
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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 570112266036  นางสาวณธดิา   นาคเจริญ 2.341
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112267036  นางสาวสุกัญญา   มะสิการะเต 2.141
 580112267045  นายณัฐพงศ์   อนันต์นิล 2.692
 580112267076  นางสาวศศิประภา   รักจนัทึก 2.243
 580112267083  นางสาวสุรีภรณ์   พรมสนาม 2.354
 580112267088  นางสาววชิชุดา   ศิริแสน 2.085
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112268002  นายณรงค์ฤทธิ ์  อินทิจนัทร์ 2.381
 580112268005  นายวฒิุชัย   อินธแิสง 2.222
 580112268031  นางสาวสิริยากร   ดวงแข 2.363
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 560112230121  นายอลงกรณ์   หมายประโคน 2.001
 570112230041  นางสาวจนัทร์จริา   จนัทร์นนท์ 2.312
 570112230065  นายธนากร   ไชยสูงเนิน 2.343
 570112230077  นายสิทธชัิย   บดุดาวงค์ 2.604
 570112230078  นายอมรเพชร   ตลับทอง 2.715
 570112230111  นายวริศ   เฮงประกอบ 2.136
 580112230001  นายกิตต์ิดนัย   สกุลวรเกียรต์ิ 2.717
 580112230039  นางสาววจิติรา   นิกรรัมย์ 2.878
 580112230064  นายภาคิน   โนนทนวงษ์ 2.409
 580112230073  นางสาวชลลดา   มีพวงผล 2.2310
 580112230080  นางสาวพมิพล์ดา   อินที 2.0711
 580112230081  นางสาวยลลดา   ฉิมกูล 2.3812
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 570112240029  นายปรีชา   ทวพีนู 2.131
 570112240073  นายธวชัชัย   ใจตรง 2.312
 580112240003  นายกิตติศักด์ิ   จอหอกลาง 2.873
 580112240042  นางสาวนวลนภา   พนัธโ์ยศรี 2.044
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 570112415010  นางสาวพรพมิล   พนัิยรัมย์ 3.151
 570112415013  นางสาววนิดา   แจม่ใส 2.812
 570112415016  นางสาวสรีวรรณ   ต้ังสิริทวทีรัพย์ 2.193
 580112415007  นายณัฐวฒิุ   เอี่ยมอยู่แท้ 2.844
 580112415009  นายนนทวฒัน์   ทวชีาติ 2.565
 580112415016  นายวนิสันต์   ทองม้วน 2.716
 580112415030  นางสาวพชัรากร   บญุคง 2.617
 580112415036  นางสาวพศิกา   ปตัตาเทสัง 3.028
 580112415042  นางสาวอรยา   เพง็ประจญ 2.869
 580112415043  นางสาวอ าไพทิพย์   แก้วกล้า 3.0710
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112416001  นายกิตติคุณ   สุขล้วน 2.221
 580112416006  นายณัฐพล   ปรุงเรณู 3.182
 580112416008  นายธนาพร   พนิิจดวง 2.463
 580112416009  นายธรีะพงษ ์  นาคินชาติ 2.224
 580112416015  นายปยิณัฐ   กองแก้ว 2.905
 580112416020  นายวรายุทธ   ไชยสงคราม 2.626
 580112416023  นายสุชาครีย์   กงประโคน 2.117
 580112416034  นางสาวดลนภา   โสดาวงค์ 2.868
 580112416037  นางสาวพจนา   ยืนยง 2.259
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุม่วิชาการจัดการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 14/11/2562

 560112417038  นางสาวไพริน   พวงมาเทศ 2.081
 560112417090  นางสาวฐานิตาพศั   ไชยอินทร์ 3.072
 570112417052  นางสาวปวณีา   ศิลา 2.213
 580112417001  นายจารุวทิย์   บรูณ์เจริญ 2.434
 580112417008  นายวรีายุทธ   จนัทนัน 2.535
 580112417014  นางสาวจริาภรณ์   ผาสุขสม 2.536
 580112417016  นางสาวณัฐชยา   อยู่รอบเรียง 2.227
 580112417021  นางสาวปยิะดา   ชะเวรัมย์ 2.338
 580112417024  นางสาวภมิลรัตน์   โกฎแก้ว 3.549
 580112417026  นางสาววาทิณี   หงส์วชิา 2.8510
 580112417027  นางสาววยิะดา   ไทยเหีย่ม 2.4811
 580112417028  นางสาวสายฝน   สุขิกุล 2.5312
 580112417029  นางสาวสุกัญญา   สุรินทร์ 2.4813
 580112417031  นางสาวสุธดิา   ทานกระโทก 2.7614
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112210029  นางสาววลันิดา   ชุมหรัิญ 2.391
 580112210035  นางสาวอภญิญา   ผิวแดง 2.232
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บรหิารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 14/11/2562

 550112408100  นายนัฐวฒิุ   พนูภญิโญศักด์ิ 2.001
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112359006  นายเปน็ธรรม   จบนุช 2.381
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112360107  นางสาวชุลีพร   หง้วนประโคน 2.091
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112357026  นางสาวบญุตรา   กุยรัมย์ 2.491
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การบรหิารทรพัยากรมนุษย์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112350089  นางสาวอาทิติยา   จมิานัง 2.081
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การตลาด

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112354118  นางสาวภทัรกันย์   เกรียงคุณวฒิุ 2.201
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การจัดการ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112356092  นายนิโคลัส   คูเปอร์ 2.991
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บญัชี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 14/11/2562

 570112352177  นายสุริยนต์   พุ่มใหม่ 2.061
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

สัตวศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 14/11/2562

 560112502006  นายชัยรัตน์   พรมหงษ์ 2.141
 560112502019  นายอธเิบศ   มีพวงผล 2.012
 570112502034  นายธรีะพงศ์   เจริญรัมย์ 2.123
 580112502061  นางสาวเกศราภรณ์   ม่วงชาติ 2.444
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112503012  นายปฐว ี  ปานเกิด 2.371
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112504015  นายภูฉ่ลอง   ภหูลาบ 2.281
 580112504051  นายธนภทัร   เสนานุฤทธิ 2.192
 580112504056  นายภมูิศักด์ิ   ปกัการะนัง 2.243
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 550112275014  นางสาวนิตยาพร   บ ารุงชีพ 2.361
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 570112557009  นายเขมวฒัน์   ยอดผล 2.011
 580112557002  นายกิตติกวนิ   สุวรรณกูฏ 2.582
 580112557005  นายจริายุ   แจม่จนัทร์ 2.243
 580112557022  นายวชัรพล   วเิศษรินทอง 3.374
 580112557027  นายสงกรานต์   สมรัตน์ 2.765
 580112557048  นายธนวฒัน์   ตุ่มผะกา 2.856
 580112557055  จา่สิบตรี พสิิษฐ   ทองจนัทึก 2.247
 580112557072  นางสาวณัฐฌาพร   กองเงินนอก 2.798
 580112557075  นายกัมปนาท   โสวาที 2.339
 580112557095  นายวรานนท์   รวมรัมย์ 2.3110
 580112557116  นายจติรกร   จติกล้า 2.5111
 580112557134  นายวชิิต   หาญศึก 2.3312
 580112557143  นายอภสิิทธิ ์  อินทชาติ 2.0313

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:04  หน้า 22 / 53



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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112551038  นางสาวอรอนงค์   อภยัไธสง 2.191
 580112551048  นายธรีศักด์ิ   ชนะชัย 2.182
 580112551079  นายจริวฒัน์   อุดทา 2.153
 580112551092  นายภาณุวฒัน์   สอิ้งรัมย์ 2.164
 580112551098  นายสานนท ์  สุทธนิา 2.045
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112554003  นายธนชิต   ภเูล่ือมใส 2.361
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112558022  นายมงคล   ชาญณรงค์ 2.521
 580112558034  นางสาวสหฤทัย   ช่ืนชมย่ิง 2.852
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 14/11/2562

 550112801156  นายปฏพิทัธิ ์  ฝากประโคน 2.591
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 570112325010  นายเตชินท์   ค าสิงห์ 2.001
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 570112202004  นางสาวจรีาวดี   สืบส าราญ 3.181
 570112202016  นายกฤษณะ   ไพลวลัย์ 2.242
 570112202039  นางสาวจรีะพรรณ   จนัทา 2.173
 570112202055  นายเจษฏากร   เปล่ียนรัมย์ 2.594
 580112202013  นายพงศ์ภคั   นาคสุขไพบลูย์ 2.265
 580112202020  นายอิทธภิทัร   เอบประโคน 2.626
 580112202050  นายพสุธา   สายยศ 2.427
 580112202052  นายภาณุวฒัน์   ทองอร่ามดี 2.848
 580112202069  นางสาวสุนิสา   เร่งพมิาย 2.989
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112155088  นางสาวรุจริางค์   รุ่งโรจน์ 2.041
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 560112323211  นายอดิศร   เกตุชิต 2.151
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

รฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112801005  นายชลนที   เจยีมรัมย์ 2.371
 580112801117  นายชนกชนม์   โสนาคา 2.242
 580112801171  นายภาณุรัตน์   เรือนประโคน 2.043
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580112901074  นางสาวกรรณิการ์   ผลชู 2.181
 580112901082  นางสาวรัตนาภรณ์   แจม่จ ารัส 2.102
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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 2562

วันที ่ 17/10/2562

 570113110043  นายเนติพงษ ์  สุนย์ทอง 3.401
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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 2562

วันที ่ 17/10/2562

 570113113009  นางสาวอัญธกิา   นิเวศสวรรค์ 2.771
 570113113022  นายเสฏฐวฒิุ   ลีทอง 2.302
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ดนตรศึีกษา (วิชาเอกดนตรตีะวันตก)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 17/10/2562

 550113114015  นายสุทธนัินท์   บองเพชร 2.111
 570113114032  นายสุรชัย   นามไพร 2.502
 570113114042  นายกิตติ   ศรีจนัทร์ 2.133
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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 2562

วันที ่ 17/10/2562

 570113120042  นายอโณทัย   ตามสีรัมย์ 3.241
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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 2562

วันที ่ 17/10/2562

 550113101050  นางสาวกุลพรภสัร์   หาทนต์ 2.291
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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 2562

วันที ่ 17/10/2562

 570113102011  นางสาวณัฐธดิา   ทองเช้ือ 3.241
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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 2562

วันที ่ 17/10/2562

 570113106026  นายตะวนั   แน่ประโคน 2.211
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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 2562

วันที ่ 17/10/2562

 570113112041  นางสาวเย็นฤดี   สายสร้อย 2.801
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ

สาขาวิชาชีพครู

ประเภทนักศึกษา ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 26/9/2562

 610425010001  นายชนภทัร   บญุประเสริฐดี 3.631
 610425010002  นายธรีวชิ   เรืองไพศาล 3.372
 610425010003  นายบณัฑิตย์   นันท์มา 3.513
 610425010004  นายปฏวิติั   ดงนอก 3.064
 610425010005  นายพนินท ์  อาโยวงษ์ 3.545
 610425010006  นายศิวนาถ   เหมจามร 3.656
 610425010007  นายสมพร   ศรีแสง 3.607
 610425010008  นายอภชิาติ   นามเย็น 3.788
 610425010009  นายอลงกรณ์   ปยุฝ้าย 3.919
 610425010010  นางสาวกัญญณัฐ   ล้ิมอุบติัตระกูล 3.5610
 610425010011  นางสาวกุลภานัน   เช้ือนิด 3.5611
 610425010012  นางสาวชิดชมัย   ขนทอง 3.6912
 610425010013  นางสาวชุติพร   วงัภงูา 3.8213
 610425010014  นางสาวชุติมา   เงินบ ารุง 3.4314
 610425010016  นางสาวฐาปนีย์   ศรีสุทโธ 3.4115
 610425010017  นางสาวดารณี   ศรีใส 3.3816
 610425010018  นางสาวบษุกร   อนามกุล 3.3717
 610425010019  นางสาวปณิตา   มากชุมแสง 3.4618
 610425010020  นางสาวปานรัชนี   แนบทางดี 3.2519
 610425010021  นางสาวพรสวรรค์   สายศรี 3.2120
 610425010022  นางสาวพชัรา   อัคจนัทร์ 3.6921
 610425010023  นางสาวพชัรี   ปเุลตัง 3.5122
 610425010024  นางสาวมนัญญา   บญุข่าย 3.6523
 610425010025  นางสาวรัฐญา   แก่นนาค า 3.5624
 610425010026  นางสาววชัรินทร์พร   บตุรเอก 3.7625
 610425010027  นางสาววไิลพร   เกียรตินิรชรา 3.6526
 610425010028  นางสาวศนิภา   รอบแควน้ 3.9127
 610425010029  นางสาวสุพชิฌาย์   เช้ือเพราะ 3.7828
 610425010030  นางสาวอุไรวรรณ   ปกักังราพงั 3.1229
 610425010031  นายจริวฒัน์   คงเครือ 3.3430
 610425010032  นายณัฐพล   เงียบประโคน 3.4731
 610425010033  นายนัฐพงษ ์  โสชัยยันต์ 3.3432
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ

สาขาวิชาชีพครู

ประเภทนักศึกษา ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 26/9/2562

 610425010034  นายบดินทร์   ตะนุมาตย์ 3.8233
 610425010035  นายพงศ์ศิริ   วเิศษมงคลชัย 3.1934
 610425010036  นายภาณุพงศ์   พฒันนิติศักด์ิ 3.1635
 610425010037  นายยุทธนา   เสนนท์ 3.8736
 610425010038  นายรัชพล   พวงจนัทร์ 3.7437
 610425010039  นายวทิวธั   จนัทร์ส าโรง 3.3738
 610425010040  นางสาวกรณัฏฐ์   อินทยุง 3.4139
 610425010041  นางสาวจริญญา   พนัธเ์ปน็ 3.3240
 610425010042  นางสาวณัฏฐ์ธภร   ภมูิวฒันพฒัน์ 3.2941
 610425010043  นางสาวทัศนีย์   สองศรี 3.3842
 610425010044  นางสาวนิศารัตน์   เปร้ียวกระโทก 3.8243
 610425010045  นางสาวเบญญาภา   อ าไธสง 3.2444
 610425010046  นางสาวปภญิญา   คูณเงิน 3.3245
 610425010048  นางสาวพกุลกาญจน์   พลสิม 3.5446
 610425010049  นางสาวพชรมน   ลับสูงเนิน 3.4747
 610425010050  นางสาวมานิตา   มิสา 3.1548
 610425010051  นางสาวยุภาวรรณ์   บญุจริง 3.6049
 610425010052  นางสาววนัเพญ็   พลาหาญ 3.3450
 610425010053  นางสาวสิรินุช   มุกดา 3.2851
 610425010054  นางสาวสิริภา   ค้ าคูณ 3.3752
 610425010055  นางสาวสุทมิา   เสนนอก 3.6553
 610425010056  นางสาวสุนันทา   โชคชัย 3.6554
 610425010057  นางสาวสุภาพร   วงษอ์ามาตย์ 3.8755
 610425010059  นางสาวอรุณนภา   แก้วเกาะ 3.0656
 610425010060  นางสาวอินทุอร   นาลาด 3.1057
 610425010061  นายชลิต   มณีวรรณ 3.3458
 610425010062  นายณัฏฐพนัธ ์  ขันโสม 3.2859
 610425010063  นายประกาศิต   ดวงดารา 3.6860
 610425010064  นายศุภกร   ตรีกิ่ง 3.4661
 610425010065  นายศุภวฒัน์   กระแสเทพ 3.4762
 610425010066  นายสิทธพิงษ ์  มิง่ขวญั 3.8163
 610425010067  นายอติรุจ   ค าวงั 3.2864
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ

สาขาวิชาชีพครู

ประเภทนักศึกษา ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 26/9/2562

 610425010069  นางสาวกชกร   รัตนโพธิ์ 3.9165
 610425010070  นางสาวกัลยกร   ภาพยนต์ 3.3466
 610425010071  นางสาวกชพร   ผิวค า 3.4367
 610425010072  นางสาวจติตินันทน์   นัยเนตร 3.6568
 610425010073  นางสาวทวพีร   ยางนอก 3.4669
 610425010074  นางสาวธญัธติา   พฒิุไชยรัมย์ 3.4670
 610425010075  นางสาวธารารัตน์   แสงกุล 3.6971
 610425010076  นางสาวนันทัชพร   จงวงษ์ 3.5672
 610425010077  นางสาวนิโลบล   สนรัมย์ 3.5173
 610425010078  นางสาวนุษบา   เอี่ยมรัมย์ 3.8274
 610425010079  นางสาวแพรวมณี   ศรีวเิศษ 3.4775
 610425010080  นางสาววภิาดา   สมรูป 3.3876
 610425010081  นางสาวศศิธร   นัยมาศพงศธร 3.6077
 610425010082  นางสาวศศิประภา   ศาลางาม 3.7878
 610425010083  นางสาวศศิวมิล   สุวรรณพนัธ์ 3.7879
 610425010084  นางสาวศิรินภา   เนตรรัตน์ 3.6980
 610425010085  นางสาวสิริรัตน์   สุขหนา 3.6581
 610425010086  นางสาวสุจติรา   กองศักด์ิ 3.5482
 610425010087  นางสาวสุดารัตน์   พลศิริ 3.6083
 610425010088  นางสาวสุมาลี   บญุพนัธ์ 3.2584
 610425010089  นางสาวอรสินี   คมสัน 3.4685
 610425010090  นางสาวอิสราภรณ์   ณ กาฬสินธุ์ 3.5186
 610425010091  นายจติติพงศ์   พนัธุส์วา่ง 3.4787
 610425010092  นายจรีศักด์ิ   เทียมทะนง 3.2888
 610425010094  นายธพตัญ์มนตรี   วงศ์สามารถ 3.8289
 610425010095  นายปยิะพงษ ์  ขวญัเมือง 3.1990
 610425010096  นายภทัรพล   ตอบประโคน 3.5091
 610425010097  นายวชัชิระ   วรรณปะโพธิ์ 3.4792
 610425010098  นายศัตราวธุ   ศรีชาติ 3.4393
 610425010099  นางสาวได้พร   ประทีปสลักทิพย์ 3.4694
 610425010100  นางสาวกนกกาญจน์   เพชรกอง 3.4695
 610425010101  นางสาวกวนินา   สารคร 3.7896
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ

สาขาวิชาชีพครู

ประเภทนักศึกษา ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 26/9/2562

 610425010102  นางสาวกัญญานัฐ   ตาวงษ์ 3.5997
 610425010103  นางสาวจนัทิมา   ดีเจริญ 3.2498
 610425010104  นางสาวชวนัญญา   จองสุขี 3.3299
 610425010105  นางสาวณัฏฐวรรณ   เงิมสันเทยีะ 3.38100
 610425010106  นางสาวดามพวรรณ   ขุนศักดา 3.50101
 610425010107  นางสาวถนอมจติร   ลุนลาด 3.37102
 610425010108  นางสาวธญัลักษณ์   โคตรวงษ์ 3.41103
 610425010109  วา่ท่ีร้อยตรีหญิง นริศรา   จนัทีนอก 3.74104
 610425010110  นางสาวปนัดดา   ช่วยคงทอง 3.29105
 610425010111  นางสาวผการัตน์   เหมือนพร้อม 3.43106
 610425010112  นางสาวพชัรวรรณ   บวัแสง 3.25107
 610425010113  นางสาวภทัรวดี   เทพบรีุ 3.24108
 610425010114  นางสาววนาลี   แข่งขัน 3.54109
 610425010116  นางสาวสุกัญญา   วงัสนาม 3.76110
 610425010117  นางสาวสุดารัตน์   หรัิญชินภคั 3.37111
 610425010118  นางสาวโสพศิ   ดัดธยุาวตัร 3.81112
 610425010119  นางสาวอรพรรณ   สมบรูณ์ 3.38113
 610425010120  นางสาวอังคณา   โนนสูง 3.38114
 610425010121  นายคณาวฒิุ   ววิตัรชัย 3.63115
 610425010122  นายคลราชรัฐ   ปาลสาร 3.68116
 610425010123  นายณัฐภาส   โชรัมย์ 3.87117
 610425010124  นายธงชัย   แก้วเดช 3.68118
 610425010125  นายนิติ   สอนรัมย์ 3.56119
 610425010127  วา่ท่ีร้อยตรี ฤทธชัิย   ศิริแวว 3.59120
 610425010128  นายสุเทพ   บญุประดับ 3.60121
 610425010129  นางสาวกนกวรรณ   บญุหนัก 3.54122
 610425010130  นางสาวจริยา   มะลิรัมย์ 3.47123
 610425010131  นางสาวจารุวรรณ   ศรีโคกกรวด 3.32124
 610425010132  นางสาวชลธชิา   รอดชมภู 3.43125
 610425010133  นางสาวชวลันุช   เสชัง 3.63126
 610425010134  นางสาวช่ืนกมล   แดงสาย 3.72127
 610425010135  นางสาวญาดา   ฤทธมิงคล 3.72128
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ

สาขาวิชาชีพครู

ประเภทนักศึกษา ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 26/9/2562

 610425010136  นางสาวณัฐรดา   ผาทอง 3.50129
 610425010137  นางสาวนิตยาพร   แนวถาวร 3.25130
 610425010138  นางสาวนุชจรีย์   ธรรมิกชน 3.59131
 610425010139  นางปทติตา   สครรัมย์ 3.32132
 610425010140  นางสาวประภา   อินจนัดี 3.56133
 610425010141  นางสาวพฒันา   กะชันรัมย์ 3.63134
 610425010142  นางสาวพมิพนิต   สีเสือ 3.63135
 610425010143  นางสาววรจารีย์   โพธิสี์ดี 3.47136
 610425010144  นางสาววรินทร   ยามประโคน 3.38137
 610425010145  นางสาววภิาดา   ธรรมสมบติั 3.54138
 610425010146  นางสาวสมพร   สุดชัย 3.28139
 610425010147  นางสโรบล   สุมาลี 3.28140
 610425010148  นางสุจติรา   เช้ือจนี 3.54141
 610425010149  นางสาวสุพตัรา   เชิญนอก 3.81142
 610425010150  นางสุภานันท์   เอี่ยมวจิารณ์ 3.41143
 610425010151  นายกฤษณะ   จ าปา 3.50144
 610425010152  นายกิตติมศักด์ิ   โตหน่ึง 3.56145
 610425010153  นายโกวทิย์   ศรีชารัตน์ 3.32146
 610425010154  นายชนาธปิ   อธภิทัรธรรม 3.50147
 610425010155  นายธรีะวชั   ด้วงอินทร์ 3.60148
 610425010156  นายพชัรศักด์ิ   โพธขิ า 3.43149
 610425010157  นายอภสิิทธิ ์  นะรัยรัมย์ 3.78150
 610425010159  นางสาวกันหา   คงสุข 3.47151
 610425010160  นางสาวจริดา   ธรีะกุล 3.69152
 610425010162  นางสาวณัฐธดิา   เล่ือมใส 3.37153
 610425010163  นางสาวสริญญา   พรมประโคน 3.47154
 610425010164  นางสาวพรสุดา   พสุนนท์ 3.56155
 610425010165  นางสาวพมิพว์ภิา   สิรัมย์ 3.56156
 610425010166  นางสาวเพญ็พชิชา   นาโพนงาม 3.38157
 610425010167  นางสาวมนันยา   โสภา 3.78158
 610425010168  นางสาวรัตติกร   ภาสดา 3.38159
 610425010169  นางสาวเรณู   ใบต้ังกลาง 3.43160
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคพิเศษ

สาขาวิชาชีพครู

ประเภทนักศึกษา ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 26/9/2562

 610425010170  นางสาววทัญนุตา   มุระอะ 3.59161
 610425010171  นางสาววรนิษฐา   บ ารุงแควน้ 3.46162
 610425010172  นางสาวศศิมาภรณ์   เพช็รเลิศ 3.38163
 610425010173  นางสาวศิรินภา   สีลาโล้ 3.47164
 610425010174  นางสาวสุดา   เวยีงศิริ 3.91165
 610425010177  นางสาวสุรางคณา   โพธโิคตร 3.54166
 610425010178  นางสาวอชิรญา   ทิลัง 3.81167
 610425010179  นางสาวอารดา   หรัิญศดานันท์ 3.69168
 610425010180  นางสาวเอี่ยม   บญุครอง 3.51169
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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 2562

วันที ่ 26/9/2562

 580426021049  นางสาวกาญจนา   นาคไธสง 3.751
 580426021057  นางสาวสุธรรม   ตรีวเิศษ 3.442
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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 2562

วันที ่ 26/9/2562

 580426024008  นางสาวนิติกาญจน์   อิสราพพิฒัน์ 3.751
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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 2562

วันที ่ 26/9/2562

 590426021004  นายเทพรัตน์   ศรีคราม 3.641
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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 2562

วันที ่ 26/9/2562

 600426024004  นายสุทธรัิกษ ์  นิลาลาด 3.941
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580426021027  นายตุลธร   ศิริลือสาย 3.691
 580426021058  นางสาวเสาวรีย์   แสงจนัทร์ 3.692
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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 2562

วันที ่ 14/11/2562

 580426024007  นางสาวนารี   อุไรรักษ์ 3.561
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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 2562

วันที ่ 19/12/2562

 600426021009  นางสาวตุลยา   ธรีวโิรจน์ 3.861
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