร์   อินอักษร 2.2831
 570113106039  นายวรีพฒัน์   ราชประโคน 2.2732
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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 2561

วันที ่ 22/2/2562

 570113106040  นายศิวจัน์   ไพศาลพชัรชัย 2.7233
 570113106041  นายสรชัช   ทิพย์อักษร 2.3934
 570113106044  นายเสฎฐวฒิุ   เรืองศิริ 2.9135
 570113106046  นายอมรศักด์ิ   ศรีหย่อง 2.7236
 570113106047  นายอานนท ์  โคตรทพิย์ 2.4437
 570113106048  นางสาวจนัทริกา   นามปราสัย 2.8638
 570113106049  นางสาวชนากานต์   คุณวชิิต 3.2239
 570113106050  นางสาวณัธหทัย   ศรีประสิทธิ์ 2.5740
 570113106054  นางสาวแพรวพรรณ   นนทะภา 3.7741
 570113106055  นางสาวลดามณี   ก๊กรัมย์ 3.2742
 570113106057  นางสาวสุขุมาล   ทิพย์อาภรณ์ 2.6343
 570113106059  นางสาวอธติา   พดุสี 3.2544
 570113106060  นางสาวอัญชลี   สงครามรอด 2.5045
 570113106061  นายกฤษฎา   อันนุช 2.6446
 570113106062  นายเกษฎา   สีดี 2.7447
 570113106064  นายจกัรกฤษ   นามโคตร 2.5148
 570113106066  นายจติรทิวสั   แช่มรัมย์ 2.1749
 570113106068  นายเจษฎา   วงศ์กัณหา 2.4450
 570113106070  นายฐิติวจัน์   หามุลตรี 2.8051
 570113106072  นายดํารงค์   สุขประโคน 2.0652
 570113106073  นายทนงศักด์ิ   โพธขิาํ 2.5953
 570113106075  นายนพรัตน์   เพญ็เดิมพนัธ์ 2.5454
 570113106076  นายนิติพงษ ์  พศิพล 2.3055
 570113106077  นายพงศกร   หอมสมบติั 2.8956
 570113106078  นายพรีะพงษ ์  คงทัพ 2.7757
 570113106081  นายยุทธพชัิย   ปกักาเวสา 2.5958
 570113106082  นายวรวธุ   สายเพช็ร 2.6259
 570113106083  นายวชัรพล   แหวนเงิน 2.5160
 570113106084  นายวธันชัย   กล่อมวฒันา 2.2961
 570113106086  นายศตรรฆพงษ ์  รอดทอง 2.5962
 570113106088  นายสรรชัย   ชูรัตน์ 2.7563
 570113106089  นายสิทธโิชค   นิกูลรัมย์ 2.6064
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

พลศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 22/2/2562

 570113106091  นายอดิศักด์ิ   ไชยหติ 2.5265
 570113106092  นายอภสิิทธ ์  จนัทร์ทวี 2.5466
 570113106093  นายอัศนัย   สารนอก 2.2667
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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 ่ 22/2/2562

 560113112067  นางสาวลลิตา   วชิาชัย 2.661
 570113112001  นางสาวกัญชลิกา   โลแพทย์ 3.462
 570113112003  นางสาวกานต์มณี   สารสวสัด์ิ 3.753
 570113112004  นางสาวจริยา   แสนสุภา 2.824
 570113112005  นางสาวจนัทกานต์   บญุวจิติร 3.415
 570113112006  นางสาวจติติญาภรณ์   สร้างพล 3.186
 570113112008  นางสาวณัฐมน   ปยุะติ 3.947
 570113112009  นางสาวดาราวดี   อินทร์ชู 3.388
 570113112010  นางสาวนภสัวรรณ   เพยีวพงศ์ 3.189
 570113112014  นางสาวปภาวรินทร์   สุมาลุ 3.5810
 570113112015  นางสาวปรัชญา   หนูน้อย 2.3311
 570113112016  นางสาวปานพมิพ ์  ยืนตน 3.1812
 570113112018  นางสาวพรนภา   สิงหท์มุ 3.4913
 570113112019  นางสาวภญิญาภคั   แจง้ประโคน 2.8814
 570113112020  นางสาวมัจฉา   โพธรัิตน์ 3.0115
 570113112021  นางสาวมาริษา   เปาปา่ 2.6816
 570113112022  นางสาวยุวดี   ฝ้ายขาว 2.7417
 570113112023  นางสาวฤทัยรัตน์   ลาโสภา 2.6818
 570113112024  นางสาววนิดา   ยินดีมาก 2.9919
 570113112026  นางสาวศศิธร   ลองกระโทก 3.1520
 570113112027  นางสาวศิริกานดา   ยังวฒิุกูล 3.4521
 570113112028  นางสาวศิริยุภา   ผมคํา 2.6022
 570113112029  นางสาวศุภากร   จริาทองนอก 2.8123
 570113112030  นางสาวสุดาพร   พนัทะท้าว 3.7124
 570113112032  นางสาวสุธดิา   คําพระ 3.6325
 570113112033  นางสาวอังศุมาลิน   สีธรรม 3.1526
 570113112035  นายณัฐพงษ ์  วรุิณพนัธ์ 3.2027
 570113112037  นายนิรัติศัย   งามเลิศ 3.0528
 570113112038  นายสหรัฐ   อุปวงษา 3.1829
 570113112039  นายสิทธพิงษ ์  พอใจ 3.3730
 570113112040  นายอดิศร   เกษรชื น 3.1531
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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 ่ 25/1/2562

 570426021028  นายนุชา   มาตหนองแวง 3.561
 580426021019  นางสาวยุวดี   สุดสายเนตร 3.562
 580426021039  นางสาวประภาภทัร   เปา้ชุมแสง 3.563
 580426021053  นางสาวรุ่งฤดี   เรืองสิน 3.694
 580426021054  นางสาวศศิธร   เจริญพนัธวุงศ์ 3.445
 580426021059  นางสาวอรกาญจน์   เฉียงกลาง 3.756

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:07  หน้า 121 / 133



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 ่ 22/3/2562

 570426024017  นายภคนันท์   แช่มรัมย์ 3.631
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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 ่ 22/3/2562

 590426021017  นางเดือนเพญ็   ยลไชย 3.861
 590426021018  นางนภสันันท์   พรหมทา 3.772
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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 ่ 22/3/2562

 590426024006  นางสาวเกศรินทร์   กระมลเลิศ 3.691
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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 ่ 25/1/2562

 570426032002  นางสาวกัญจน์ชญา   อภนัินทศรีธนัช 3.331
 570426032004  นางดวงกมล   แสตนกูโลบ 3.892
 570426032006  นางสาวปนิดา   ชูตาลัด 3.673
 570426032012  นางสาววรุณทพิย์   ทวสิีนรัตน์ 3.564
 570426032015  นางสาวสุภาวดี   สิทธรัิมย์ 3.895
 570426032021  นายพชิิต   สุขีวฒัน์ 3.836
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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 ่ 22/3/2562

 570426070017  นายฌานัฐ   ชํานาญเนาว์ 3.171
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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 ่ 19/4/2562

 570426021004  นางสาวฉัตรภรณ์   คงมาก 3.001
 580426021011  นายวรีชาติ   สุภะเสถียร 3.442
 580426021018  นางสาวภคัวภิา   ลูกเงาะ 3.633
 580426021034  นายศิริศักด์ิ   สัตย์ฌุชนม์ 3.504
 580426021038  นางสาวธนาภรณ์   นีลพนัธนันท์ 3.505
 580426021040  นางปยิวรรณ   ชั นพรหมงาม 3.566
 580426021041  นางสาวยุพนิ   คะเนวนั 3.817
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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 ่ 23/5/2562

 570426024003  นางณัฎฐณิชา   คํากังวาฬ 3.691
 570426024013  นางสาวอภวินัทน์   เพชรแสนค่า 3.062
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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 ่ 19/4/2562

 580426032007  นางสาวจติุรัตน์   ศรีเมือง 3.781
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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 ่ 23/5/2562

 590426070011  นางวมิาลา   โพธิเ์จริญ 3.451
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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 ่ 23/5/2562

 590426070009  นางสาวนัทธติา   พรมนัส 3.361
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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 2561

วันที ่ 25/1/2562

 560427090004  นายธนิต   ปุน่ประโคน 3.901
 560427090006  นายพนิิจ   นิ มปรางค์ 3.702
 560427090007  นางธญัญลักษณ์   เวชกามา 3.303
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ บณัฑิตวิทยาลัย ระดบัปรญิญาเอก ภาคพิเศษ

ภาวะผู้น าเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ

ประเภทนักศึกษา ป.เอก (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2561

วันที ่ 19/4/2562

 550427091001  พระปลัดบรรจง มหานาโค   (โทสันเทียะ) 3.301
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