
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 ่ 12/3/2563

 550112230025  นายประทาน   หอ้งหนองซ า 2.551
 550112230056  นายอุปถัมภ ์  เณรธรณี 2.002
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112243002  นายณัชพล   แซ่ล้ิม 2.701
 590112243004  นายปตัทว ี  แถวประโคน 2.482
 590112243008  นายอนันต์   กะการดี 3.503
 590112243009  นายอภสิิทธิ ์  กะการดี 2.914
 590112243010  นางสาวกมลชนก   ยืนยง 2.925
 590112243011  นางสาวจรัิชญา   อานี 3.686
 590112243013  นางสาวจริาภา   วเิศษรัตน์ 2.167
 590112243014  นางสาวชลธชิา   เจยีรัมย์ 3.128
 590112243015  นางสาวฑิตฐิตา   คะหาญ 2.609
 590112243016  นางสาวฑิตยา   ศัตรูพนิาศ 2.2210
 590112243017  นางสาวณัฐรุจา   ปานเกิด 2.9811
 590112243018  นางสาวณัฐินี   มีภกัดี 2.6912
 590112243019  นางสาวดวงใจ   สายบตุร 2.8913
 590112243020  นางสาวธาริณี   สวสัด์ิรัมย์ 3.2014
 590112243021  นางสาวนงนุช   พมิูล 3.0515
 590112243022  นางสาวนาฏนภา   สุมรัมย์ 2.5216
 590112243023  นางสาวน้ าฝน   กรองทอง 2.6317
 590112243024  นางสาวนิราวรรณ   มุขวติั 2.6618
 590112243025  นางสาวนุติญา   ชะรุดรัมย์ 2.6619
 590112243026  นางสาวเบญจพร   แสนแก้วใส 3.0420
 590112243028  นางสาวปนิตดา   จนัสิงขะ 2.6921
 590112243029  นางสาวปาริชาติ   ดิบประโคน 3.8222
 590112243030  นางสาวปาริชาติ   อินทร์ตาล 3.2723
 590112243031  นางสาวพชัราภรณ์   นาถาบ ารุง 2.5524
 590112243032  นางสาวพมิพว์ภิา   เมืองศูนย์ 2.8925
 590112243033  นางสาวเพชรรัตน์   ราชธานี 2.0826
 590112243034  นางสาวเพญ็ศิริ   ดวงแก้ว 2.4027
 590112243035  นางสาวโยทกิา   พาร่ืนรัมย์ 2.2628
 590112243036  นางสาวลัดดา   วเิศษชาติ 2.3329
 590112243037  นางสาววนัสชนก   อ าพมิพ์ 2.1130
 590112243039  นางสาวศิริพร   เกาะโค้ง 2.4031
 590112243041  นางสาวสุกัญญา   ค าพมิูล 2.4232
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112243042  นางสาวสุดารัตน์   รักท้วม 3.4333
 590112243044  นางสาวสุพชิญา   วรุิฬดก 2.7634
 590112243045  นางสาวสุรีวลัย์   แก้วกล้า 2.4435
 590112243046  นางสาวโสภติา   ศรีสุพรรณ 3.2436
 590112243047  นางสาวหรรษลักษณ์   เฉลียวรัมย์ 3.3237
 590112243048  นางสาวอภญิญา   อานประโคน 3.4338
 590112243049  นางสาวอรวรรณ   วงเวยีน 3.4039
 590112243050  นางสาวอรอนงค์   สุขจอ้ย 3.3940
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112249001  นายกฤตวทิย์     ใสล าเพาะ 2.681
 590112249002  นายจรีวฒัน์   ปตัถานัง 2.602
 590112249003  นายณัฐวฒิุ   ฐานไชยย่ิง 3.413
 590112249004  นายทวิากร   เช้ือมาก 3.024
 590112249005  นายพงศธร    เกิดทัว่ 3.335
 590112249006  นายภษูณ   จนัทรคาต 3.226
 590112249009  นางสาวกนกวรรณ   วงศ์ค าจนัทร์ 3.017
 590112249010  นางสาวกาญจนา   ราษฎร์พทุธสอน 2.068
 590112249011  นางสาวกิตติยา   ท่ีรัก 3.229
 590112249014  นางสาวจริาวดี   สงึมรัมย์ 3.6810
 590112249018  นางสาวณัชชา   เสาร์แก้ว 3.3411
 590112249019  นางสาวดารินทร์   สมสมัย 2.5012
 590112249021  นางสาวนงค์เยาว ์  เคียนรัมย์ 2.8113
 590112249022  นางสาวนลินี   หาญเสมอ 2.7914
 590112249024  นางสาวบษุกร   ลิอ่อนรัมย์ 2.7615
 590112249025  นางสาวเบญจรัตน์   อาจเจริญ 2.5416
 590112249029  นางสาวมารศรี   เชิดสุข 3.4217
 590112249030  นางสาวโยธกา   สิงประโคน 2.2618
 590112249031  นางสาววชิราภรณ์   เพชรพราว 2.6419
 590112249032  นางสาววรรณา   ทองเกล้ียง 2.9620
 590112249034  นางสาวศศินา   เพชรพราว 2.7421
 590112249035  นางสาวสาธนีิ   ด าริห์ 2.5522
 590112249037  นางสาวสุกัญญา   ประค าศรี 2.1523
 590112249038  นางสาวสุดารัตน์   ภมูิพนัธ์ 3.1424
 590112249039  นางสาวสุนิศา   โซนรัมย์ 2.1725
 590112249040  นางสาวสุพรรณิการ์   แก้วจนัทร์เงิน 2.8026
 590112249042  นางสาวหทัยา   อุบติั 2.6527
 590112249044  นางสาวอรอนงค์   โกรัมย์ 2.8728
 590112249047  นางสาวอุษา   ธปูน้ าค า 3.3729
 590112249049  นายชินวฒัน์   หอยสังข์ 3.1630
 590112249051  นายนาว ี  สุขยานุดิษฐ์ 3.4831
 590112249054  นายลิยสิทธิ ์  ระวงัดี 3.0532
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112249056  นางสาวกันยารัตน์   จอยเอกา 2.7733
 590112249057  นางสาวกาญจนา   ลาขุมเหล็ก 2.9334
 590112249058  นางสาวเกวรินทร์   ชะรุมรัมย์ 2.3435
 590112249059  นางสาวขวญัตา   โฉมงาม 2.7336
 590112249061  นางสาวจฑุาทพิย์   ปรากฎหาญ 2.3137
 590112249062  นางสาวจฑุามาศ   สละกลาง 3.3838
 590112249063  นางสาวชลธชิา   ค าลอย 3.6239
 590112249064  นางสาวฐิติยา   สุพศิ 2.6840
 590112249065  นางสาวณัฐทิกานต์   อิ่มส าราญ 2.8141
 590112249066  นางสาวทาริกา   วงค์ศิริ 2.8942
 590112249068  นางสาวนพเก้า   พรวเิศษศิริกุล 2.2143
 590112249071  นางสาวบษุราคัม   บญุธรรม 2.8844
 590112249074  นางสาวพชิญาภา   สมรุด 2.5745
 590112249078  นางสาววนาลี   ย่ีภู่ 2.8446
 590112249079  นางสาววรรษมน   พรมพมิาย 2.9647
 590112249082  นางสาวสาธยิา   กมลเลิศ 3.0748
 590112249084  นางสาวสุกัญญา   สายวนั 2.7049
 590112249085  นางสาวสุธามาตร   อินทร์ประเคน 2.3350
 590112249086  นางสาวสุนิสา   สมสามาร 2.7551
 590112249089  นางสาวอภญิญา   นามปญัญา 2.1952
 590112249092  นางสาวอาภสัรา   หล่าสูงเนิน 2.3553
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112266003  นายอภนัินท์   ในเวยีง 2.411
 590112266006  นางสาวขวญัจริา   วไิลฤทธิ์ 2.642
 590112266007  นางสาวจนัจริา   คุณแผน 2.443
 590112266009  นางสาวจนัทรกานต์   สุคันธะมาลา 2.054
 590112266011  นางสาวดวงสุดา   แจง้ไพร 2.595
 590112266012  นางสาวทพิย์วรรณ   เธยีรวรรณ์ 2.986
 590112266014  นางสาวนธติา   คูตระกูล 2.347
 590112266016  นางสาวนันทกานต์   อรุณศิริสมบรูณ์ 2.248
 590112266018  นางสาวบญุยนุช   นาควรนุช 3.169
 590112266020  นางสาวบศุราคัม   สานหมวง 2.7310
 590112266021  นางสาวประภสัสร   รองดอน 3.4711
 590112266022  นางสาวปทัมา   สุระ 2.2912
 590112266024  นางสาวผกามาศ   ค านันท์ 2.0613
 590112266026  นางสาวพรสุดา   แก้วยงกฏ 2.6014
 590112266027  นางสาวภทัรนันท์   เกรียรัมย์ 2.7915
 590112266028  นางสาวลัลน์ลลิตา   เย้ยรัมย์ 2.7216
 590112266032  นางสาวศิริลักษณ์   เยรัมย์ 3.4317
 590112266033  นางสาวสาธยิา   จนัดา 2.4318
 590112266034  นางสาวสุธาริณี   ยอดพรหม 2.3019
 590112266039  นางสาวอมรรัตน์   บุง่ง้าว 3.1220
 590112266041  นางสาวอรวรรณ   แตบไธสง 3.6421
 590112266042  นางสาวอาภาพร   น้อยเลา 3.0022
 590112266043  นางสาวอิสรา   พลหาร 2.1823
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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 ่ 12/3/2563

 590112267002  นายเจษฎากร   เกิดลาภ 2.971
 590112267003  นายณัฐพล   สะเทียนรัมย์ 3.782
 590112267008  นางสาวกาญจนา   พดัพรม 2.973
 590112267009  นางสาวขวญัชนก   สามิภตัย์ 2.304
 590112267010  นางสาวจารุวรรณ   นันทวงศ์ 3.665
 590112267011  นางสาวเจยีระไน   สิทธวิงศ์ 2.836
 590112267017  นางสาวปวณีา   สุมะหงิพนัธ์ 3.357
 590112267018  นางสาวเพญ็นภา   ตาชูชาติ 3.378
 590112267019  นางสาวภทัทิยา   ผิวทอง 2.389
 590112267020  นางสาวภาวณีิ   โพธิค์า 2.7210
 590112267021  นางสาวรัตนาวดี   ดีสวสัด์ิ 3.3211
 590112267022  นางสาววรรณวมิล   นุกาศรัมย์ 2.8912
 590112267024  นางสาววอรดา   ตอรบรัมย์ 2.9213
 590112267025  นางสาวศิริญญา   วบิลูย์อรรถ 2.4014
 590112267026  นางสาวศิริลักษณ์   สุดศรี 2.4315
 590112267028  นางสาวสุธารส   จองระหงษ์ 2.2416
 590112267029  นางสาวเสาวลักษณ์   ตามแต่รัมย์ 2.3717
 590112267030  นางสาวอนิสา   สรุปพล 2.8818
 590112267031  นางสาวอรอนงค์   มะลิมาตร 2.0919
 590112267033  นางสาวอุบลลักษณ์   พรมรัตน์ 2.7920
 590112267034  นายจติรัตน์   เสนาบญุ 2.1421
 590112267035  นายณัฐพล   สมศรี 2.7022
 590112267036  นายธนกร   วเิศษสัตย์ 2.6023
 590112267037  นายนภสักร   บญุครอง 2.8424
 590112267039  นายศุภกิตต์ิ   สุภาพ 2.0625
 590112267040  นางสาวกรกช   ดีอยากได้ 2.8526
 590112267041  นางสาวกุลณัฐ   สุขเพิ่ม 3.1327
 590112267043  นางสาวจริาวรรณ   สิงหธ์ี 2.5028
 590112267044  นางสาวชนากานต์   ผมมา 2.2029
 590112267046  นางสาวธนพร   สูติสีมา 2.4430
 590112267049  นางสาวปรียานุช   ขยันดี 3.0631
 590112267050  นางสาวพนิชา   บญุโกมล 2.8332
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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 ่ 12/3/2563

 590112267052  นางสาวภทัรภร   มาตา 2.3533
 590112267053  นางสาวรัชฎา   จนัทา 2.4634
 590112267055  นางสาววรรณวสิา   งามทวี 2.5235
 590112267056  นางสาววลัยลักษณ์   ปกักาสี 2.8436
 590112267058  นางสาวศิริมาศ   สามล 2.4937
 590112267059  นางสาวสิตานัน   ตอรบรัมย์ 3.6738
 590112267060  นางสาวสิริวรรณ   ชารี 3.6639
 590112267061  นางสาวสุภารัตน์   โขงรัมย์ 3.1940
 590112267062  นางสาวเหมือนฝัน   วนัสุข 2.8141
 590112267063  นางสาวอรญาณี   สาระบวั 3.0942
 590112267064  นางสาวอรอนงค์   เรียงสันเทียะ 2.6043
 590112267065  นางสาวอัญชุลี   ไพรบงึ 2.4144
 590112267066  Miss Piseth   Sokanha 3.1145
 590112267067  นายโสธนัญ   เสรีวฒัน์ 2.0746
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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 ่ 12/3/2563

 550112268059  นางสาวกาญจนา   ฉิมงาม 2.391
 550112268118  นายฉันทวชิญ์   เหลวกูล 2.592
 580112268007  นายโสภณวชิญ์   สวยรูป 2.733
 590112268001  นายจรัิญติญา   พวงจนัทร์ 2.544
 590112268003  นายณัฐวรรธน์   ลีราช 2.475
 590112268004  นายนิธพิชัญ์   เทนิสะเกษ 2.916
 590112268006  นายอรรถพล   จนัทรา 2.517
 590112268007  นางสาวกนกพร   ใจเดียว 2.758
 590112268008  นางสาวกรรณิการ์   ปลายเนตร 3.449
 590112268009  นางสาวกฤติลักษณ์   ไวยาประโคน 2.4410
 590112268011  นางสาวกัญญารัตน์   เสมอ 2.3511
 590112268014  นางสาวกุสุมาศ   ปวงสุข 2.3612
 590112268015  นางสาวกุหลาบ   ตีเหล็ก 2.4513
 590112268016  นางสาวเกษศิรินทร์   เกตุชาญสิริ 2.8914
 590112268018  นางสาวจดิาภา   ดีย่ิง 3.6415
 590112268019  นางสาวจติติมา   โททอง 2.9716
 590112268020  นางสาวจฑุาทิพย์   ล ามะนา 2.4617
 590112268021  นางสาวจฑุามาศ   อาจบ ารุง 3.2618
 590112268022  นางสาวเจษฎากร   ใยทา 3.4919
 590112268023  นางสาวณัฐพร   ถนอมพลกรัง 2.5520
 590112268024  นางสาวดวงกมล   วลุนธรรม 3.2721
 590112268026  นางสาวธนัญญา   ชูกริส 2.7222
 590112268027  นางสาวธรีาภรณ์   บวัชัยสุวพงษ์ 2.6723
 590112268028  นางสาวนภาพร   เพิ่มพนู 3.4224
 590112268029  นางสาวนัดตชา   เงางาม 2.8125
 590112268031  นางสาวนิลาวลัย์   นาคา 3.1826
 590112268032  นางสาวปนัดดา   ปดัตานัง 2.6927
 590112268033  นางสาวประภสัรา   พาหนั 2.8628
 590112268034  นางสาวประภาพร   วารารัมย์ 3.1129
 590112268036  นางสาวพชิญา   เจริญทรัพย์ 2.2830
 590112268037  นางสาวพมิพช์นก   บญุสวสัด์ิ 3.5531
 590112268038  นางสาวพฒุธดิา   พลศรี 2.6932
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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 ่ 12/3/2563

 590112268039  นางสาวมณธติา   ชัดทัน 2.8133
 590112268040  นางสาวเมวกิา   นุ่นอ่อน 2.5334
 590112268041  นางสาววรนารถ   มาดไชสง 3.1335
 590112268042  นางสาววรรณิดา   เทยีมไธสง 2.2836
 590112268043  นางสาววรีพร   จา่ภา 2.4337
 590112268044  นางสาววาสุธ ี  ฤกษชั์ย 2.9938
 590112268045  นางสาววมิลศิริ   เจตน์สัมฤทธิผ์ล 2.7539
 590112268046  นางสาวสมปรารถนา   ปิน่สันเทียะ 2.1840
 590112268047  นางสาวสัจจา   จ าปาทอง 2.4241
 590112268049  นางสาวสุกัญญา    ศรีสุพโยค 2.7342
 590112268050  นางสาวสุจติรา   บนิดิโตวา 2.4243
 590112268052  นางสาวสุปรียา   ทศันา 2.4344
 590112268053  นางสาวสุภาพร   เทยีมทนั 2.7045
 590112268054  นางสาวอภศิรา   เจริญดี 2.7846
 590112268055  นางสาวอรัญญา   กุมรัมย์ 2.7147
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112456001  นายคณิศร   ขวญัเมือง 2.411
 590112456002  นายบณัฑิต   เติมพนัธ์ 3.612
 590112456003  นายสาทิต   หาญปญัญา 2.493
 590112456006  นางสาวน้ าฝน   แก้วปุม่ 2.504
 590112456007  นางสาวนิรัญญา   วานิช 3.115
 590112456008  นางสาวเบญจรัตน์   เดชคุณรัมย์ 3.076
 590112456009  นางสาวพฤกษา   สมนึกตน 2.757
 590112456010  นางสาวแพรวมณี   พลขันธ์ 3.478
 590112456011  นางสาวเยาวพา   เอ็มประโคน 2.289
 590112456012  นางสาวรัตนาพร   แก้วแจม่จนัทร์ 3.0210
 590112456013  นางสาววนัเพญ็   เกรียรัมย์ 2.8011
 590112456015  นางสาวศิริพร   ธรรมวตัร 3.0612
 590112456016  นางสาวสุนิษา   วนัศุกร์ 3.7513
 590112456017  นางสาวอาทิตยา   ใคร่นุ่น 2.9814
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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 ่ 12/3/2563

 560112230038  นางสาวปนัดดา   สุขจนัทร์ 2.361
 560112230051  นายณัฐพงษ ์  ศรีโยหะ 2.152
 560112230080  นางสาวเจนจริา   กล่ินฉ่ า 2.413
 560112230083  นางสาวนันทพร   โสดา 2.224
 570112230045  นางสาวณัฐธริา   เพยีรอดวงศ์ 2.965
 570112230051  นางสาวภทัรสุดา   สาระประโคน 3.156
 570112230052  นางสาวริญญ์รภสั   พรศิรธนารมย์ 2.187
 570112230096  นางสาวอรนี   ติลาโพธิ์ 2.438
 570112230115  นายสหรัฐ   ใจดี 2.829
 580112230002  นายไกรสร   ดังประสงค์ 2.5610
 580112230009  นายนครินทร์   บญุระวงั 3.4611
 580112230013  นายพงศกร   สาแก้ว 3.1912
 580112230058  นายปฏภิาณ   วรรณสุทธิ์ 2.1713
 580112230059  นายปาณัสม์   แสงกุดเรือ 2.9814
 580112230083  นางสาววรางคณา   วงเวยีน 2.7615
 590112230003  นายกิตติภมูิ   สายโส 3.0516
 590112230004  นายจาตุรนต์   บญุที 3.0317
 590112230006  นายชัยวฒัน์   ร่ืนรัมย์ 2.5818
 590112230010  นายฐาปกรณ์   บญุเต็ม 3.0119
 590112230011  นายณัฐพงษ ์  ประกังเว 3.2220
 590112230012  นายณัฐพล   อัครพเิชษฐ 2.9921
 590112230038  นายอภสิิทธิ ์  สร้างประโคน 2.7922
 590112230039  นางสาวกนกวรรณ   จนัถาวร 2.6123
 590112230052  นางสาวลลนา   พรมดีมา 2.8824
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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 ่ 12/3/2563

 590112240001  นาย ภริมย์    มุง่ขอบกลาง 2.381
 590112240002  นายกฤษฎา   วนัทา 3.122
 590112240009  นายชัยวฒัน์   หมอสุด 2.513
 590112240013  นายธรณินทร์   เทยีมวงษ์ 3.034
 590112240014  นายธรีพงษ ์  สุขเปน็นิตย์ 2.765
 590112240016  นายนัฐสิทธิ ์  ฉ่ าไธสง 2.356
 590112240017  นายบงัคับการ   ธรีวฒันไพบลูย์ 3.067
 590112240019  นายประกาศิต   สนองหงอก 2.818
 590112240025  นายแมนสรวง   สิมทอง 2.759
 590112240027  นายวทิวสั   หาญเสมอ 2.4810
 590112240029  นายสาครินทร์   บตุรอินทร์ 2.3211
 590112240030  นายสุรเชษฐ์   เจริญศิริ 2.3012
 590112240031  นายอนรรฆว ี  ทุง่ไธสง 2.7913
 590112240032  นายอนุวฒัน์   ขุนทอง 2.1514
 590112240034  นางสาวกาญชนก   บตุรวตั 2.1315
 590112240035  นางสาวเกศิณี   มารินทา 2.3616
 590112240036  นางสาวจริาพร   ฤกษชั์ย 2.6117
 590112240037  นางสาวชัญญา   ทองดีวงษ์ 2.5518
 590112240038  นางสาวณัฐริณีย์   อุริพนัธ์ 3.0019
 590112240041  นางสาวระววีรรณ   ปยุละเทมิ 2.7020
 590112240042  นางสาววรรณวศิา   สาลาจารย์ 2.8821
 590112240043  นางสาวสมปอง   ทรัพย์สมบติั 2.7422
 590112240044  นางสาวสุดารัตน์   ตีระบาล 2.6723
 590112240048  นายกฤษณะ   บตุรดี 2.3224
 590112240049  นายกิตติ    นุกูลวฒิุโอภาส 2.6825
 590112240050  นายกิตติพชิญ์   บ ารุงธรรม 2.8926
 590112240051  นายกิติภมูิ   เจด็รัมย์ 2.0727
 590112240053  นายจรีศักด์ิ   เลิศยะโส 2.0628
 590112240054  นายชัยวฒัน์   กอไธสง 2.4229
 590112240056  นายตติ   นามวเิศษ 2.2530
 590112240057  นายทศพร   พลเย่ียม 2.8531
 590112240060  นายธรีวฒัน์   จนัลา 2.4932
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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 ่ 12/3/2563

 590112240061  นายนพนันท์   ล้อสันเทียะ 2.3333
 590112240063  นายบญุสิทธิ ์  ล้วนพลึิก 2.6734
 590112240064  นายปกรณ์   สืบเทพ 2.7235
 590112240068  นายพรีะศิลป ์  เบญ็ณรงค์ 2.4236
 590112240071  นายรังสิมันต์   หลอดทอง 2.7837
 590112240075  นายสิทธโิชค   นารินทร์ 2.2738
 590112240076  นายองศา   ช่างปัน้ 2.2239
 590112240077  นายอนันต์   จนัทร์เหลือง 3.1040
 590112240079  นางสาวกัญทิชา   สุขเจริญ 2.1141
 590112240080  นางสาวเกวลิน   อิ่มเอม 3.3542
 590112240081  นางสาวจรรยาพร   สัมพนัธพงษ์ 3.4743
 590112240082  นางสาวจฑุาทพิย์   วรสิงห์ 3.1444
 590112240083  นางสาวณัฐธดิา   เธยีรวรรณ 2.1045
 590112240086  นางสาวปรัชญา   อ าไร 2.8746
 590112240087  นางสาวรัตนา   ลาบงึ 2.9947
 590112240088  นางสาวศศิธร   เกาแกกูล 2.2348
 590112240089  นางสาวสุณีรัตน์   มาลี 2.2549
 590112240090  นางสาวสุรัตน์วดี   พยังเฆ 2.2150
 590112240091  นางสาวอรวรรณ   สูงขุนทศ 2.2251
 590112240092  นางสาวอาทภิา   นาคงาม 2.5252
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 580112265113  นางสาวศศิมาภรณ์   โนนกลาง 2.631
 590112265001  นายไกรสร   ศรีเสริม 2.392
 590112265002  นายรัชกร   สีดามา 2.483
 590112265003  นายสิทธกิร   สิมมะลี 2.824
 590112265004  นางสาวกนกวรรณ   พรหมประโคน 2.215
 590112265005  นางสาวกาญจนา   มีลาภ 2.036
 590112265006  นางสาวกุลณัฐ   ผลาผล 2.617
 590112265007  นางสาวแกมกาญจน์   ผลกมล 3.338
 590112265008  นางสาวจนัจริา   พนัธพ์ลู 3.019
 590112265009  นางสาวจารุวรรณ   ขนวน 2.8510
 590112265010  นางสาวจริณี   เพราะแก้ว 2.4611
 590112265011  นางสาวจฑุารัตน์   แก่นวงษ์ 3.0112
 590112265012  นางสาวชนัญชิดา   สีเหม่น 2.1513
 590112265013  นางสาวดารารัตน์   พมิพจ์นัทร์ 2.9814
 590112265014  นางสาวทัศวรรณ   จนิพละ 2.7415
 590112265015  นางสาวธญัพร   ทองน า 2.6316
 590112265016  นางสาวธดิารัตน์   มะลิมาตย์ 2.7917
 590112265017  นางสาวนรีนาฏ   ด าดี 2.5718
 590112265018  นางสาวนาฏอนงค์   ได้พร้อม 2.5119
 590112265019  นางสาวนิรชา   ดวงฤทธิ์ 2.7720
 590112265020  นางสาวนุชรี   นิค า 2.3421
 590112265021  นางสาวปวณีา   ย่ิงดี 2.9522
 590112265022  นางสาวปิน่มะณี   นาดี 2.5523
 590112265024  นางสาวพรนิภา   สมฤทธิ์ 2.5924
 590112265025  นางสาวพจิติรา   วงัสันต์ 2.2225
 590112265028  นางสาวมาลินี   ฤทธคิง 2.6226
 590112265029  นางสาวราตรี   ร่มเย็น 2.6827
 590112265030  นางสาววนิดา   ไกรจนัทร์ 3.3028
 590112265031  นางสาววรรณฤทยั    พนัิยรัมย์ 2.5429
 590112265032  นางสาววราภรณ์   รสหอม 3.0130
 590112265033  นางสาววลิาวลัย์   อินทพรม 3.4931
 590112265035  นางสาวศิริยากร   ผ่องลุนหติ 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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112265037  นางสาวสุณัฏฐา   จงกลกลาง 2.4933
 590112265038  นางสาวสุพรรษา   อินอร่าม 3.1034
 590112265039  นางสาวสุภาพร   เทวอนรัมย์ 2.4335
 590112265042  นางสาวอรไพลิน   ฤทธิม์นตรี 2.5336
 590112265043  นางสาวอริสรา   มณีด า 2.4037
 590112265044  นางสาวอัจฉรา   ศรีสถิตย์ 2.6038
 590112265045  นางสาวอาทิตยา   สายศรี 2.7139
 590112265046  นายณัฐพล   เงางาม 2.8440
 590112265047  นายวรกฤษณ์   วดัไธสง 3.6941
 590112265049  นางสาวกัญณิกา   อุตขันธ์ 2.5942
 590112265050  นางสาวกิตตินันท์   ใยบวั 2.9943
 590112265051  นางสาวกุลธดิา   เดียรประโคน 2.8144
 590112265053  นางสาวจนัทร์จริา   มงคลดี 2.3845
 590112265055  นางสาวจรีนันท์   พนัธส์ าโรง 2.8946
 590112265056  นางสาวเจนจริา   กาแดง 2.4847
 590112265057  นางสาวชลธชิา   ทอนมาต 2.8648
 590112265058  นางสาวดาราวรรณ   อนันตสุข 2.7649
 590112265061  นางสาวธติิมา   ชิณภกัด์ิ 2.4050
 590112265063  นางสาวนารีรัตน์   ไกรเสือ 3.2651
 590112265065  นางสาวนุสรา   ทองแทง่ 3.1352
 590112265066  นางสาวปทัมา   หาสูง 2.7253
 590112265068  นางสาวพนัสดา   แสงฮาด 2.7754
 590112265069  นางสาวพรสุดา   กองแก้ว 2.4655
 590112265070  นางสาวแพรพลอย   พะนัศรัมย์ 2.3956
 590112265071  นางสาวภานุมาส   จติไธสง 3.0557
 590112265072  นางสาวมาติกา   วาโยบตุร 3.1358
 590112265074  นางสาวลัดดาวรรณ   ราชสมบติั 2.8459
 590112265075  นางสาววรพร   วรไธสง 2.6760
 590112265076  นางสาววรรณวมิล   สุมหรัิญ 2.2861
 590112265078  นางสาววรีดา   การะเกด 3.0362
 590112265079  นางสาวศศิธร   ตันหงาย 2.5263
 590112265080  นางสาวสมหญิง   วงค์จติร 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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112265081  นางสาวสิวารีย์   สมสวย 3.2365
 590112265083  นางสาวสุภา   ถูกพนัธ์ 3.4966
 590112265085  นางสาวเสาวรส   แสนดี 2.2067
 590112265086  นางสาวอรทยั   ลูกแก้ว 3.5468
 590112265087  นางสาวอรวรรณ   นุชสาย 2.9369
 590112265089  นางสาวอัญชุลี   หงษชุ์มแพ 3.0070
 590112265091  นายธนชิต   ยอดอินทร์ 2.5971
 590112265095  นางสาวกิตติยารัตน์   ค าสัตย์ 2.5872
 590112265096  นางสาวเกศินี   เวยีกไธสง 2.8373
 590112265099  นางสาวจนิตนา   สอนกล้า 2.8574
 590112265100  นางสาวจฑุามาศ   ตะโคตร 3.1575
 590112265101  นางสาวชฎาทพิย์   สิมพบิลูย์ 2.4276
 590112265102  นางสาวฐานิดา   เจริญรัมย์ 2.5577
 590112265105  นางสาวธดิารัตน์   ปดัถารัตน์ 3.3078
 590112265106  นางสาวธรียา   ฝอยทอง 2.6879
 590112265108  นางสาวนาวดี   ไกรจนัทร์ 2.6380
 590112265110  นางสาวบษุยา   จนัทะบณัฑิต 2.7581
 590112265112  นางสาวเปรมกมล   ปลงรัมย์ 2.7182
 590112265113  นางสาวพรธริา   สายยศ 2.6483
 590112265114  นางสาวพณัณิตา   ลีประโคน 2.4284
 590112265116  นางสาวมัณฑนา   โขงอ้อม 3.1685
 590112265117  นางสาวมานิตา   สมพลกรัง 2.9286
 590112265118  นางสาวรัตติยากร   พมิพาพนัธ์ 2.4187
 590112265119  นางสาววงเดือน   นาคีสังข์ 3.1388
 590112265120  นางสาววรรณยิหวา   ด าริห์ 2.5889
 590112265121  นางสาววราภรณ์   คิดส าราญ 3.3690
 590112265122  นางสาววชุิดา   ศรีสุข 3.0991
 590112265123  นางสาวศรณีย์   งับประโคน 3.5592
 590112265124  นางสาวศิริภา   เล่ือยเปน็ 2.4493
 590112265132  นางสาวอรอนงค์   ซ้อนกล่ิน 3.2694
 590112265136  นายจกัรกฤษณ์   รองกระโทก 2.0395
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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 ่ 12/3/2563

 580112415004  นายฉัตรมงคล   เช้ือรัมย์ 2.521
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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 ่ 12/3/2563

 570112416023  นางสาวสุปราณี   อาจสม 2.331
 570112416024  นางสาวสุพตัรา   แหวนแก้ว 2.332
 570112416027  นางสาวอรวรรณ   ภาชะโน 2.073
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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 ่ 12/3/2563

 560112417033  นางสาวปาลิตา   ประกอบมี 2.211
 560112417036  นางสาวพสัวนันท์   แกมกระโทก 2.502
 560112417074  นายสุภาพ   เปล่งชัย 2.343
 560112417106  นางสาวอณุชิดา   ค าผา 2.984
 590112417021  นางสาวชลลดา   ผิวเกล้ียง 3.085
 590112417023  นางสาวทศันีย์   โสนาคา 3.726
 590112417026  นางสาวนรีกานต์   มุง่หมาย 3.167
 590112417029  นางสาวปนัดดา   ขันแก้ว 2.518
 590112417033  นางสาววมิลศิริ   ดวงรัตน์ 2.979

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:03  หน้า 20 / 127



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 ่ 12/3/2563

 580112210004  นายจตุรงค์   นุแรมรัมย์ 2.101
 580112210025  นางสาวภสัสร   ตรีเมฆ 2.072
 580112210036  นางสาววรมน   ลาวเมือง 2.203
 580112210058  นางสาวทองมา   แปน้ดวงเนตร 2.104
 580112210067  นางสาวศศิธร   ตะพานนาค 2.205
 590112210002  นายทศัน์พงษ ์  ศรีธรรมมา 2.476
 590112210004  นายบรรชาชาญ   น้อยบาท 3.547
 590112210005  นายพงศ์พชิ   โคเทพ 2.138
 590112210006  นายพนัธการณ์   อายุยืน 3.019
 590112210008  นายสิทธศัิกด์ิ   เหน็สุข 3.0810
 590112210009  นายอธริาช   รสชา 2.3511
 590112210011  นางสาวกชกร   ไชยเหมาะ 2.5812
 590112210012  นางสาวกนิษฐา   เช่ียวชาญ 3.3413
 590112210013  นางสาวกรรณิการ์   ทรงกุล 2.7914
 590112210014  นางสาวกัญญาณัฐ   แดงย่ังยืน 2.7515
 590112210015  นางสาวจริาวดี   มณีเนตร 2.2916
 590112210017  นางสาวชลากรณ์   สิมมะวงศ์ 2.5317
 590112210018  นายฐิติกร   โชคชัย 3.5518
 590112210020  นางสาวทิพรดา   วาลมุลตรี 2.4919
 590112210022  นางสาวธวิาพร   แปนไมล์ 2.5320
 590112210023  นางสาวนวรัตน์   คล่องชอบ 2.6121
 590112210025  นางสาวนิภาวรรณ   แกล้วกล้า 2.2622
 590112210027  นางสาวปทัมา   เวยรัมย์ 2.8323
 590112210029  นางสาวพชัรินทร์   แปน้เงิน 2.7324
 590112210031  นางสาวธญัญลักษณ์   ศรีเดชวรศักด์ิ 2.9325
 590112210032  นางสาววรรณศรี   จนัทร์ปบุผา 2.5226
 590112210033  นางสาววไิลลักษณ์   แวน่ส าโรง 2.4027
 590112210034  นางสาวศิริจรรยา   บวัศรี 2.3428
 590112210035  นางสาวสรวงสุดา   โก่งกระโทก 2.9629
 590112210037  นางสาวสุกานดา   ทองตัน 2.2130
 590112210038  นางสาวสุธติา   ผลบญุ 2.8031
 590112210041  นางสาวหน่ึงธดิา   พระทอง 2.3432
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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 ่ 12/3/2563

 590112210043  นางสาวอรอนงค์   เจาะดี 3.4233
 590112210046  นายธนน   ศิราจตุฤทธิ์ 3.1834
 590112210047  นายธวชัชัย   ธรรมนาม 2.8235
 590112210049  นายพงศ์สกาย   รุ่งรพพีรพงษ์ 3.6636
 590112210050  นายวชัระชัย   เกื้อประโคน 3.7037
 590112210051  นายสิทธศัิกด์ิ   พลชามาตร์ 2.3838
 590112210052  นายสุทัศน์   จนัทร์หอม 3.4239
 590112210053  นายอภปิราย   สารคาม 2.1140
 590112210054  นายเอกชัย   อุดม 2.9941
 590112210055  นางสาวกนกวรรณ   พนูล้น 2.8242
 590112210056  นางสาวกมลเนตร   เดชฤทธิ์ 2.4543
 590112210058  นางสาวกัญญารัตน์   ยอดพรหม 2.6044
 590112210060  นางสาวชลธชิา   ช่ืนชมย่ิง 2.3845
 590112210061  นางสาวฐาปนี   อรุณไพร 2.8646
 590112210062  นางสาวณัฐณิชา   พทัิกษผ่์องพนัธ์ 2.3947
 590112210064  นางสาวธญัญารัตน์   ถูกพนัธ์ 3.2448
 590112210065  นางสาวธติิยา   จนิดา 2.4949
 590112210066  นางสาวนฤมน   กองรัมย์ 2.5550
 590112210067  นางสาวนาตยา   ศาลางาม 2.7251
 590112210068  นางสาวนิตยา   เหลาสา 2.6652
 590112210070  นางสาวปณัฑิตา   ปิน่แก้ว 3.4053
 590112210074  นางสาวยุวดี   พวงกระโทก 3.2354
 590112210075  นางสาวรัตนา   สุธาอรรถ 2.2455
 590112210077  นางสาวศศิธร   โศกหอม 2.3156
 590112210079  นางสาวสร้อยสุดา   ดวงนิล 2.7457
 590112210080  นางสาวสิณัฐดา   หมายสูนย์ค า 2.3558
 590112210081  นางสาวสุณิสา   ท าจะดี 3.8059
 590112210083  นางสาวสุวรรณา   เยาะสูงเนิน 2.6260
 590112210084  นางสาวโสรยา   สอนภู่ 2.7461
 590112210085  นางสาวหอมจนัทร์   สุขสา 2.5862
 590112210087  นางสาวอรัญญา   ทิพย์อักษร 2.1663
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภมูิศาสตรแ์ละภมูิสารสนเทศ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112232001  นายกฤศวรรธน์   ยือรัมย์ 3.101
 590112232003  นายเกียรติสิทธิ ์  อินทร์นอก 3.192
 590112232004  นายจกัรกฤษ   กองรัมย์ 2.833
 590112232005  นายจารุกิจ   วชัิยรัมย์ 2.774
 590112232006  นายฉัตรมงคล   มูลดา 2.705
 590112232010  นายภาณุเดช   พนัธุลี์ 2.796
 590112232013  นายสุทัศน์   จะเเรบรัมย์ 2.897
 590112232014  นายสุรวธุ   แก้วประสงค์ 2.518
 590112232015  นายเสกสิทธิ ์  เจยีมทอง 3.589
 590112232017  นางสาวเกศกนก   ส่ิวไธสง 2.2610
 590112232018  นางสาวขนิษฐา   ประประโคน 2.3011
 590112232020  นางสาวเจนจริา   สารีรัมย์ 2.3612
 590112232021  นางสาวชนิกานต์   จา่ภา 3.2513
 590112232022  นางสาวณัฐชา   สายสุวรรณ 2.9514
 590112232024  นางสาวนิตยา   ใจกล้า 2.4815
 590112232025  นางสาวนุชนาฎ   หมายรอกลาง 3.2316
 590112232026  นางสาวเบญจพร   ศรีสมบรูณ์ 2.9317
 590112232028  นางสาวปวณีา   พลาหาญ 3.0318
 590112232029  นางสาวเมธาว ี  จติไธสง 3.4519
 590112232030  นางสาวรัตน์สุดา   วงษสุ์รินทร์ 2.3320
 590112232032  นางสาวลัดดาวลัย์   ประจนับาล 2.0721
 590112232035  นางสาวศศิมา   บญุรอด 2.6322
 590112232037  นางสาวศิริวรรณ   พวงพนัธ์ 2.4223
 590112232038  นางสาวสารินีย์   ศรีฤทธิ์ 3.0024
 590112232039  นางสาวสาวติรี   ศรีฤทธิ์ 2.9925
 590112232040  นางสาวสุกัญญา   ช่ืนอุรา 3.1326
 590112232041  นางสาวสุกัญญา   พนัธป์ระภา 2.4027
 590112232042  นางสาวสุดารัตน์   ลิตรไธสง 2.2228
 590112232043  นางสาวสุภารัตน์   ช่ืนอุรา 2.7529
 590112232044  นางสาวอรปรียา   กลอยประโคน 2.9730
 590112232045  นางสาวอรวรรณ   เหล่ียมไธสง 2.8031
 590112232046  นางสาวอัยดา   แก้วระวงั 3.1832
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

ภมูิศาสตรแ์ละภมูิสารสนเทศ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112232047  นางสาวอารีญา   ทองดวง 3.1633
 590112232048  นางสาวอินทิรา   สิงจานุสงค์ 2.9234
 590112232049  นายพชัรพฤกษ ์  วชัรกุลบตุร 2.1735
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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 ่ 12/3/2563

 580112359093  นายทักทาย   ดาบรัมย์ 2.371
 590112359001  นายชนาวร์ี   สมศักด์ิ 2.732
 590112359002  นายณัฐกุล   ได้ทุกทาง 2.503
 590112359004  นายณัฐพล   กระซิรัมย์ 2.664
 590112359011  นายโรจนศักด์ิ   แซ่อั้ง 2.835
 590112359013  นายศุภกิจ   หวา่งแสง 2.236
 590112359014  นายสิริมงคล   บตุรขัน 2.457
 590112359015  นางสาวกมลวรรณ   มากวไิล 3.298
 590112359017  นางสาวกัญญารัตน์   ชะร่างรัมย์ 3.119
 590112359019  นางสาวกาญจนา   นิลทัย 2.5710
 590112359021  นางสาวเกษราพร   ไตยาสุด 3.5411
 590112359022  นางสาวจริาพชัร   ตะก้อง 2.4112
 590112359023  นางสาวจริาภรณ์   อินคงงาม 2.8013
 590112359024  นางสาวเจนจริา   บญุปญัญา 3.1714
 590112359028  นางสาวณัฐริกา   ดาพวัพนัธ์ 3.0715
 590112359029  นางสาวธมนวรรณ   พชันี 2.2616
 590112359030  นางสาวธารีรัตน์   ค าศรี 2.7417
 590112359031  นางสาวนฤมล   ถือชัย 2.5418
 590112359034  นางสาวนิภาภรณ์   ชัยพนัธ์ 3.1819
 590112359035  นางสาวนุชนารถ   ประยัญโต 2.2120
 590112359037  นางสาวปยิะดารา   ตาติวงค์ 3.6421
 590112359038  นางสาวพรนิภา   ธธิรรมมา 2.5322
 590112359039  นางสาวพรพรรณ   เต็นติรัมย์ 3.0923
 590112359040  นางสาวพชัริดา   เจริญรัมย์ 2.0624
 590112359041  นางสาวพชัรินทร์   ฝอยศาลา 2.2425
 590112359042  นางสาวพมิพกานต์   บตุรเอื้อ 3.3826
 590112359043  นางสาวรจนา   สีเขียว 2.4427
 590112359044  นางสาววนิดา   เชาวนกุล 2.8528
 590112359047  นางสาววชิญาดา   เพชรเลิศ 2.5429
 590112359048  นางสาวศิรภสัสร   เดือนแร่รัมย์ 2.5630
 590112359049  นางสาวศิริฉาย   รอดเลิศ 3.5131
 590112359051  นางสาวศิริพร   พงค์ชะอุ่มดี 3.3632
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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 ่ 12/3/2563

 590112359052  นางสาวศิริวรรณ   บญุเชิด 3.2633
 590112359054  นางสาวศุภนิดา   จนัทเขต 2.2434
 590112359055  นางสาวสิริญญา   เกิดจนัทร์ 3.1435
 590112359056  นางสาวสิริพร   สุดประโคน 2.5236
 590112359059  นางสาวสุพรรณี   คงรัมย์ 2.3537
 590112359060  นางสาวสุพตัรา   บญุเจยีม 2.6538
 590112359062  นางสาวอภญิญา   จนัภริมย์ 3.2039
 590112359063  นางสาวอรัญญา   แววกระโทก 2.3140
 590112359064  นางสาวอัจฉราภรณ์   เชิดชู 2.4741
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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 ่ 12/3/2563

 590112360001  นายกฤษฎา   ชัยดี 2.721
 590112360003  นายจริพนัธ ์  ดอกพดุ 2.392
 590112360004  นายฉัตรมงคล   ภะคะโต 2.593
 590112360005  นายชัชวาลย์   โชคบริสุทธิ์ 2.644
 590112360006  นายณัฐพนธ ์  สงกูล 2.865
 590112360008  นายณัฐวฒิุ   บญุสันทรีย์ 2.896
 590112360009  นายภาณุพงษ ์  บรรทุมพร 2.597
 590112360010  นายวชัิย   สมนิยาม 2.708
 590112360012  นายสหรัฐ   ช้างเผือก 2.609
 590112360015  นายหสัดิน   เงางาม 2.5510
 590112360016  นายอนุภาพ   เขื่อนพงศ์ 2.6311
 590112360017  นายอภสิิทธิ ์  ผาสุข 3.2012
 590112360018  นางสาวกาญจนา   นครหาร 2.8913
 590112360019  นางสาวขนิษฐา   โสนาคา 2.5614
 590112360021  นางสาวจรีนุช   ผลบญุ 2.3215
 590112360022  นางสาวจรีุรัตน์   เอี่ยมสะอาด 2.7216
 590112360023  นางสาวชนิภรณ์   มณีรัตน์ 3.6417
 590112360024  นางสาวชมพนุูท   เจนถูกใจ 2.9318
 590112360025  นางสาวญาณิศา   แก้วสอน 3.1719
 590112360026  นางสาวณัฎฐา   ชาวประโคน 3.1120
 590112360027  นางสาวณัฐธริา   ฉิมราช 2.2121
 590112360028  นางสาวธนรรชพร   นันโช 2.6722
 590112360034  นางสาวประภาศิริ   ช านาญดี 2.6523
 590112360035  นางสาวปทัมา   จงเกษี 3.2024
 590112360036  นางสาวปานิศา   จนัหา 3.2025
 590112360038  นางสาวพชิญธดิา   อุ่นภษูา 2.1426
 590112360039  นางสาวพชัรากร   ทองประดับ 2.5227
 590112360040  นางสาวพยิดา   กะรัมย์ 2.7928
 590112360042  นางสาวฟา้รุ่ง   ผิวค า 2.7129
 590112360043  นางสาวภานิตา   ผลเจริญ 2.9230
 590112360044  นางสาวภาวนีิ   เวยีงศิริ 3.6931
 590112360045  นางสาวมณทิรา   จนัทร 3.2232

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:03  หน้า 27 / 127



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 ่ 12/3/2563

 590112360046  นางสาวมนัสว ี  ลาสอน 3.0133
 590112360047  นางสาวร าพงึ   ทองอาบ 3.1234
 590112360049  นางสาววาสนา   สุขประโคน 2.9035
 590112360050  นางสาววไิลวรรณ   มิถุนาวงค์ 3.2536
 590112360051  นางสาววรียา   จงกระโจม 2.7537
 590112360053  นางสาวศิริพรรณ   บญุเชิด 3.0038
 590112360054  นางสาวสมฤทัย   สาระคร 2.8539
 590112360055  นางสาวสโรชา   สุขนิรันดร์ 2.9140
 590112360057  นางสาวสุกัญญา    โพธิข์าว 3.0141
 590112360058  นางสาวสุจติรา   นามวงทะ 2.5742
 590112360059  นางสาวสุจติรา   หงส์พลิา 2.4843
 590112360061  นางสาวกชกร   ทาเงิน 2.9044
 590112360062  นางสาวสุพตัรา   ยุบรัมย์ 2.3645
 590112360063  นางสาวสุวนันท์   สัตย์สุขย่ิง 2.7246
 590112360064  นางสาวหริญรัญชนา   พนัิยรัมย์ 2.6647
 590112360067  นางสาวอริสรา   สืบสวน 2.7248
 590112360069  นางสาวไอรดา   กองแก้ว 3.0749
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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 ่ 12/3/2563

 590112357002  นายทศพล   กาญจนะ 3.241
 590112357007  นายภวูดล   ข าจติร์ 3.362
 590112357010  นายศิรินธนา   ปลงใจ 2.453
 590112357012  นายสราวฒิุ   เขจรดวง 2.754
 590112357014  นายอภชิาญ   ถินสูงเนิน 2.825
 590112357016  นายอิศรา   ราวพมิาย 2.806
 590112357017  นางสาวกรณ์นิภา   แฮะประโคน 2.587
 590112357021  นางสาวขวญัจริา   อาวรณ์ 3.268
 590112357023  นางสาวจรีาภรณ์   ประจนับาล 3.289
 590112357024  นางสาวจฑุามาศ   ประสิทธิ์ 3.7310
 590112357027  นางสาวชไมพร   นานวน 3.0111
 590112357029  นางสาวชลธชิา   ภาสดา 3.0112
 590112357030  นางสาวณัฏฐธชิา   เขตคาม 2.9213
 590112357031  นางสาวณัฐชยา   ทองแท่งไทย 2.4014
 590112357038  นางสาวนันทิกานต์   จนัทร์อินทร์ 2.9315
 590112357041  นางสาวนิลุบล   สุดเหมาะ 3.1516
 590112357042  นางสาวบผุา   ภางาม 3.1217
 590112357045  นางสาวปนัดดา   มอญรัมย์ 2.9818
 590112357047  นางสาวปรารถนา   ซ่ือจริง 3.8519
 590112357048  นางสาวปยินุช   พศิเพง็ 3.2020
 590112357049  นางสาวปณุยวร์ี   ใจใส 3.0521
 590112357051  นางสาวพรชิตา   จนัทะสุ 2.8522
 590112357052  นางสาวพรชิตา   พนัธพ์งษ์ 2.7223
 590112357053  นางสาวพรเพชร   อุตขันธ์ 2.4024
 590112357054  นางสาวพมิพช์นก   ด้วงสังข์ 3.4825
 590112357055  นางสาวภทัรวภิา   มีโชค 3.6826
 590112357061  นางสาวมุกดา   ผลเจริญ 3.4327
 590112357062  นางสาวฤทยัทพิย์   ทพิย์อักษร 2.9028
 590112357064  นางสาววารุณี   แซ่อึง 3.0729
 590112357065  นางสาวศิริโสภา   ยืนยาว 3.3730
 590112357066  นางสาวสกาวใจ   โกรัมย์ 2.6631
 590112357069  นางสาวสุจติรา   ชึรัมย์ 2.6832
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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 ่ 12/3/2563

 590112357070  นางสาวสุณิสา   การุณ 2.2833
 590112357072  นางสาวสุดารัตน์   ย่ัวยวนดี 3.4934
 590112357073  นางสาวสุธดิา   พนูย่ิงยง 2.9335
 590112357074  นางสาวสุธษิา   เทีย่งธรรม 2.7936
 590112357077  นางสาวสุพตัรา   ศรีฤทธิ์ 3.5037
 590112357080  นางสาวอรมารินทร์   โคตรสีดา 3.3438
 590112357081  นางสาวอริศรา   ปานเพช็ร 3.3639
 590112357082  นางสาวอริสา   จนิดาศรี 2.1540
 590112357084  นางสาวอังคนา   หาญประเทศ 2.3641
 590112357087  นางสาวอุมาภรณ์   นาคประโคน 3.3442
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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 ่ 12/3/2563

 580112350053  นายอดิสรณ์   เกียรติพยัค 2.081
 590112350002  นายโชคชัย   มาตรสิงห์ 2.432
 590112350006  นายมารุจ   มานรัมย์ 2.453
 590112350007  นายวษิณุ   นวลปกัษี 2.564
 590112350008  นายสิทธกิร   จะแรมรัมย์ 2.985
 590112350010  นายอรรถนนท ์  นุชนงค์ 3.096
 590112350011  นางสาวกัญญาวร์ี   สุราช 2.667
 590112350012  นางสาวกานต์พชิชา   ลอยประโคน 2.278
 590112350013  นางสาวเกณิกา   มากะเต 2.379
 590112350015  นางสาวชญาณี   อยู่รัมย์ 2.0210
 590112350017  นางสาวชุติมา   สงัดรัมย์ 2.5911
 590112350018  นางสาวฐิติมา   บริุนรัมย์ 2.3112
 590112350019  นางสาวณัฐฐา   สุฐมานนท์ 3.1713
 590112350022  นางสาวณิชกานต์   อุไรพนัธ์ 2.4414
 590112350023  นางสาวทัตติยา   ขัตติยะ 3.0515
 590112350024  นางสาวธนานันท์   ผลเจริญ 2.7916
 590112350026  นางสาวนภสัวรรณ   วนัเพญ็ 3.2817
 590112350027  นางสาวนารีรัตน์   สังสีแก้ว 2.3018
 590112350028  นางสาวนิตยาพร   โพธิพ์ุ่ม 3.1819
 590112350030  นางสาวเบญจวรรณ   คุณาจารย์ 2.3920
 590112350031  นางสาวปณิตา   แดงนา 3.4921
 590112350032  นางสาวปรางค์ทิพย์   ลุนพงษ์ 2.8922
 590112350033  นางสาวปานตะวนั    สุลินทบรูณ์ 2.6923
 590112350034  นางสาวปยิะดา   ได้ทุกทาง 2.6924
 590112350038  นางสาวพชิญธดิา   มานะงาน 3.3225
 590112350039  นางสาวพมิพพ์สุิทธิ ์  ล้อดงบงั 2.9126
 590112350040  นางสาวพยิดา   แสวง 2.2227
 590112350041  นางสาวแพรวรุ่ง   นะคะรัมย์ 2.2528
 590112350042  นางสาวภควดี   ชาติมนตรี 2.9929
 590112350043  นางสาวภาวณีิ   ทวสุีข 3.0330
 590112350044  นางสาวมาริสา   สันดี 2.4731
 590112350045  นางสาวรัชฎาวรรณ   เตยไธสง 2.5532
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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 ่ 12/3/2563

 590112350047  นางสาวลลิตา   ก๊กรัมย์ 2.3233
 590112350048  นางสาวลุณีวรรณ   ปะสุตัง 3.4134
 590112350049  นางสาววรรณิสา   โจนรัมย์ 2.2535
 590112350051  นางสาววภิา   อ่ าส าลี 3.0236
 590112350052  นางสาววลิาสินี   โพธิชั์ย 2.4037
 590112350055  นางสาวศิริโสภา     พมิพจ์นัทร์ 2.8938
 590112350056  นางสาวศุภากร   เสริมไธสง 2.1239
 590112350057  นางสาวสกาวใจ   ยาตะคุ 2.5540
 590112350058  นางสาวสลิลทิพย์   แสนดัง 2.9141
 590112350059  นางสาวสุจติตรา   พนูทับถม 3.2242
 590112350060  นางสาวสุชิลา   การกระสัง 2.8343
 590112350061  นางสาวสุพรรษา   แสนสุรินทร์ 2.3344
 590112350063  นางสาวสุภาพร   หไูธสง 2.5545
 590112350065  นางสาวเสาวภา   ปติรัมย์ 2.2146
 590112350067  นางสาวอรวไิล   บบุผาวาส 2.4047
 590112350068  นางสาวอารียา   นิเรืองรัมย์ 2.1048
 590112350069  นายจริะพาด   แสงนาโก 2.6249
 590112350070  นายฐิติกร   วชัิย 3.7450
 590112350076  นายสิทธโิชค   สืบไทย 2.1651
 590112350077  นายอภวิตั   ส ารวมรัมย์ 2.6352
 590112350078  นางสาวกรพนิธ ์  ทะรารัมย์ 3.2253
 590112350079  นางสาวกัลญารัตน์   นิกูลรัมย์ 3.1154
 590112350080  นางสาวกุลนิษฐ์   เจริญรัมย์ 2.4855
 590112350081  นางสาวขวญักมล   กาบนิทอง 2.9956
 590112350083  นางสาวชลธชิา   วาทิรอยรัมย์ 2.7057
 590112350087  นางสาวณัฐพร   สุขสวสัด์ิ 3.2358
 590112350088  นางสาวณัฐรัตน์   เข็มบบุผา 2.9959
 590112350089  นางสาวณัฐวภิา   เขื่อนมัน่ 3.4360
 590112350090  นางสาวดวงจนัทร์   แย้มศรี 2.2561
 590112350092  นางสาวธนัยมัย   ชะลุนรัมย์ 2.6862
 590112350093  นางสาวนงลักษณ์   หอมนวล 2.7763
 590112350094  นางสาวนริศรา   สังข์ปอ้ม 3.1564
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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 ่ 12/3/2563

 590112350095  นางสาวน้ าทิพย์   จนิดาวงษ์ 3.2065
 590112350097  นางสาวนุชวรา   แก้วหนิ 3.1466
 590112350098  นางสาวใบอ้อม   เหมกูล 3.6167
 590112350099  นางสาวประวณีา   พยัคฆก์ูล 2.9868
 590112350101  นางสาวปยินันท ์  ศิริพล 2.9369
 590112350102  นางสาวผกาพนัธุ ์  เพชรเลิศ 3.3870
 590112350103  นางสาวพรพมิล   ธรรมสาร 2.7071
 590112350106  นางสาวพมิพช์นก   สังข์ทอง 3.0072
 590112350107  นางสาวพมิพว์ภิา   เกาะรัมย์ 3.2273
 590112350108  นางสาวพรีภาว ์  สวสัด์ิมัน่คง 2.7174
 590112350109  นางสาวฟา้รุ่ง   ยมพมิาย 3.5975
 590112350110  นางสาวภทัรา   สีใสยา 3.0376
 590112350113  นางสาวรัตวรรณ   สมบติั 3.2477
 590112350114  นางสาวลลิดา   แสงโคตร 2.3178
 590112350115  นางสาวลลิตา   เอการัมย์ 2.9179
 590112350116  นางสาววรรณา   จนัทรา 3.2780
 590112350117  นางสาววรัญญา   หมวดหงษ์ 3.3381
 590112350120  นางสาววรียา   หล่อแท้ 2.5582
 590112350121  นางสาวศศิวมิล   น่ิมพลิา 2.7083
 590112350122  นางสาวศิริลักษณ์   เปร้ียวจนัทกึ 2.4384
 590112350123  นางสาวศุนิทรา   ศิริพงษ์ 2.4085
 590112350124  นางสาวโศจรัิตน์   ย่ิงสุขกมล 2.5986
 590112350125  นางสาวสรินทิพย์   ไชยโคตร 2.5587
 590112350126  นางสาวสุกัญญา   คิดรอบ 2.4188
 590112350127  นางสาวสุชาดา   บกแก้ว 2.5389
 590112350130  นางสาวสุภาพร   เรียนดอน 2.3690
 590112350131  นางสาวสุรัมภา   สายบตุร 2.6491
 590112350132  นางสาวสุวรรณา   ดาศรี 2.6792
 590112350133  นางสาวอทติยา   ธรรมมา 2.5293
 590112350134  นางสาวอรญา   อาจเดช 3.0594
 590112350135  นางสาวอังคณา   ตระกุลรัมย์ 2.5395
 590112350136  นางสาวอิศราภรณ์   ตันสุ 3.0696
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การเงินและการธนาคาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112353001  นายจกัรพงษ ์  โพธเิกตุ 2.501
 590112353002  นายชิษณุพงศ์   จ าเนียร 3.362
 590112353005  นางสาวกัลย์สุดา   ประเจยีด 3.893
 590112353006  นางสาวเกวริน   สีหมากสุก 3.394
 590112353009  นางสาวจริาพชัร   พรหมลักษณ์ 2.755
 590112353013  นางสาวชวนชม   เคล่ือนไธสง 3.576
 590112353014  นางสาวฐิตา   อ่อนสลวย 3.337
 590112353015  นางสาวดรุณรัตน์   พลสมัคร 2.808
 590112353017  นางสาวธดิารัตน์   ปานกลาง 2.589
 590112353018  นางสาวนฤมล   วนัทา 3.3910
 590112353019  นางสาวน้ าฝน   บ ารุงแควน้ 2.8911
 590112353020  นางสาวนิศารัตน์   โยงไธสง 2.9012
 590112353021  นางสาวปนัดดา   ทองโอภาส 3.5113
 590112353022  นางสาวปวณีา   นะประโคน 3.3814
 590112353023  นางสาวปวณีา   เหมือนชอบ 3.1815
 590112353026  นางสาวพชัรี   มณีเติม 2.9516
 590112353027  นางสาวพจิติรา   จริงประโคน 2.1817
 590112353028  นางสาวมณีรัตน์   พเิศษชีพ 2.4118
 590112353031  นางสาวราตรี   ปทุมวงิ 2.0119
 590112353032  นางสาวรุ่งฤดี   เทพแก้ว 2.9820
 590112353035  นางสาววชัราภรณ์   ดีแหบ 2.8121
 590112353036  นางสาววนัวสิาข์   นิลวรรณ์ 2.5522
 590112353037  นางสาวศุภมาศ    สาลางาม 2.5623
 590112353038  นางสาวสมพศิ   กัณตวงษ์ 3.2624
 590112353039  นางสาวสมฤทัย   คอนรัมย์ 2.2125
 590112353041  นางสาวสายสุดา   คานไธสง 2.3726
 590112353042  นางสาวสิรินทรา   กุลประโคน 2.5127
 590112353043  นางสาวสุขรัตน์   แก้วครวญ 2.9928
 590112353045  นางสาวสุนิสา   ทองจนัทร์ 2.7429
 590112353046  นางสาวสุพชัญา   สอื้นรัมย์ 3.1630
 590112353050  นางสาวอัจฉราภรณ์   ส าราญ 2.2931
 590112353051  นางสาวอ าไพพรรณ   ศรีลากาล 3.5032
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

การเงินและการธนาคาร

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112353056  นางสาวกาญจนาพร   สระทองพลอย 2.5033
 590112353058  นางสาวจนัทร์ฤดี   มะภารัมย์ 2.6234
 590112353059  นางสาวจติรศจ ี  พงษผ์ารัมย์ 3.1935
 590112353060  นางสาวจฑุาทพิย์   บางย่ีขัน 3.1036
 590112353061  นางสาวเจตสุภา   โสรเนตร 3.7037
 590112353063  นางสาวชไมพร   อยู่กลัด 3.2938
 590112353064  นางสาวชุติสรา   เจริญศิริ 2.6039
 590112353067  นางสาวธนภรณ์   โยโส 2.9140
 590112353068  นางสาวธดิารัตน์   พนูปญัญาเลิศ 3.0241
 590112353069  นางสาวนันทิตา   โพธิล้์อม 2.0742
 590112353070  นางสาวนิโลบล   วเิลิศ 2.9143
 590112353071  นางสาวเบญจมาศ   เชอร์รัมย์ 2.2544
 590112353072  นางสาวปริชญา   นิธรัุมย์ 3.5545
 590112353074  นางสาวปยิะพร   ต้นจาน 3.0046
 590112353075  นางสาวพรทิพย์   บาลโสง 3.4547
 590112353076  นางสาวพชัรินทร์   หวา่งพฒุ 3.1948
 590112353077  นางสาวพนัธมาศ   สุภนาม 2.2949
 590112353081  นางสาวรัชนีกร   ปนิะถา 2.9050
 590112353083  นางสาวรุ่งฤดี   หลอดกระโทก 2.3951
 590112353086  นางสาววชัรี   ม่วงประโคน 3.0052
 590112353087  นางสาววลิาวลัย์   จ าปางาม 3.0753
 590112353088  นางสาวศุภารมย์   เรืองเดช 2.8954
 590112353092  นางสาวสาวนีิ   ทองช้ัน 2.3855
 590112353096  นางสาวสุปรียา   สิมาชัย 2.7656
 590112353097  นางสาวสุภาพร   บญุโสภา 3.2657
 590112353101  นางสาวอัจฉราวรรณ์   อยู่สาโก 2.3958
 590112353102  Miss Born   Pheakny 3.8059
 590112353103  นางสาวปณิตา   สินสันเทยีะ 2.3660
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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 ่ 12/3/2563

 590112354003  นายกิตติศักด์ิ   สมจนัทร์ 2.431
 590112354004  นายเกียรติศักด์ิ   สอนสตรี 2.502
 590112354005  นายปญัจพล   ปยุะโท 3.153
 590112354008  นายพสิิฐพงศ์   มณีราชกิจ 2.184
 590112354009  นายพรีพล   อิ่มสมบติั 2.985
 590112354010  นายพฒิุพงศ์   ศิลปแก่น 2.626
 590112354011  นายภานุพงศ์   ศรีวงษา 2.367
 590112354012  นายรัตติพงษ ์  แก้วสังข์ 2.898
 590112354013  นายศุภวชิญ์   บรูณ์เจริญ 2.099
 590112354014  นายอลงกรณ์   มูลมี 2.2310
 590112354015  นายอาธร   สุวรรณค า 2.3011
 590112354016  นางสาวกนกกาญจน์   การบรรจง 2.5812
 590112354017  นางสาวกรชนก   ชุ่มมงคล 2.5913
 590112354018  นางสาวกวสิรา   ไหประโคน 2.8314
 590112354021  นางสาวจนิตนา   ใบสนธิ์ 2.6115
 590112354022  นางสาวมินลดา   ใหญ่เลิศ 2.3516
 590112354023  นางสาวชนากานต์   แกล้วกล้า 2.2717
 590112354026  นางสาวชุติมา   เกื้อมเเสนเมือง 2.5018
 590112354027  นางสาวญาณิศา   อาจทวกีุล 2.2819
 590112354031  นางสาวณัฐมน   เรืองนาม 2.3920
 590112354032  นางสาวณัฏฐ์ธนัน   เขตชมพู 2.3021
 590112354033  นางสาวทัดดาว   ไกรจนัทร์ 2.6622
 590112354034  นางสาวทัศวรรณ   เพชรแก้ว 2.7523
 590112354038  นางสาวนัฐกานต์   ส่งเสริม 2.6024
 590112354040  นางสาวน้ าค้าง   เจริญศิริ 2.2525
 590112354041  นางสาวน้ าฝน   ประภาวะกา 3.1126
 590112354042  นางสาวบณัฑิตา   อดุลรัมย์ 2.5127
 590112354043  นางสาวเบญญา   บตุรดี 3.2628
 590112354045  นางสาวปริยฉัตร   เการัมย์ 2.9429
 590112354046  นางสาวปริศนา   แอมไธสง 2.7230
 590112354048  นางสาวปยิวรรณ   วรรณไกรโรจน์ 2.3031
 590112354050  นางสาวปยิะพร   เด่นดวง 2.4532

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:03  หน้า 36 / 127



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 ่ 12/3/2563

 590112354051  นางสาวพรวไิลทิพย์   พปิระโคน 2.9333
 590112354053  นางสาวไพลิน   กระแสสัตย์ 2.7034
 590112354054  นางสาวภคพร   ชัยศุภวณิชย์ 3.1635
 590112354055  นางสาวรัตติยา   ขันสะอาด 2.4136
 590112354056  นางสาวรัตติยา   ศุภนาม 3.1537
 590112354059  นางสาวรุจริา   นิยมราตรี 2.0738
 590112354060  นางสาวล าไพ   กระสังข์ 2.4639
 590112354061  นางสาววชุิดา   จไุร 3.3740
 590112354065  นางสาวสตรีรัตน์   พร้ิงเพราะ 2.2541
 590112354066  นางสาวสมฤดี   ปลุายะโก 2.8842
 590112354067  นางสาวสาวติรี   เกยรัมย์ 3.1843
 590112354070  นางสาวอรวรรณ   เต้นรัมย์ 2.7744
 590112354072  นางสาวอารยา   แพงเจริญ 3.0645
 600112354071  นายผดุงเดช   ปานเพช็ร 2.3646
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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 ่ 12/3/2563

 580112356132  นางสาวอ าภา   ไชยศรีรัมย์ 2.031
 580112356138  นายรุจภิาส   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2.082
 590112356001  นายชยุตม์   ดิษยเกษม 2.673
 590112356002  นายณัฐพงษ ์  สกุลทรงพาณิชย์ 2.984
 590112356003  นายทปีกร   ปะวะเสนะ 2.955
 590112356006  นายมงคล   โสระวงค์ 2.456
 590112356007  นายนมัสวนิ   พงศ์อัครภาคิน 3.027
 590112356008  นายศุภกิจ   นุสรณ์รัมย์ 2.588
 590112356010  นายอชิระ   นันตีสู้ 2.669
 590112356013  นางสาวกัลยา   ยามดี 2.4010
 590112356014  นางสาวกุลธดิา   ศรีวาจา 2.5311
 590112356016  นางสาวจฑุามาศ   พมิพว์นั 3.0412
 590112356018  นางสาวฐาปนี   โกรัมย์ 2.5513
 590112356019  นางสาวณัฐมน   พระสวา่ง 2.6714
 590112356020  นางสาวดวงดาว   แจง้สวา่ง 3.0815
 590112356024  นางสาวนารี   คุณวงศ์ 2.5916
 590112356026  นางสาวนิภาภรณ์   พนัธศ์รี 2.5217
 590112356027  นางสาวปณิดา   ดัดถุยาวตั 2.7118
 590112356030  นางสาวปณุยาพร   สุธรรมวจิติร 2.6219
 590112356032  นางสาวภาวดิา   พสุาโรนา 2.5020
 590112356033  นางสาวมะลิวลัย์   ไชยะโต 2.4621
 590112356034  นางสาวเมทินี   ศรีเพช็ร 2.5122
 590112356037  นางสาวธนศร   จตุักูล 2.8023
 590112356039  นางสาววนัวสิา   ค าสี 2.5724
 590112356040  นางสาววริาพร   อาษาศึก 3.1225
 590112356042  นางสาวศศิธร   วเิศษชาติ 3.6326
 590112356046  นางสาวสุปรียา   โสประโคน 2.1627
 590112356049  นางสาวอรอุมา   ประทมุ 2.1528
 590112356050  นางสาวอาทติยา   ศรีประดู่ 2.8429
 590112356051  นายชาคริส   ร่วมสุข 2.2430
 590112356053  นายธนาธปิ   บญุเขื่อง 2.8631
 590112356059  นายสินธ ุ  สร้อยเสน 2.2832
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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 ่ 12/3/2563

 590112356061  นางสาวกรรณิกา   นาคาวงค์ 2.3333
 590112356062  นางสาวกัญญารัตน์   ล้ามกระโทก 2.9434
 590112356063  นางสาวกาญจนา   ทองผดุง 2.8035
 590112356068  นางสาวฐิติยา   จรัิมย์ 2.2736
 590112356069  นางสาวณัฐมล   คงมี 3.0737
 590112356070  นางสาวดวงฤทยั   ไชยโคตร 2.6038
 590112356071  นางสาวธญัญา   เพิ่มทรัพย์ 2.3639
 590112356073  นางสาวนันทิชา   ยาสุขศรี 2.6340
 590112356074  นางสาวน้ าฝน   กุมรัมย์ 2.4841
 590112356076  นางสาวบงกช   กิ่งแก้ว 2.5842
 590112356077  นางสาวประกายกานต์   แสนค า 2.9243
 590112356079  นางสาวปยิะดา   สวยสอาด 2.6944
 590112356080  นางสาวพนิดา   นึกชนะ 2.5845
 590112356082  นางสาวมนฑกานต์   ไกรเสือ 2.2546
 590112356083  นางสาวมัทนี   สวยรูป 2.3247
 590112356085  นางสาวลัดดา   กะรัมย์ 2.2748
 590112356086  นางสาววรรณนิศา   เจรียกรัมย์ 2.4549
 590112356093  นางสาวศิรินาถ   สุวรรณทา 3.3350
 590112356095  นางสาวสุนันทา   สมเย็น 2.6651
 590112356097  นางสาวอดิศา   ใจกล้า 2.8752
 590112356099  นางสาวอังคณา   ทบนา 2.7553
 590112356100  นางสาวอารียา   พานอ่อน 2.4354
 590112356104  นายปยิวฒัน์   จ าปา 2.5655
 590112356105  นายภานัฐ   เขตกัน 2.1156
 590112356112  นางสาวกันตนา   สินทรา 2.2557
 590112356116  นางสาวจฑุารัตน์   ขุนทองจนัทร์ 2.7558
 590112356118  นางสาวณัฐมน   แก้วเพชร 2.4059
 590112356119  นางสาวณัฐมล   ชารัมย์ 2.4060
 590112356122  นางสาวนัฐธริกา   ภหูงษ์ 2.8561
 590112356123  นางสาวนาตาลี   ไอโค 2.4862
 590112356124  นางสาวน้ าฝน   นนทวงค์ 2.2963
 590112356125  นางสาวนิพาดา   ปุน่ประโคน 2.9864
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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 ่ 12/3/2563

 590112356126  นางสาวเบญจวรรณ   โบราณมูล 3.5565
 590112356130  นางสาวพมิพไิล   เบญ็จวรรณ์ 3.0766
 590112356131  นางสาวภาณุมาศ   แหล่ปอ้ง 2.7967
 590112356134  นางสาวรุ่งรวนิ   เมืองมาก 2.2968
 590112356135  นางสาวลัดดา   อ่อนฉลวย 2.3069
 590112356137  นางสาววรรณา   กิรัมย์ 2.2570
 590112356140  นางสาววไิลลักษณ์   สมีรัตน์ 2.4071
 590112356144  นางสาวสุชัญญา   รินทร์อ าภา 2.8872
 590112356146  นางสาวสุภาวรรณ   สาลีรัมย์ 2.4173
 590112356151  นายเกียรติศักด์ิ   เลิศยะโส 2.1174
 590112356152  นางสาวจริดี   แก้วเพชร 2.6075
 590112356153  นางสาวสุทธกิุล   โพธสิาร 2.4176
 590112356154  นางสาวสุภาวดี   ยีรัมย์ 2.3377
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112358002  นายกฤษ   นามวชัิยศิริกุล 2.611
 590112358003  นายกฤษฎา   เรืองสวสัด์ิ 2.202
 590112358004  นายกิตติกร   พวงไธสง 2.533
 590112358005  นายคเชนทร์   เจนถั่ว 2.514
 590112358007  นายชานนท ์  โภคทรัพย์ 2.465
 590112358008  นายโชตินันท ์  มะโนรัมย์ 2.746
 590112358009  นายณัฐวฒิุ   นามบดุดา 2.977
 590112358010  นายทรงปญัญา   ทองดี 2.528
 590112358012  นายธนากร   วงษแ์ก้ว 2.609
 590112358013  นายธนาวฒิุ   สุขโน 2.4610
 590112358014  นายนทีธร   คันธมาลย์ 2.6311
 590112358015  นายปวณี   อื้อเพชรพงษ์ 2.9212
 590112358016  นายภคพงษ ์  ประจนับาล 3.0013
 590112358017  นายภานุเดช   ทองงาม 2.2314
 590112358018  นายลิขิต   วงัตะพนั 2.4915
 590112358020  นายสุริยา   ศรชัย 2.5716
 590112358023  นางสาวกัญญาณัฐ   ปนัรัมย์ 2.2417
 590112358024  นางสาวกาญจนวดี   ปลัุนรัมย์ 2.6018
 590112358025  นางสาวกาญจนา   ชาตาสุ 2.8619
 590112358026  นางสาวเกวลิน   มีสุข 2.6020
 590112358027  นางสาวจนัทนิภา   พรหมทอง 2.7721
 590112358028  นางสาวจติกัญญา   หลอมนาค 3.0122
 590112358029  นางสาวจนิตนา   พมิพาเรียน 2.2723
 590112358030  นางสาวจรีวรรณ   บญุหนัก 3.4624
 590112358032  นางสาวชณัฐยา   บาหยัน 2.3925
 590112358033  นางสาวณกัญญา   ดวงสาม 2.9726
 590112358034  นางสาวณัฐทมน   กิ่งแก้ว 2.2627
 590112358035  นางสาวดารุณี    เย็นจติ 2.1628
 590112358036  นางสาวธดิารัตน์   เผือกมูล 3.3229
 590112358039  นางสาวเบญญา   เกล้าพมิพ์ 2.9030
 590112358040  นางสาวปนัดดา   บญุมี 2.7931
 590112358041  นางสาวพรรณนิดา   ดีรบรัมย์ 2.3532
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112358043  นางสาวเพญ็นภา   นะราชรัมย์ 2.4633
 590112358044  นางสาวภนัทิลา   เกรัมย์ 2.3134
 590112358045  นางสาวมรกต   สร้อยแก้ว 2.7035
 590112358046  นางสาวมินตรา   หุน่เมืองปกั 2.7236
 590112358047  นางสาวรติยาพร   ทพิย์คูนอก 2.9437
 590112358048  นางสาวรัศมี   สายบตุร 3.3638
 590112358049  นางสาววชิรา   จริพนัธพ์เิชษฐ์ 2.1939
 590112358050  นางสาววรัญญา   ตรงสูญดี 3.4540
 590112358051  นางสาววชัรีญา   บญุเจยีม 2.3341
 590112358052  นางสาววลัิยรัตน์   โยราช 2.4742
 590112358053  นางสาวศศินา   ค าพมิาย 2.2443
 590112358055  นางสาวศิริพร   นาศพฒัน์ 3.0844
 590112358056  นางสาวศุภรัตน์   สบายจติร 2.1845
 590112358058  นางสาวสิริวมิล   ปะกะตัง 3.4746
 590112358059  นางสาวสุทธดิา   คิดรัมย์ 2.2447
 590112358060  นางสาวสุวรรณา   ชะงอรัมย์ 3.6648
 590112358061  นางสาวอรุณวสี   อวยชัยพร 2.9549
 590112358062  นางสาวอัจฉริยากรณ์   ศรีคุณ 3.5550
 590112358063  นางสาวอาทิตยา   ทามี 3.1151
 590112358064  นางสาวอาภาวรรณ   ไชยขันธ์ 2.4452
 590112358065  นางสาวอินทริา   โมราสวสัด์ิ 2.3253
 590112358067  นายกฤษฎา   พรมประโคน 2.2854
 590112358068  นายกฤษณพงศ์   กันจนัทร์วงค์ 2.0755
 590112358070  นายจารุวทิย์   สุทธปิระภา 2.2756
 590112358071  นายเจนวทิย์   สระแก้ว 2.5057
 590112358073  นายณัฐพล   ตลับทอง 2.6258
 590112358074  นายตุลาการ   ประโมณะกัง 2.0859
 590112358076  นายธนกฤต   ภณัฑประทปี 2.9360
 590112358077  นายธนวฒัน์   เอ็นดู 2.1861
 590112358078  นายธรีวรรณ   เมืองจนัทร์ 3.8362
 590112358079  นายนฤเดช   สนทนา 2.6163
 590112358081  นายภควตั   สิริรุ่งวนิช 2.5764
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112358082  นายมนตรี   พรมสวย 2.6965
 590112358084  นายศรัณยู   เสนาประโคน 2.7166
 590112358085  นายสุวชิ   อาจยาเมือง 2.4867
 590112358086  นายอัษฎาวธุ   มาประจวบ 2.3768
 590112358088  นางสาวกัลยาพร   คดเขียนเศษ 2.7569
 590112358089  นางสาวกาญจนา   เจอืจนัทร์ 3.2370
 590112358090  นางสาวกุลธดิา   บญุมานัด 3.3271
 590112358091  นางสาวเขมินทรา   สมฤทธิ์ 2.5272
 590112358093  นางสาวจนิดางาม   รอบแควน้ 2.8573
 590112358094  นางสาวจรัิชญา   ฉิมมา 3.0274
 590112358096  นางสาวฉัตรวมิล   พอกประโคน 2.8975
 590112358098  นางสาวณัฐณิชา   จนัทรวรวงศ์ดี 2.4176
 590112358099  นางสาวณัฐริกา   ปดัถามัง 2.7477
 590112358102  นางสาวน้ าฝน   พนัธศ์รี 2.8878
 590112358103  นางสาวบณุฑริกา   เชษรัมย์ 2.8179
 590112358104  นางสาวปณิดา   กัลยาศรี 3.1180
 590112358106  นางสาวพชิญาพร    แตะอินทร์รัมย์ 2.2981
 590112358107  นางสาวพมิพล์ดา   คิดดี 2.3582
 590112358108  นางสาวภทัราภรณ์   ศิริเวช 2.9883
 590112358109  นางสาวมนธกิานต์   ดีย่ิง 2.3484
 590112358110  นางสาวมัชฌิมา   คะเรรัมย์ 2.2085
 590112358111  นางสาวเยาวภทัร   สิงขรณ์ 2.6186
 590112358112  นางสาวรัชณาภรณ์   เจยีวรัมย์ 2.5387
 590112358115  นางสาววริษา   สิงหนุต 2.6388
 590112358116  นางสาววนัดี   โคมารัมย์ 2.1889
 590112358118  นางสาวศศิภา   หมัน่เขตรกิจ 2.5390
 590112358119  นางสาวศิริพร   เจยีมรัมย์ 2.5391
 590112358121  นางสาวสนธยา   สุริยวงค์ชมภู 3.1792
 590112358123  นางสาวสุคนธดิา   พมิพพ์มิาย 2.7393
 590112358124  นางสาวสุนิตา   พรามนาค 2.7294
 590112358125  นางสาวอรัญญา   อยู่ตรง 2.4795
 590112358127  นางสาวอัญชลีชา   ด าเดช 3.3896
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นตร์บัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112358128  นางสาวอาทิติยา   อินตา 2.7697
 590112358129  นางสาวอารยา   บรูะพา 2.7498
 590112358130  นางสาวอินทิรา   สละตอ 3.2399
 590112358131  นางสาวอัมพกิา   ประจนับาล 2.46100
 590112358133  นายธนวนัต์   ปริุโสตะโย 2.82101
 600112358091  นายฐาปนา   กาญจนะ 2.42102
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ล าดบั รหสั ชื่อ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ วิทยาการจัดการ ระดบัปรญิญาตร ี4  ป ีภาคปกติ

บญัชี

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์
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วันที ่ 12/3/2563

 590112352001  นายกรวชิญ์   วงศ์มะเกลือเก่า 2.331
 590112352002  นายชยธร   มุขมนตรี 2.052
 590112352003  นายทัศน์พล   แผ้วพลสง 2.543
 590112352004  นายพฒุศิษฐ์   สังข์แก้วธนนท์ 3.374
 590112352005  นายวศิรุต   สินศิริ 2.775
 590112352006  นางสาวกมลรัตน์   ขันตุลา 2.866
 590112352008  นางสาวกัญญาณัฐ   บางรุ่ง 3.137
 590112352009  นางสาวกาญจนา   มีแก้ว 2.828
 590112352011  นางสาวขนิษฐา   ท าทอง 3.269
 590112352012  นางสาวจริาภรณ์   จ าเริญ 2.8510
 590112352013  นางสาวเจนสุฎารัตน์   สาวสัิย 2.7011
 590112352014  นางสาวฉัตรสุดา   บตุกะ 2.6212
 590112352015  นางสาวฐาปนี   บญุหล้า 2.9413
 590112352016  นางสาวณัฏฐา   เปยีกไธสง 2.4614
 590112352017  นางสาวณัฐยา    มัจฉาชาติ 3.3415
 590112352018  นางสาวดวงพร   เพชรนางรอง 2.5816
 590112352020  นางสาวน้ าทิพย์   นะคะโต 2.9517
 590112352021  นางสาวนิภาพร   ขอสืบ 3.2518
 590112352022  นางสาวนิสา   ถือประโคน 3.7019
 590112352023  นางสาวปฏญิญา   เพช็รจ ารัส 3.6620
 590112352024  นางสาวปวณีา   บญุสละ 3.7821
 590112352027  นางสาวพรสินี   วฒิุยาสาร 2.3422
 590112352028  นางสาวพมิพผ์กา   พมิพว์นั 2.1223
 590112352029  นางสาวภชัราภรณ์   บ ารุงวฒิุ 2.6424
 590112352031  นางสาวเมธาว ี  ธรรมวงศ์ 3.6925
 590112352032  นางสาวรุจริา   ออโพธิท์อง 3.2626
 590112352034  นางสาววรรณา   ราชแก้ว 2.8627
 590112352036  นางสาววลัลดา   จนัทร์สิงขะ 2.7828
 590112352037  นางสาววชิญาพร   บรูณ์เจริญ 3.1829
 590112352038  นางสาววไิลวรรณ   จ าบวัขาว 2.8830
 590112352039  นางสาวศิรดา   อะพรรัมย์ 3.6431
 590112352040  นางสาวศิริขวญั   ทรงงาม 3.0532
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 590112352041  นางสาวสายฝน   ตันเสียดี 2.9933
 590112352042  นางสาวสาวติรี   บุง้ทอง 2.6734
 590112352043  นางสาวสุกัญญาณี   เวฬุวนารักษ์ 3.7335
 590112352045  นางสาวสุทธติา   คะเรรัมย์ 2.8536
 590112352048  นางสาวอนุธดิา   ภาสดา 3.4637
 590112352049  นางสาวอรชร   สมบติั 2.6238
 590112352050  นางสาวอริสา   พนัจนัดา 3.3539
 590112352051  นางสาวอังศุมาลี   ทะรารัมย์ 3.2340
 590112352052  นางสาวอารยา   อันทไชย 2.8841
 590112352053  นางสาวอินทิรา   ชนพมิาย 3.6242
 590112352055  นายณัฐธปิเบศร์   เปร่ืองวชิา 3.4043
 590112352057  นายรัฐสิทธิ ์  ปฏัฐา 3.2444
 590112352059  นางสาวกมลรัตน์   ชะอุ่มรัมย์ 3.1145
 590112352060  นางสาวกรองกาญจน์   จากรัมย์ 3.2346
 590112352062  นางสาวกุลณัฐ   มณีวรรณ 3.4847
 590112352064  นางสาวคุณัญญา   คงไธสง 3.1148
 590112352065  นางสาวจริาวรรณ   สู้รักรัมย์ 3.2049
 590112352066  นางสาวเจนสุดา   อานประโคน 3.5850
 590112352067  นางสาวชฎาพร   ศิลปกัษา 3.3951
 590112352068  นางสาวฐิติมา   เทนิทองหลาง 2.5752
 590112352069  นางสาวณัฐชลีพร   กริชยาวสิิทธิ์ 3.4053
 590112352071  นางสาวทอฝัน   วงเวยีน 2.7754
 590112352072  นางสาวธติิมา   สวสัดี 2.3955
 590112352073  นางสาวน้ าฝน   ผ่านพนิิจ 3.2556
 590112352074  นางสาวนิยตา   ประยุทธ์ 3.0057
 590112352077  นางสาวปทัมา   เตียงประโคน 2.6058
 590112352078  นางสาวผไทมาส   ยิงรัมย์ 3.6059
 590112352079  นางสาวพรทพิย์   พทุธากูล 2.4260
 590112352080  นางสาวพวงผกา   สืบกลัด 3.7361
 590112352081  นางสาวแพรวพรรณ   เต็นติรัมย์ 3.3862
 590112352082  นางสาวมณฑาทิพย์   ส ารวมรัมย์ 2.7563
 590112352083  นางสาวมาธว ี  วาโยบตุร 3.0564
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 590112352084  นางสาวรสลิน   เกิดรัมย์ 3.0265
 590112352086  นางสาววนิดาพร   ยอดนครจง 3.8266
 590112352087  นางสาววรรณิศา   ยอดเจริญ 2.9967
 590112352088  นางสาววริยา   มณีรัตน์ 2.9768
 590112352089  นางสาววาทนีิ   แก้วศรี 3.2969
 590112352091  นางสาววสุิดา   นาคนวน 2.9470
 590112352092  นางสาวศิราณี   กระจา่งจติต์ 3.0971
 590112352093  นางสาวสรญา   คงเจริญ 2.0872
 590112352094  นางสาวสาวณีิ   แปะตะขบ 2.2473
 590112352096  นางสาวสุชัญญา   สวสัดี 2.7674
 590112352097  นางสาวสุดารัตน์   จนัทร์กระจา่ง 3.1375
 590112352098  นางสาวสุนิตรา   อุดมศาลา 2.7276
 590112352099  นางสาวสุพชัรินทร์   กลางสุข 2.4677
 590112352102  นางสาวอรว ี  แม้นรัมย์ 3.2178
 590112352103  นางสาวอรุชา   เสาสุรินทร์ 2.8879
 590112352105  นางสาวอารียา   บวัแก้ว 3.2180
 590112352106  นางสาวมาริสา   เหลือสืบชาติ 3.4681
 590112352107  นายจกัรกฤษณ์   จนัทศิลา 3.6182
 590112352108  นายตะวนั   พลกระโทก 3.8483
 590112352109  นายพทิกัษชั์ย   โสกูล 2.6684
 590112352110  นายวชิญ์พล   นาคสุข 2.6585
 590112352111  นางสาวกณิกา   หล่าสูงเนิน 3.3186
 590112352112  นางสาวกรรณิกา   อะโรคา 3.7387
 590112352113  นางสาวกวนินาถ   ยอดศร 3.3188
 590112352115  นางสาวกุลนัฐ   นาราช 3.8989
 590112352116  นางสาวเกศสุนีย์   ไหมทอง 3.0890
 590112352118  นางสาวจไุรรัตน์   ค าโส 2.9491
 590112352119  นางสาวฉัตรชฎาภรณ์   เหยีดไธสง 2.9492
 590112352120  นางสาวชลธชิา   หลวงช านิ 2.7793
 590112352121  นางสาวฐิติมา   มานะ 2.5394
 590112352122  นางสาวณัฐนิชา   สาสนะ 2.9595
 590112352124  นางสาวทิพย์พรรษา   เสชู 3.6896
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วันที ่ 12/3/2563

 590112352125  นางสาวนันณภชัสรณ์   โจทร์รัมย์ 2.8297
 590112352126  นางสาวนิตยา   ทรงราศรี 3.1698
 590112352127  นางสาวนิราภร   กางรัมย์ 3.0399
 590112352128  นางสาวบงัอร   สัมฤทธิ์ 3.68100
 590112352129  นางสาวปริฉัตร   ดีสมช่ือ 2.78101
 590112352131  นางสาวพจนา   เจยีรัมย์ 2.99102
 590112352132  นางสาวพรพมิล   ศรีคุณ 3.36103
 590112352134  นางสาวภคัวภิา   วชัิยกูล 2.87104
 590112352135  นางสาวมริสา   หารทองหลาง 2.67105
 590112352136  นางสาวเมทินี   สุบนิยัง 3.48106
 590112352137  นางสาวรัชนีกร   แคนราษฎร์ 3.27107
 590112352138  นางสาวลัดดาทพิย์   ทรัิมย์ 2.95108
 590112352141  นางสาววนันิดา   แต้มทอง 3.75109
 590112352142  นางสาววายุนี   วงค์นาแค 3.14110
 590112352146  นางสาวสร้อยสุดา   บวัหอม 3.80111
 590112352147  นางสาวสาวติรี   ฉิมจารย์ 3.20112
 590112352148  นางสาวกาณฑปภา   พลับพลาชัย 2.52113
 590112352149  นางสาวสุชาดา   การเพยีร 3.15114
 590112352150  นางสาวสุดารัตน์   ไชยศรีรัมย์ 2.91115
 590112352151  นางสาวสุนิสา   นุกิจรัมย์ 3.24116
 590112352152  นางสาวสุภสัสร   นิราศภยั 3.54117
 590112352155  นางสาวอริสรา   พนัธแ์ก่น 2.98118
 590112352156  นางสาวอรุณา   เสาสุรินทร์ 3.01119
 590112352157  นางสาวอัญฑิมาพร   สุมหรัิญ 2.83120
 590112352158  นางสาวอารียา   อ่อนจงไกล 3.02121
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 580112701033  นางสาวสุกัญญา   ค าซ่ือ 2.741
 590112701001  นายกิตติพงศ์   สกุลทววีฒัน์ 2.612
 590112701002  นายกิตติพชิญ์   รวบทองหลาง 2.433
 590112701003  นายค าสิงห ์  พลอยรัมย์ 3.204
 590112701004  นายชนาวฒิุ   ฤทธิไ์ธสง 2.375
 590112701006  นายณัฐโชค   ภวภตูานนท์ 2.956
 590112701007  นายณัฐวฒัน์   ไวยวฒัน์ 3.047
 590112701008  นายดลวชิญ์   หรีกประโคน 2.508
 590112701010  นายเนติพงษ ์  อ่ าทองค า 2.839
 590112701012  นายปณิธาน   สุริยวงษ์ 2.7910
 590112701013  นายปวริศร   รินรัมย์ 2.8611
 590112701019  นายศรายุส   แพงเนตร 2.3512
 590112701020  นายศราวฒิุ   สวงรัมย์ 2.9513
 590112701021  นายสุพศิน   ช่วงไธสง 3.1014
 590112701022  นายอนุรักษ ์  ร าประโคน 3.2015
 590112701026  นางสาวกนิษฐา   ภทัทิยะโชติ 2.6216
 590112701027  นางสาวกฤษมาพร   พรมรักษ์ 3.1717
 590112701028  นางสาวกัษมา   เดชวารี 3.6218
 590112701029  นางสาวกาญจนา   ทินปราณี 2.2919
 590112701030  นางสาวกุลนันทน์   อาจรัมย์ 2.6820
 590112701031  นางสาวขจวีรรณ   พลสิงหห์าญ 2.4121
 590112701032  นางสาวจติรอารี   วงค์สุวรรณ์ 2.5922
 590112701035  นางสาวจนิตนา   สองประโคน 2.4823
 590112701038  นางสาวชนัญญา   รัตนาววิฒัน์ 3.1124
 590112701040  นางสาวชลาลัย   บญุทวี 3.1625
 590112701041  นางสาวณัชชา   สมพร้ิง 2.7626
 590112701042  นางสาวณัชชา   สุราราษฎร์ 2.8727
 590112701044  นางสาวทวิาพร   การรัมย์ 2.5828
 590112701045  นางสาวธนพร   นามเทพ 2.6129
 590112701046  นางสาวธนัยาภรณ์   สมญาติ 2.7330
 590112701049  นางสาวฐานิสา   สุขทวี 3.0331
 590112701050  นางสาวปริฉัตร   เรืองรัมย์ 2.5032
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 590112701051  นางสาวฝนพรรษา   นิโรจน์ชัยกุล 3.3033
 590112701052  นางสาวพนิดา   สุมหรัิญ 3.0934
 590112701053  นางสาวพชัริตา   สายหลอด 2.9035
 590112701055  นางสาวพมิพศิร   แปม่จ าหนัก 2.3936
 590112701056  นางสาวภทัรวรรณ   อาจประโคน 2.9537
 590112701057  นางสาวมินทร์ตรา   จ าปาทอง 2.4738
 590112701058  นางสาววรดา   พละไชย 2.4439
 590112701060  นางสาวศศิมา   ขาดรัมย์ 3.1540
 590112701062  นางสาวศิลาพร   ไชยสุวรรณ 2.7041
 590112701063  นางสาวสิริญา   พรมรุกขชาติ 3.1042
 590112701066  นางสาวสุธดิา   พรานปา่ 2.5343
 590112701067  นางสาวสุพรรษา   บงึจนัทร์ 3.0744
 590112701068  นางสาวสุภทัรา   เชิดพานิชย์ 3.0445
 590112701069  นางสาวสุภสัษร   ดอนหลาบค า 2.7546
 590112701074  นางสาวธญักมล   กฐินใหม่ 2.7747
 590112701075  นางสาวอุมาพร   ชอบสวน 3.2948
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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 ่ 12/3/2563

 580112502065  นางสาวจฑุามาศ   เอื้อนไธสง 2.211
 580112502093  นายภทัรพงษ ์  ลาพรหมมา 2.062
 590112502003  นายณัฐพงศ์   นวลเถลิงศักด์ิ 2.823
 590112502004  นายขรินทร์ทพิย์   ต้นทอง 2.404
 590112502008  นายนิรันดร์   ฟบัประโคน 2.415
 590112502009  นายปฏภิาณ   บญุทฆี์ 2.416
 590112502010  นายวฒิุธนัินท์   จนัทร์หอม 2.707
 590112502011  นายไวธยา   เมียดเตียบ 2.188
 590112502012  นายศศิพงษ ์  ด านอก 2.299
 590112502013  นายศิรวชิช์   คงเพชร 2.5810
 590112502015  นายสุรเชษฐ์   เกษรช่ืน 2.3311
 590112502017  นายอภเิชษฐ์   จนัทร์งาม 2.1812
 590112502019  นางสาวกนิษฐา   เถื่อนทพั 3.6413
 590112502021  นางสาวกรกต   เกวยีนโคกกรวด 3.4114
 590112502023  นางสาวขวญัฤทัย   อรบตุร 2.8815
 590112502024  นางสาวจรัิชยา   ไทยซ่ือ 2.7716
 590112502027  นางสาวณัฐวภิา   คงเจริญ 2.8517
 590112502029  นางสาวทักษกิา   มณีวฒัน์ 2.7418
 590112502030  นางสาวนิรชา   พะนา 2.2519
 590112502031  นางสาวปภสัสร   เติมภกัดี 2.7020
 590112502032  นางสาวพทิยารัตน์   ซองชะยา 2.2121
 590112502033  นางสาวพมิพนิ์ภา   ฤทธริณ 2.6522
 590112502036  นางสาวรัตนา   ก้อนรัมย์ 2.7423
 590112502037  นางสาวรุ่งอรุณ   แช่มรัมย์ 2.9224
 590112502038  นางสาววรรณภา   บตุรไทย 2.9425
 590112502039  นางสาววริศรา   บตุรศรีภมูิ 2.5626
 590112502041  นางสาวศรัญญา   วารีย์ 2.3127
 590112502042  นางสาวสายรุ้ง   โก๊ะรัมย์ 3.1228
 590112502043  นางสาวสุขกมล   แก้วธรรม 3.1629
 590112502044  นางสาวสุนีรัตน์   ลาวเมือง 2.6930
 590112502045  นางสาวสุภาวดี   อ่วมกระโทก 2.3931
 590112502046  นางสาวอนัญญา    ค าอาษา 2.2432
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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 ่ 12/3/2563

 590112502048  นางสาวอัจฉริยา   ฝ่าพมิาย 2.3033
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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 ่ 12/3/2563

 590112503001  นายนธภพ   นิธรัุมย์ 2.841
 590112503002  นายประกิจ   อันดี 2.752
 590112503004  นายวสันต์   มีช านาญ 2.613
 590112503005  นายวรีะพงศ์   คูสกุล 2.224
 590112503007  นายสรายุทธ   บญุคุ้ม 2.505
 590112503008  นายอัษฎาวธุ   เกื้อกูล 3.216
 590112503010  นางสาวกฤตติกานต์   มงคลชาติ 2.847
 590112503012  นางสาวธญัญลักษณ์   แก้วอาจ 3.358
 590112503014  นางสาวปยิะฉัตร   โพธขิ า 3.349
 590112503015  นางสาวพชัรีพร   ตุนาหงัน 2.7410
 590112503016  นางสาวยุพเรศ   เชิดชู 3.1111
 590112503018  นางสาวอรนรี   รัตนกิจยนต์ 2.8812
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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 ่ 12/3/2563

 590112504002  นายกฤษภมูิวรรธน์   นาหนองขาม 2.361
 590112504006  นายชนม์อนันต์   เอ่นแคน 2.432
 590112504007  นายณรงค์กร   คงเจริญ 2.483
 590112504008  นายณัฐวติั   ชาดี 3.224
 590112504010  นายเทพสถิตย์   ลายนอก 2.985
 590112504011  นายธเณศ   ธนูศิลป์ 2.606
 590112504013  นายธนากร   มากมูล 2.527
 590112504014  นายธรีพฒัน์   แรดดี 3.648
 590112504017  นายนันทวฒัน์   วาปโีส 2.329
 590112504018  นายเนตินัย   เขียวรัมย์ 2.3610
 590112504019  นายพงศกร   เชิดสุข 3.3011
 590112504024  นายสิรภพ   ซอสันเทยีะ 2.5812
 590112504025  นายหศัเทพ   กรรเชียง 2.7513
 590112504026  นายอธรัิฐ   วงศ์ศรีแก้ว 2.8114
 590112504029  นางสาวกฤษณา   แจน่ประโคน 2.7515
 590112504030  นางสาวแก้วมณีงาม   อุดชา 3.0916
 590112504031  นางสาวจรินันท์   ขอนงูเหลือม 2.7317
 590112504032  นางสาวชฎาพร   มีสิทธิ์ 2.8218
 590112504033  นางสาวชุติพร   แก้วปุม่ 2.9519
 590112504034  นางสาวถนิฐา   นามวงศ์ 3.1820
 590112504036  นางสาวนิภาพร   สวายพล 3.3921
 590112504037  นางสาวบศุรากรณ์   แววสระ 2.6422
 590112504038  นางสาวพรนภา   วงมงคุล 3.0023
 590112504040  นางสาวรสสุคนธ ์  สนทนา 3.4824
 590112504042  นางสาววราพร   ใจบญุ 2.5525
 590112504046  นางสาวอมรรัตน์   อินนอก 2.5026
 590112504049  นายกฤษดา   จนัดาวงศ์ 2.3427
 590112504052  นายจกัรกฤษณ์   ประพนัธ์ 2.4628
 590112504053  นายจติกร   วงษาสนธิ์ 2.7029
 590112504055  นายณัฐพล   แสนเสน่ห์ 2.7830
 590112504057  นายทักษณิ   สิทธสิอน 2.4531
 590112504058  นายเทียนชัย   สิมาจารย์ 3.1232
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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 ่ 12/3/2563

 590112504060  นายธนวฒัน์   เจริญรัมย์ 2.6733
 590112504066  นายปราโมทย์   วยิาสิงห์ 2.4634
 590112504068  นายพษิณุ   นามสงฆ์ 2.5335
 590112504069  นายพรีะพฒัน์   พาช่ืนใจ 2.8436
 590112504072  นายโสภณวชิญ์   อยู่แทกู้ล 2.2737
 590112504073  นายอธรัิฐ   นักเปา่ 2.2238
 590112504074  นายอนุพงศ์   อวงประโคน 2.4139
 590112504075  นายอัครพนธ ์  ปาติตัง 2.6040
 590112504078  นางสาวจามจรีุ   สุจมิา 3.4041
 590112504080  นางสาวชลธชิา   ไชยตา 2.2342
 590112504083  นางสาวนิตยา   มูลราช 2.8243
 590112504086  นางสาวพนัพสิา   พนัโยศรี 3.3544
 590112504087  นางสาวมุฑิตา   อาภรณ์รัมย์ 2.3045
 590112504088  นางสาวรัชดาภรณ์   พุ่มพวง 2.5746
 590112504089  นางสาวลลิตา   กล่ินแก้ว 2.5347
 590112504090  นางสาววมิลมณี   พรหมบาง 2.7048
 590112504092  นางสาวสุธาสินี   ศรีโมรา 2.6049
 590112504093  นางสาวสุภาพร   บญุครอง 2.9750
 590112504094  นางสาวอรอนงค์   อินเมฆ 2.6951
 590112504096  นางสาวอ าไพพรรณ   โพธิว์เิศษ 3.2852
 590112504097  นางสาวรัตนกรณ์   ยึนประโคน 3.1053
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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 ่ 12/3/2563

 570112557005  นางสาวอลิษา   หอมย่ีสุ่น 2.191
 580112557008  นายณัฐพล   จมูผา 2.342
 580112557010  นายทศพร   พลบตุรศรี 2.723
 580112557021  นายวรวฒัน์   ทองแม้น 2.134
 580112557023  นายวสิิทธิ ์  ศรีษาค า 2.055
 580112557042  นายจริาวฒิุ   บญุเติม 2.466
 580112557044  นายณัฐดนัย   นพตลุง 2.617
 580112557069  นายอัครเดช   ทองเพิ่ม 2.478
 580112557131  นายราเจน   โกรัมย์ 2.059
 580112557137  นายศิริพงษ ์  สิงหว์งศ์ 2.0010
 580112557138  นายศุภวชิญ์   ลือนาม 2.1411
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 580112551086  นายธรีศักด์ิ   เสาเปรีย 2.001
 580112551091  นายพรีะพล   เสาวโรรังสฤษฎ์ 2.152
 590112551004  นายจริายุทธ   โคกรัมย์ 2.523
 590112551006  นายเจษฎา   ศรีบญุเรือง 2.794
 590112551008  นายชาญชัย   ธงศรี 3.145
 590112551009  นายญาณกิรติ   พลวเิศษ 2.376
 590112551010  นายณัฐพล   กองรัมย์ 2.237
 590112551012  นายณัฐวฒิุ   แก้วรัมย์ 2.368
 590112551018  นายนพรัตน์   นพตลุง 2.249
 590112551020  นายนัฐวฒิุ   โยธาไพร 2.9510
 590112551021  นายนิติศักด์ิ   หอ้งแซง 2.7611
 590112551024  นายพงศธร   เพประโคน 2.5012
 590112551025  นายพรชัย   กุณโฮง 2.6313
 590112551027  นายพรีะยุทธ   สมบรูณ์ 3.1414
 590112551030  นายมงคล   พรหมมาโนช 2.4115
 590112551032  นายรุ้งสุริยา   บญุตาแสง 2.6216
 590112551035  นายวนัเฉลิม   แสนประกอบ 2.6817
 590112551036  นายวฒิุกร   นาคหลง 2.3218
 590112551037  นายศรายุธ   ดนตรี 2.7719
 590112551039  นายสหรัฐ   ไชยวรณ์ 3.1920
 590112551040  นายสุปรีดี   ปรีชารัมย์ 2.2521
 590112551046  นางสาวชฎาพร   วดันางรอง 3.4022
 590112551049  นางสาวธญัญารัตน์   กระสุนรัมย์ 3.4423
 590112551050  นางสาวนภสัวรรณ   บญุมี 3.5624
 590112551051  นางสาวนัฐวรรณ   รัตนพร 3.2525
 590112551053  นางสาวปวณีา   ค ามะนะ 3.3526
 590112551057  นางสาวรัตนาพร   ค าสัตย์ 3.2827
 590112551058  นายวรีะศักด์ิ   วฒิุวงค์ 2.4328
 590112551059  นางสาวศศิธร   บญุกองชาติ 3.4929
 590112551065  นางสาวอภติา   ครองช่ืน 3.0330
 590112551066  นางสาวอัจฉรา   อุ่นใจ 3.3331
 590112551070  นายจริภทัร   จดุโต 2.3232
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112551076  นายณรงค์   พลสงบ 2.3633
 590112551077  นายณัฐพล   ฉลาด 2.4834
 590112551078  นายณัฐวฒัน์   เกรัมย์ 2.3335
 590112551081  นายทศวรรษ   ศศิธร 2.5736
 590112551082  นายธนกร   ชัยณรงค์ 3.5037
 590112551083  นายธรรมนูญ   ปนัรัมย์ 2.6938
 590112551087  นายนันทวฒัน์   พุ่มเกษร 2.4039
 590112551090  นายปยิะ   จริงไธสง 2.3540
 590112551091  นายพงศ์สรรค์   เรียงสา 3.2141
 590112551093  นายพชิิต   แก้วกล้า 2.7042
 590112551096  นายภริูเดช   ศรีเมือง 2.6043
 590112551097  นายเมธาวฒัน์   บ ารุงทรัพย์ 2.9944
 590112551100  นายวรัญญู   ทองนอก 2.6945
 590112551101  นายวชัรินทร์   ช่ืนชู 3.0746
 590112551102  นายวนัิย   ดอกเขารัมย์ 2.5647
 590112551106  นายสุจนินันท์   บญุจนัทร์ 2.4348
 590112551110  นายอาทิตย์   โกบรัมย์ 2.3649
 590112551113  นางสาวดลยา   ยงบรรทม 3.2950
 590112551114  นางสาวดาราณี   ชาวะลัย 2.9051
 590112551117  นางสาวนราพนัธ ์  กันเกศ 3.2252
 590112551119  นางสาวปรีดาวรรณ   วรรณวจิติร 2.5053
 590112551120  นางสาวปยิะพร   สีธรรมมา 2.8054
 590112551121  นางสาวพรวภิา   รัตนวงค์จนัทรา 2.6355
 590112551122  นางสาวพชัราพร   จานเขื่อง 2.9156
 590112551126  นางสาวสุขปรีญา   เสามัน่ 3.5057
 590112551129  นายแสงสุรีย์   เกตุโสระ 2.9858
 590112551130  นางสาวหฤทยั   เข็มจนัทร์ 3.2759
 590112551131  นางสาวอภญิญา   สุขวเิศษ 2.7260
 590112551132  นางสาวอริศรา   พลจนัทกึ 2.9961
 590112551133  นางสาวอาลิสา   บษุบงค์ 2.9562
 590112551135  นายจรัิฐกาล   ชะดารัมย์ 3.3263
 590112551136  นายอภสิิทธิ ์  โงนมณี 2.5364
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 570112552008  นายภาณุเดช   แน่ประโคน 2.111
 590112552005  นายสุริยา   พรมนัส 3.002
 590112552007  นางสาวทัศนีย์   ดวงเดือน 3.403
 590112552010  นางสาวสุดารัตน์   มาทะวงษ์ 3.094
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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 ่ 12/3/2563

 590112554001  นายเกื้อกูล   ช่างเกวยีน 2.471
 590112554002  นายจกัรพนัธ ์  ช่วงไธสง 3.282
 590112554003  นายทัศนวฒัน์   จนัทร์สองสี 3.553
 590112554004  นายพรีวตัร   ศิริภรณ์ 3.444
 590112554005  นายวภิาส   ลีศิริวฒันา 2.685
 590112554007  นายอนุชา   หมิมะพาน 3.066
 590112554008  นายอมรเทพ   ชัยภา 2.937
 590112554010  นางสาวกนิษฐา   กะรัมย์ 2.648
 590112554011  นางสาวจรินธร   สระแก้ว 3.609
 590112554012  นางสาวชญานี   ดาดผารัมย์ 2.6610
 590112554013  นางสาวดวงจริา   สวา่งภพ 3.3111
 590112554014  นางสาวพรสุดา   แก้วชนะ 3.0712
 590112554015  นางสาวสุธรีา   สมานมิตร 3.1813
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112556001  นายกฤษณะ   ฤกษย์ามดี 2.521
 590112556003  นายกิตติพงษ ์  สีจนัเหนือ 2.642
 590112556004  นายจารุภกัษ ์  มะอิสูงเนิน 2.983
 590112556007  นายชาญชัย   บุง้ทอง 2.144
 590112556008  นายดนุเดช   เรืองรัมย์ 3.375
 590112556010  นายธนงศักด์ิ   แย้มประโคน 2.516
 590112556013  นายนัฐพล   ตะคุณรัมย์ 3.147
 590112556016  นายพลวตั   มินทรรัมย์ 2.398
 590112556018  นายไพสิฐ   บรุาณสุข 2.469
 590112556019  นายมงคล   ทะเรืองรัมย์ 2.5810
 590112556021  นายศิริชัย   อาญาเมือง 2.3911
 590112556023  นายสายันณ์   ประเสริฐศรี 2.6312
 590112556024  นายสุรินทร์    อนุเคราะห์ 2.8113
 590112556025  นายอธพิงศ์   ทับสุลิ 2.0914
 590112556027  นายอนุชิต   วชัิยรัมย์ 2.6115
 590112556029  นายอรรถกร   แก้วล้ า 3.5316
 590112556030  นายอาชิตะ   ท่ัวประโคน 2.3517
 590112556032  นางสาวนภสัวรรณ   กะประโคน 2.7818
 590112556033  นางสาวนฤมล   ก่อแก้ว 3.2719
 590112556035  นางสาวรุ่งธวิา   แอบทองหลาง 3.2720
 600112556016  นายกนกศักด์ิ   คะเรรัมย์ 2.6121
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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 ่ 12/3/2563

 580112558007  นายชลันธร   โอแรมส์ 2.701
 580112558009  นายณัฐพงษ ์  ถังนอก 2.722
 580112558012  นายณัฐพล   ธรรมสาร 2.453
 580112558024  จา่สิบเอก วรินทร   เปน็ครบ 2.054
 580112558029  นายหฤษติ   สอนนอก 2.255
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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 ่ 12/3/2563

 580112555005  นายธรีศักด์ิ   ปรีชารัมย์ 2.511
 590112555006  นายทศวรรษ   ใจภพ 2.862
 590112555009  นายธนวฒัน์   กิ่งเพชร 2.743
 590112555016  นายอมรเทพ   ศรีโยหะ 2.874
 590112555022  นางสาวสุกัญญา   ฝางนอก 3.165
 590112555024  นางสาวโสภา   จนัทรมงคล 2.786
 590112555026  นายพพิฒัน์   เกรัมย์ 2.397
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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 ่ 12/3/2563

 590112557001  นายกมลวตั   ด าปานดี 2.541
 590112557002  นายกิตตินันท์   ฉันทรุจกิพงศ์ 2.212
 590112557003  นายกิตติพงศ์   พนิิจสุริยะ 2.463
 590112557004  นายเกียรติศักด์ิ   เสริมรัมย์ 3.454
 590112557005  นายจริายุทธ   สุขแก้ว 2.865
 590112557012  นายทรงศักด์ิ   ตึกประโคน 3.236
 590112557013  นายทวชัีย   แก้วศรีใส 3.317
 590112557015  นายธนปกรณ์   วชัิยรัมย์ 2.688
 590112557017  นายธรีชาติ   กรอบรัมย์ 2.359
 590112557019  นายนนทกานต์   ผมงาม 2.3210
 590112557020  นายนัฐนที   กิติพนัธ์ 2.3311
 590112557021  นายนาว ี  รวมกระโทก 2.9512
 590112557022  นายนิติธร   หนุกระโทก 2.2513
 590112557023  นายบญุเรือง   เอี่ยมไธสง 2.9414
 590112557024  นายปยิสวสัด์ิ   เสง่ียมศักด์ิ 2.1815
 590112557026  นายพชิญะ   เปีย่นประโคน 2.8116
 590112557027  นายมนตรี   เมฆหมอก 2.7517
 590112557028  นายยอดชาย   แผ้วพลสง 2.4018
 590112557029  นายวชัระ   พรมดวงสี 2.5019
 590112557035  นายเศรษฐา   วฒิุชัย 3.1920
 590112557038  นายสุทธ ิ  จวบรัมย์ 2.2721
 590112557039  นายสุรโชค   สุดตาชาติ 3.0522
 590112557040  นายพชิาภพ   กวา่งสนิท 2.9823
 590112557041  นายอนุวฒัน์   ซึงรัมย์ 2.3624
 590112557042  นายอภวิฒัน์   ไชยศรีรัมย์ 2.2025
 590112557043  นายอภสิิทธิ ์  สงสาร 2.7126
 590112557044  นายอรรถสาร   โสเพยีร 2.8027
 590112557045  นายอัชวนิ   สาระเขต 2.5828
 590112557046  นายอาทติย์   เลิศล้ า 2.5729
 590112557048  นางสาวฐิติยา   ทองสุด 2.5930
 590112557050  นางสาวพมิพผ์กา   พาแก้ว 2.8031
 590112557051  นางสาวรพพีรรณ   เช่นรัมย์ 2.1632
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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 ่ 12/3/2563

 590112557052  นางสาววรนุช   นามโคตร 2.9033
 590112557053  นางสาววภิารัตน์   กล้าณรงค์ 2.7534
 590112557055  นางสาวสุริยุวดี   คงวนั 3.1335
 590112557056  นายกฤษฎากรณ์   ปะนาที 2.4536
 590112557058  นายกิตติพนัธ ์  สมดังใจ 2.3537
 590112557060  นายจรีศักด์ิ   มีพร้อม 2.7638
 590112557061  นายเฉลิมชัย   แก้วอ าไพ 2.3739
 590112557062  นายชัยวฒัน์   บลิรัมย์ 3.2140
 590112557064  นายณัฐพล   โบสถ์ครบรีุ 2.8041
 590112557070  นายธนวฒัน์   ธนูศร 2.4442
 590112557074  นายนพพร   มูลดี 2.3343
 590112557075  นายนัฐวฒิุ   กล้ารัมย์ 2.5344
 590112557077  นายบญัชา   สัตตารัมย์ 2.2645
 590112557079  นายพงศธร   บญุครอง 2.4746
 590112557080  นายพรรษวจุ   ล้อประโคน 2.2747
 590112557081  นายภทัรพงศ์   ธ ารงแจม่จนัทร์ 3.3448
 590112557082  นายมนัส   เจริญธรรม 2.3949
 590112557083  นายรวโีรจน์   ล่ิมนิจโพธขิ ากุล 2.7950
 590112557084  นายวทิวสั   บญุโสม 3.1951
 590112557087  นายศราวธุ   สายชนะ 2.6152
 590112557089  นายศุภชัย   ปะถาวะเถ 2.7553
 590112557095  นายอดิศักด์ิ   วงวจิติร 3.4454
 590112557099  นายอรรถพล   คะรุรัมย์ 2.3655
 590112557102  นางสาวชลิตา   เอียงทารัมย์ 2.8156
 590112557103  นางสาวบษุราคัม   สีหานาม 2.9157
 590112557104  นางสาวพรชิตา   อ่อนรัมย์ 3.0558
 590112557107  นางสาววรรณนิสา   ลาหนองแคน 2.8559
 590112557108  นางสาวศิริพร   พรหมโสฬส 2.5960
 590112557109  นางสาวสุภนิดา   สมานทอง 3.0761
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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 ่ 12/3/2563

 580112325027  นายศราวธุ   กันโท 2.271
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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 ่ 12/3/2563

 550112202029  นายภชุงค์   คงสถาน 2.931
 550112202033  นายวนัส   ชัยอุป 2.302
 550112202043  นายษาฑคุณย์   ทองมะหา 2.863
 580112202063  นายอภสิิทธิ ์  พนูวงค์ 2.384
 590112202001  นายกลวชิญ์   สุขแก้ว 3.015
 590112202006  นายจริพฒัน์   แจงกลาง 2.726
 590112202007  นายจริพสั   สร้างดี 2.417
 590112202009  นายชยพล   คงสืบชาติ 2.998
 590112202010  นายชล   เพชรวเิศษ 2.409
 590112202011  นายชวาลวฒิุ   แก้วเคียง 2.6510
 590112202013  นายโชติพงศ์   เอื้อสามาลย์ 2.7111
 590112202015  นายณัฐชัย   ทองสาหร่าย 2.9612
 590112202020  นายนท ี  สวนพลูน้อย 3.2213
 590112202024  นายพงศ์ธนิจ   วงศ์ถิรมงคล 2.3114
 590112202025  นายภทัรชัย   พลภเูมือง 2.5415
 590112202028  นายมานะ   อะโรคา 2.8016
 590112202032  นายรหทั   จบีเกาะ 3.0417
 590112202034  นายวทันยู   สุขสวสัด์ิ 2.5118
 590112202037  นายวชัรากร   ศิวะภานนท์ 2.6119
 590112202038  นายวริิทธิพ์ล   วงศ์อามาตย์ 2.6720
 590112202039  นายวศิรุต   ตุงใย 3.0321
 590112202042  นายสาธติ   แก้วมะเริง 2.9322
 590112202044  นายสุภทัโธ   แสงขาว 3.0623
 590112202047  นางสาวจริาลักษณ์   แก้วกล้า 2.4724
 590112202048  นางสาวเจนจริา   วรนุช 3.3525
 590112202049  นางสาวณัฐรดา   บ ารุงธรรม 2.7526
 590112202053  นางสาวนีรนุช   ต่างกลาง 3.5127
 590112202054  นางสาวพมิพล์ภสั   แปน้ศิริมงคลกุล 3.2328
 590112202055  นางสาวรวพิร   นครไธสง 3.7029
 590112202058  นางสาวศุภสุดา   คงประโคน 2.9030
 590112202059  นางสาวสโรชา   คะเชนรัมย์ 2.8231
 590112202060  นางสาวสุดารัตน์   ระดารงค์ 2.4632
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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 ่ 12/3/2563

 590112202061  นางสาวสุทธดิา   จะริบรัมย์ 3.0833
 590112202066  นายกัมปนาท   นัยเนตร 2.7734
 590112202067  นายยศกร   วริิยโพธผิล 2.1935
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112154003  นางสาวขนิษฐา   นครศรี 2.951
 590112154004  นางสาวจริญญา   บสุยาตรัส 2.122
 590112154006  นางสาวจนัทร์จริา   ดวงสนาม 2.243
 590112154007  นางสาวชนิกานต์   พรมประโคน 2.334
 590112154008  นางสาวฐิติมา   ทนุดี 3.335
 590112154009  นางสาวณัฐชกาญจ ์  จติคติ 3.156
 590112154010  นางสาวณัฐสุดา   สืบส าราญ 3.717
 590112154011  นางสาวเดือนเพญ็   เขียวรัมย์ 3.478
 590112154012  นางสาวธยานี   โสลมล า 3.749
 590112154014  นางสาวนงคราญ   มูลแก่น 3.3410
 590112154017  นางสาวบณุฑริกา   ต้ายไธสง 2.4511
 590112154018  นางสาวปนัดดา   วหิกเหนิ 2.7812
 590112154019  นางสาวปภนิดา   เอกธนวตัน์ 3.1713
 590112154020  นางสาวปิน่มณี   อภเิมธธี ารง 2.8014
 590112154021  นางสาวปยินุช   สีหวงษ์ 3.8315
 590112154022  นางสาวปยิะดา   สิงหว์งค์ 2.8816
 590112154025  นางสาวพศิสุดา   เข็มขัด 2.6617
 590112154026  นางสาวเพยีงใจ   จนัทร์ศรี 2.6218
 590112154027  นางสาวภทัรพรรณ    หลอมนาค 3.2519
 590112154029  นางสาวมาลินี   ทองทา 2.4620
 590112154031  นางสาวเรวดี   ไชยศรีรัมย์ 3.0421
 590112154032  นางสาววรรณปตัยา    เสนากลาง 2.7822
 590112154033  นางสาววชัรีวรรณ   ค าภมูี 3.1923
 590112154034  นางสาวศศินา   พนัธุศ์รี 2.6324
 590112154035  นางสาวศิริยากร   แสนจะบก 2.7025
 590112154036  นางสาวศิริลักษณ์   โกเลือน 3.2226
 590112154037  นางสาวศุภนิดา   เชยประโคน 3.1427
 590112154038  นางสาวสายฝน   บญุมา 3.1128
 590112154039  นางสาวสุกัญญา   เรืองศรีชาติ 3.0129
 590112154040  นางสาวสุดารัตน์   สวสัดี 3.1130
 590112154041  นางสาวสุนิตา   กาดรัมย์ 3.6531
 590112154043  นางสาวสุวมิล   ทัพขวา 2.1732
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112154044  นางสาวอนุตตรีย์   ศิริบญุ 2.6933
 590112154045  นางสาวอรทัย   นุสอนรัมย์ 3.5834
 590112154046  นางสาวอรนิต   คงสนิทพะเนาว์ 2.9835
 590112154047  นางสาวอัฉราภรณ์   พะนิรัมย์ 3.7836
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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 ่ 12/3/2563

 580112155002  นายกฤติธ ี  วารีชัยสง 3.251
 580112155039  นางสาววารินทร์   เรืองประโคน 2.522
 590112155001  นายกิตติศักด์ิ   แก้วเพชร 2.653
 590112155002  นายนัฐกานต์   ขุมทอง 2.614
 590112155003  นายพงศธร   บตุรเพช็ร 3.005
 590112155004  นายทพิย์เกษร   จนัโทศรี 2.326
 590112155006  นายวทิยา   มหาราช 2.817
 590112155007  นายศักดภทัร์   โพนนอก 2.818
 590112155008  นายศุภรักษ ์  กล้าหาญ 2.979
 590112155009  นายอภวิฒัน์   สะเทือนรัมย์ 3.8510
 590112155011  นางสาวกนกวรรณ   พลดงนอก 2.9711
 590112155012  นางสาวกรรณิกา   ธรรมรักษ์ 3.5112
 590112155013  นางสาวกัญญารัตน์   โยศิริ 3.2013
 590112155018  นางสาวจริาภรณ์   สออนรัมย์ 2.9214
 590112155019  นางสาวจเีนีย   อาบดัดิงโก  กิลเลียนโน 3.6515
 590112155021  นางสาวเจนจริา   เนตรวลิา 2.9716
 590112155022  นางสาวฉัตรชลิดา   แผงไธสง 3.2017
 590112155023  นางสาวชัญญานุช    โพธิท์อง 2.7718
 590112155024  นางสาวฐานิดา   จะริตรัมย์ 2.9419
 590112155025  นางสาวณัฎฐา   ไชยปลัด 3.5920
 590112155028  นางสาวดวงกมล   เหมาเหมาะดี 2.4621
 590112155031  นางสาวนิชธาวลัย์   มะโนวรรณ์ 3.6422
 590112155032  นางสาวนุชรินทร์   สุวรรณราช 3.3123
 590112155033  นางสาวปฐมาวดี   มีทา 3.4624
 590112155034  นางสาวปวณีา   สุโพธิชั์ย 2.8225
 590112155036  นางสาวพชิญานิน   ประเสริฐโส 3.6726
 590112155037  นางสาวพลิาวลัย์   ศิขินารัมย์ 2.1827
 590112155038  นางสาวภารว ี  ร่าเริงย่ิง 3.1828
 590112155039  นางสาวรัชนีกร   สุขเสริม 3.2229
 590112155040  นางสาววรรณวสิา   พลูกิ่ง 3.0330
 590112155041  นางสาววราภรณ์     หอมนวน 3.4231
 590112155042  นางสาววนัชนก   สุทินรัมย์ 2.8432

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:03  หน้า 71 / 127



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 ่ 12/3/2563

 590112155043  นางสาววริดี   ราชสีมา 2.9733
 590112155044  นางสาวศศกรณ์   หอมเนียม 3.2334
 590112155045  นางสาวศิริขวญั   ภนุูภา 3.5435
 590112155048  นางสาวสุนันทา   ประเสริฐศรี 2.9036
 590112155049  นางสาวสุภาริณี   เอกนอก 3.3937
 590112155050  นางสาวอนุสรา   รุ่งเรือง 2.7638
 590112155051  นางสาวอมรรัตน์   เกลียวทอง 3.2739
 590112155052  นางสาวอรทัย   เอการัมย์ 2.8440
 590112155053  นางสาวอรอนงค์   วไิลฤทธิ์ 3.1241
 590112155054  นางสาวอาทิตยา   ช่ืนใจ 2.6742
 590112155055  นางสาวอารีรัตน์   ชัยศรีรัมย์ 2.9243
 590112155058  นายพบพาน   สุระตะมัย 3.0844
 590112155062  นายศุภชัย   ไชยพศิ 3.0045
 590112155065  นางสาวกชกร   นิลศิริ 2.3846
 590112155066  นางสาวกมลชนก   กลมประโคน 3.1047
 590112155067  นางสาวกัญญารัตน์   ค าภรีะ 2.9448
 590112155068  นางสาวกัณฑพร   คุ้มเรือน 2.5749
 590112155069  นางสาวเกศรินทร์   อินทร์คงงาม 2.9950
 590112155070  นางสาวจนัทนา   สัมมาแก้ว 3.2651
 590112155071  นางสาวจารุวรรณ   วารัมย์ 2.6252
 590112155072  นางสาวจริาพร   พะนิรัมย์ 2.3053
 590112155075  นางสาวเจตปรียา   นิลประโคน 2.0754
 590112155076  นางสาวฉัตรแก้ว   อนันต์ 3.2055
 590112155081  นางสาวณัฐณิชา   พลพนิิจ 3.3556
 590112155082  นางสาวณัฐริกา   ผมท า 2.7557
 590112155083  นางสาวทัศนีย์   ไชยพมิพา 3.9158
 590112155084  นางสาวนริศรา   บวัแสน 3.3059
 590112155085  นางสาวนันณภชัสรณ์   เพช็รรักษา 3.4560
 590112155087  นางสาวเบญจมาศ   ค าชมภู 2.6161
 590112155088  นางสาวปรางวดี   เพง็จนัทร์ 2.5062
 590112155089  นางสาวปณัฑารีย์   ชนะปล้ืม 2.4363
 590112155090  นางสาวพฒันาภรณ์   สุ่มมาตย์ 2.6964
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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 ่ 12/3/2563

 590112155091  นางสาวพทิยาภรณ์   น้อยพรม 3.1965
 590112155092  นางสาวภทัราภรณ์   ดีสวสัด์ิ 3.2066
 590112155093  นางสาวมนชญา   หาสนาม 3.6367
 590112155094  นางสาวรุจริา   กริมรัมย์ 2.1168
 590112155095  นางสาววรัญญา   เช้ือสุวรรณ 2.7269
 590112155096  นางสาววทันวภิา   พทุธหล้า 2.3570
 590112155098  นางสาวศลิษา   เกิดสุวรรณ์ 2.1471
 590112155099  นางสาวศศิธร   เชิดกล่ิน 3.4172
 590112155100  นางสาวศิรินยา   สมหวงั 2.6673
 590112155103  นางสาวสุภาพร   หาดประโคน 3.6974
 590112155104  นางสาวสุวมิล   พนูเพิ่ม 3.4275
 590112155105  นางสาวอมรกานต์   หวงัสุขกลาง 2.3976
 590112155106  นางสาวอรกมล   วงษห์าร 3.0977
 590112155107  นางสาวอรวรรณ   สุทธโิส 3.8678
 590112155109  นางสาวอารดา   เดชวงษา 2.2079
 590112155110  นางสาวไอลดา   ลินไทร 2.5280
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112156001  นายการัณยภาส   พบักระโทก 3.461
 590112156002  นายธนาดล   คิมประโคน 2.832
 590112156003  นายพชัิยยุทธ   สมมุติรัมย์ 3.383
 590112156004  นายวนัจกัรี   สบาย 3.284
 590112156006  นางสาวกมลวรรณ   รอบแควน้ 3.355
 590112156007  นางสาวกาญจนา   ปะสีละเตสัง 3.376
 590112156009  นางสาวจนัทกานต์   ไลไธสง 2.607
 590112156011  นางสาวชญานี   แก้วแสน 2.188
 590112156012  นางสาวชลิตา   สมอ่อน 3.339
 590112156014  นางสาวณัฐริกา   บญุร่วม 3.0810
 590112156015  นางสาวณัฐริกาญจน์   กระมล 2.4211
 590112156017  นางสาวธนิตศรา   มะลิงาม 2.5612
 590112156020  นางสาวนันทกิานต์   แสนจ้ า 2.6413
 590112156021  นางสาวน้ าฝน   สมคะเณย์ 3.1414
 590112156023  นางสาวบณัฑิตา   อินส าราญ 2.5615
 590112156024  นางสาวบณุยวร์ี   ลายทอง 2.8616
 590112156027  นางสาวพวงเพชร   วงสุวรรณ์ 3.4717
 590112156028  นางสาวพชัรี   วชัิย 3.5418
 590112156029  นางสาวพฒัน์ธนันท์   ยอดงาม 3.7019
 590112156030  นางสาวเพชรจฬุา   วชัรโพธิ์ 2.3020
 590112156032  นางสาวภสัรา   สูงเจริญ 3.7221
 590112156034  นางสาวยุวาพร   สมร 2.8622
 590112156036  นางสาวนริสรา   มีแย้ม 3.0123
 590112156038  นางสาวศิรินันท์   ฝาสูงเนิน 2.8524
 590112156039  นางสาวสร้อยสุดา   เข็มมา 3.2125
 590112156040  นางสาวสุกัญญา   เชยรัมย์ 2.3926
 590112156042  นางสาวเสาวลักษณ์   โกรธประโคน 2.5827
 590112156045  นางสาวอรไท   หลอมประโคน 2.8928
 590112156046  นางสาวอัญชลี   เสกแสร้ง 3.5829
 590112156047  นางสาวอาภาศิริ   มาลา 3.3830
 590112156049  นายพรีณัฐ   ดวงเดช 3.0031
 590112156050  นายราชัน   นาดี 3.2432
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112156051  นายศุฬศักด์ิ   บญุวงศ์ 2.3333
 590112156052  นางสาวกมลชนก   ปญัญาวรชาติ 2.6734
 590112156053  นางสาวกฤษติยา   มุเนืองรัมย์ 2.4335
 590112156055  นางสาวเกวลี   แก้วค า 2.2736
 590112156056  นางสาวจนัทสิา   เชียงรัมย์ 2.6537
 590112156058  นางสาวชนิตา   กล่ินราตรี 2.7038
 590112156060  นางสาวณัฐธยา   ผุดบวัดง 2.8339
 590112156062  นางสาวณิชกมล   กองแก้ว 3.5240
 590112156064  นางสาวธญัญารัตน์   ประสงค์เงิน 2.1941
 590112156065  นางสาวธญัลักษณ์   กล้าหาญ 2.5142
 590112156066  นางสาวนวรัตน์   ชูชาติไทย 2.2743
 590112156067  นางสาวนารี   ก่อทอง 2.4244
 590112156068  นางสาวนีรนุช   จนัทร์เจา้ 2.6245
 590112156072  นางสาวปรารถนา   คุ่ยจาด 2.7646
 590112156073  นางสาวพรสินี   ทิมมุกดา 3.1647
 590112156074  นางสาวพชัรพรรณ   ผาลิชัย 3.0648
 590112156075  นางสาวพฐันิตา   อะโรคา 2.6949
 590112156076  นางสาวพชิญา   ดอกเข็ม 3.1350
 590112156077  นางสาวเพญ็นภา   ค าพา 2.5951
 590112156078  นางสาวภทัราภรณ์   มุง่มี 2.1652
 590112156079  นางสาวภาวติา   หาสุนโม 3.7553
 590112156081  นางสาวรพพีรรณ   อุพลรัมย์ 2.7254
 590112156082  นางสาววนิดา   นาคอ่อน 2.3855
 590112156083  นางสาววาริณี   บญุมี 2.3456
 590112156084  นางสาววรียา   กล่ินตัน 3.4957
 590112156085  นางสาวศุภลักษณ์   ชาติชาวนา 2.4858
 590112156086  นางสาวสิรินดา   เสาเปรีย 2.8859
 590112156087  นางสาวสุกานดา   บริุนรัมย์ 2.9160
 590112156088  นางสาวสุวนัินท ์  กระพรรณ 3.4661
 590112156089  นางสาวโสภา   พอกประโคน 3.8762
 590112156090  นางสาวหรรษา   เรียนไธสง 2.5263
 590112156091  นางสาวอรทัย   ชะรารัมย์ 2.6464
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112156093  นางสาวอัญชิรา   ดมอ๊อด 2.9565
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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 ่ 12/3/2563

 590112323001  นายกฤษดา   อินรัมย์ 2.721
 590112323002  นายกิตติศักด์ิ   นวสิมัยนาม 3.022
 590112323003  นายณรงค์เดช   ธรรมนิยม 3.173
 590112323004  นายณัฐวฒิุ   วงษบ์ตุร 2.254
 590112323005  นายตรีวชิญ์   ทองทบัพนัธ์ 2.625
 590112323006  นายธรีภทัร์   ส าเร็จ 2.566
 590112323009  นายปยิะวฒัน์   ศรีละพรม 2.697
 590112323010  นายพชัรพล   โพยนอก 2.238
 590112323011  นายพทิยุตม์   แหว้ประโคน 2.709
 590112323012  นายวรากร   ศรีกิมแก้ว 2.9810
 590112323015  นายศิวชั   ควรอาจ 2.4111
 590112323018  นางสาวกรแก้ว   แก้วฮ่องค า 2.7712
 590112323019  นางสาวกัลญารัตน์   อินต๊ะ 3.0113
 590112323020  นางสาวกิตติยาพร   สวสัดี 3.1014
 590112323022  นางสาวขนิษฐา   เพชรใสดี 2.9815
 590112323023  นางสาวจริยาภรณ์   แก้วปมุ 2.9416
 590112323026  นางสาวชุติกาญจน์   แก้วนภา 2.8017
 590112323027  นางสาวณัฐพร   เทพธรรม 2.9318
 590112323028  นางสาวณัฐวรา   พลทามูล 2.4719
 590112323031  นางสาวนันทชิา   เมฆหมอก 2.9920
 590112323032  นางสาวนิชนันท ์  นิธกิุล 2.5221
 590112323033  นางสาวเบญญา   นิยมเหมาะ 2.8022
 590112323034  นางสาวประไพพร   จนัทร์แดง 2.8123
 590112323035  นางสาวปวณีา   บตุรสาลี 2.4624
 590112323036  นางสาวผกาพร   ศรีรังกุล 2.7925
 590112323037  นางสาวพคัคิณี   คลังประโคน 3.4326
 590112323038  นางสาวพทัธธ์รีา   โชครัตนวบิลูย์ 3.6527
 590112323039  นางสาวพมิพพ์ชิชา   ดาววฒันะทรัพย์ 2.7728
 590112323041  นางสาวมัณฑนา   แผ้วพลสง 3.1929
 590112323042  นางสาวเมธว ี  แควน้ไธสง 2.6730
 590112323043  นางสาวรัตนา   สุทธเิพศ 3.0231
 590112323046  นางสาววรรณพร   โสประโคน 2.5532
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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 ่ 12/3/2563

 590112323047  นางสาววรัญญา   ชวนรัมย์ 2.7033
 590112323048  นางสาววภิาว ี  วชัิยศร 2.8834
 590112323049  นางสาวศศิมา   ทองนรินทร์ 2.9135
 590112323051  นางสาวสไบทพิย์   ลอยนอก 2.6936
 590112323052  นางสาวสมฤทยั   สองประโคน 2.9337
 590112323053  นางสาวสุกัญญา   สวสัด์ิวงค์ 3.0838
 590112323058  นางสาวอรสา   ซ่อมทอง 2.4439
 590112323060  นางสาวอัญธกิา   โยงกระโทก 3.5640
 590112323062  นายจณิณวตัร   น้อยวงค์ 2.5841
 590112323063  นายณัฐกฤษณ์   ช่วงไกร 2.5342
 590112323064  นายณิชากร   สิงหเ์งิน 2.4643
 590112323065  นายศิริวฒันา   ฤทธสิิงห์ 3.1144
 590112323066  นายธรีวฒัน์   ยุทไธสง 2.7245
 590112323067  นายนัฐพงษ ์  จนัทร์คง 2.5146
 590112323068  นายเบญจพล   เอติยัด 2.6047
 590112323070  นายพนัศักด์ิ   พรมรุกขชาติ 2.8148
 590112323071  นายพนิิจ   มานพ 2.5949
 590112323073  นายศรายุทธ   จลุสม 2.4850
 590112323075  นายสกุลเกียรติ   พกิุลศรี 2.1051
 590112323078  นางสาวกัญญา   สรรเพชุดา 2.5452
 590112323079  นางสาวกานดา   สุนทรา 2.8553
 590112323080  นางสาวกิติยา   มัดจปุะ 2.4454
 590112323081  นางสาวขนิษฐา   ชมทอง 2.8155
 590112323083  นางสาวจนิตนา   นังคัล 2.4756
 590112323084  นางสาวจฑุามาศ   เกิดรัมย์ 2.1157
 590112323086  นางสาวณัฐกานต์   เครือจนัทร์ 3.1258
 590112323087  นางสาวณัฐวดี   เอี่ยมส าอางค์ 3.1959
 590112323088  นางสาวทพิปภา   นาคนวล 3.0660
 590112323089  นางสาวนภสัวรรณ   พองพรม 2.5661
 590112323090  นางสาวนัฐริกา   กิติพนัธ์ 3.4162
 590112323091  นางสาวน้ าฝน   เรือนประโคน 2.3963
 590112323092  นางสาวบศุรินทร์   ปานหตัถา 2.3464
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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 ่ 12/3/2563

 590112323093  นางสาวปนัดดา   สุระวรรณะ 2.8265
 590112323095  นางสาวปณัฑารีย์   ยอดกระโทก 3.0166
 590112323096  นางสาวผกาพนัธ ์  มีมาเนก 2.5167
 590112323099  นางสาวภาณุมาศ   เจริญศิริ 2.6068
 590112323101  นางสาวมินตรา   แฝดสุระ 3.1069
 590112323103  นางสาวลดาวรรณ   จนัทร์รุ่ง 2.4270
 590112323105  นางสาววรรณพร   พรมอินทร์ 2.6671
 590112323106  นางสาววรัญญา   แก้วชุมพล 3.5272
 590112323107  นางสาววภิาพร   การเพยีร 2.5073
 590112323108  นางสาวศศินิภา   เรืองประโคน 2.8974
 590112323109  นางสาวศิรภสัสร   จริะโภคานนท์ 3.5775
 590112323110  นางสาวศิริรัตน์   มงคลกุล 2.4676
 590112323111  นางสาวสมฤทยั   ฉลอมประโคน 2.4677
 590112323112  นางสาวสาวกิาร์   ทาประโคน 2.7378
 590112323113  นางสาวสุทธกิา   สวากัน 3.1779
 590112323115  นางสาวสุพรรษา   นวลคนึง 3.2580
 590112323116  นางสาวโสรัญญา   แย้มประโคน 2.5781
 590112323118  นางสาวอริศรา   พรฆงั 2.3282
 590112323119  นางสาวอัญญกาญจน์   วเิวกรัมย์ 2.5583
 590112323120  นางสาวอารียา   แก้วสาย 2.6684
 590112323121  นายนนทพร   พลเดช 2.1985
 590112323122  นายชาญณรงค์   โคตสีดา 2.2086

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  26/08/63 10:03  หน้า 79 / 127



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 ่ 12/3/2563

 570112801060  นายเอนกพงศ์   พมิพเ์วนิ 2.651
 570112801161  นายธนกฤต   มาขุมเหล็ก 3.212
 590112801001  นายคณิภคั   สุตะโท 3.553
 590112801002  นายจริายุส   สุทธิ 2.344
 590112801003  นายชนาธปิ   แสงทวสุีข 2.325
 590112801004  นายชวกิจ   ศรีเพช็รกล้า 2.586
 590112801006  นายณัฐชนน   โคตุทา 3.137
 590112801007  นายณัฐวตัร   เยรัมย์ 2.698
 590112801008  นายธนกิจ   การเจริญ 2.919
 590112801010  นายธรียุทธ   ชมภพูื้น 3.0310
 590112801011  นายนพพล   สืบสวน 3.0011
 590112801014  นายภานุพงษ ์  สมบติัสูงเนิน 2.5812
 590112801015  นายลีนวฒัน์   กล่ันสนิท 2.4813
 590112801017  นายศิริพงษ ์  เครือจนัทร์ 3.1614
 590112801018  นายศุภลักษณ์   ยศราวาส 2.5215
 590112801020  นายสหรัฐ   อภริะติง 3.1416
 590112801021  นายสุทธภิทัร   ละอองทอง 2.2617
 590112801022  นายสุรัตน์   เกิดบตุร 3.3018
 590112801023  นายอภวิชิญ์   พลสถิตย์กุล 2.2719
 590112801024  นายอัคพล   ฦาชา 2.7220
 590112801025  นายอานนท ์  ทองดี 2.9221
 590112801027  นางสาวกวนินารถ   เวชชศาสตร์ 2.5822
 590112801028  นางสาวกัญญาลักษณ์   ตาแสง 2.1423
 590112801029  นางสาวกาญจนา   พรหมรุกขชาติ 2.6424
 590112801030  นางสาวเกศสรินทร์   ยอดค ามี 2.7025
 590112801031  นางสาวขวญัภริมย์   บวัชุม 3.6026
 590112801032  นางสาวจนัทมณี   ทุง่นา 2.9827
 590112801035  นางสาวชลิดา   แสนเจก๊ 3.1828
 590112801039  นางสาวทพิวรรณ   ศักด์ิศิริ 2.6529
 590112801040  นางสาวธนันธร   พวงไธสง 2.1630
 590112801042  นางสาวธดิามาศ   พงุกระโทก 2.6031
 590112801045  นางสาวนลินนิภา   บญุเศษ 2.5432
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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 ่ 12/3/2563

 590112801047  นางสาวนันทิยา   พรหมศร 3.0833
 590112801048  นางสาวนิจติา   แปน้ประโคน 2.3734
 590112801049  นางสาวปณิดา   บณัฑิตย์ 2.7635
 590112801050  นางสาวปรียานุช   สุธรรม 2.8636
 590112801051  นางสาวพรนิภา   นาคทอง 2.9837
 590112801052  นางสาวพมิพกานต์   สุขส าราญ 2.7938
 590112801056  นางสาวเยาวเรศ   อะโรคา 2.4739
 590112801057  นางสาวรัตนาภรณ์   พนัธศ์รี 2.3040
 590112801058  นางสาววนัชพร   โคตรเสนา 3.3141
 590112801059  นางสาววนัวสิาข์   แก้วก่า 2.5042
 590112801060  นางสาววภิาว ี  แอกประโคน 2.4443
 590112801062  นางสาวศิรินยา    ศรีธรรมมา 2.3944
 590112801063  นางสาวศิริลักษณ์   สัตย์ฌุชนม์ 2.2445
 590112801064  นางสาวสกุณา   โสดาปดัชา 2.4546
 590112801066  นางสาวสาธยิา   สายทิพย์ 2.6647
 590112801067  นางสาวสุกัญญา   ทิศทะษะ 2.9248
 590112801069  นางสาวสุดารัตน์   สุทธมิูล 2.9549
 590112801070  นางสาวสุพตัรา   ทานะมัย 2.6750
 590112801071  นางสาวสุมิตรา   จานรัมย์ 3.4851
 590112801072  นางสาวอรญา   ถึงดี 3.4052
 590112801074  นางสาวอัทธนีย์   บตุรสีตะราช 2.5553
 590112801075  นางสาวอารียา   ทวสีาร 2.2054
 590112801077  นายเฉลิมชัย   ใจวงค์ 2.3755
 590112801078  นายชยุตม์   ตาไธสง 2.2956
 590112801079  นายชินกฤต   บษุรากุล 3.0557
 590112801080  นายณัฐชนน   แก้วอ าไพ 2.3558
 590112801081  นายณัฐพงษ ์  กล่ินหมุด 2.5859
 590112801082  นายทศวรรษ   เพยีพยัคฆ์ 2.5560
 590112801084  นายธปิไตย   แดงชาติ 2.7161
 590112801085  นายธรีวฒัน์   ลมุดกูล 2.8262
 590112801087  นายปยิะพฒัน์   ดีพนัธ์ 2.7763
 590112801088  นายภควตั   เกิดดี 2.8564
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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 ่ 12/3/2563

 590112801090  นายวชัระ   นนทสิงห์ 2.4865
 590112801091  นายศิรวทิย์   ช านาญเนาว์ 2.3066
 590112801095  นายสันติพนัธ ์  พฒุฤทธิ์ 2.5867
 590112801099  นายอาจชาวนิทร์   อินทอง 3.2268
 590112801102  นางสาวกัญญารัตน์   บรุาณสุข 3.1869
 590112801104  นางสาวเกศกนก   เติมสุข 3.6870
 590112801105  นางสาวขวญัชนก   คงนันทะ 2.4271
 590112801107  นางสาวเมธน์รียา   จา่งจติต์ 2.5072
 590112801108  นางสาวจติรา   เล็งไธสง 2.9373
 590112801109  นางสาวชมพชัร์   ค ายอด 2.7574
 590112801110  นางสาวฐิติมา   จนัทร์สิริ 3.3175
 590112801111  นางสาวณัฐนภา   เขินไพร 2.4576
 590112801114  นางสาวธนัชนก   ค าแพง 2.7777
 590112801115  นางสาวธนาภรณ์    คะเรรัมย์ 2.2478
 590112801116  นางสาวธญัญาภรณ์   โกรัมย์ 3.0979
 590112801119  นางสาวนฤมล   วาสรส 3.0480
 590112801120  นางสาวนัชชา   ศอวหิค 2.2181
 590112801125  นางสาวพจนาถ   มังกรแก้ว 2.9982
 590112801126  นางสาวพชัรี   แก้วเจก๊ 2.9983
 590112801127  นางสาวพมิพช์นก   ชาญณรงค์ 2.7084
 590112801128  นางสาวเพญ็นภา   สามหมอ 3.2085
 590112801129  นางสาวมณีรัตน์   ข าเอนก 2.4786
 590112801132  นางสาวเรไร   ศิริส าราญ 2.8287
 590112801133  นางสาววรัชชยา   สุวรรณประทีป 3.2188
 590112801135  นางสาววมิล   นนทบท 2.5589
 590112801136  นางสาวศศินา   พรมวหิาร 2.7490
 590112801137  นางสาวศิริลักษณ์   ปริุมายะตา 3.1091
 590112801138  นางสาวนิษฐเนตร์   มาลาวงศรี 2.1492
 590112801139  นางสาวภทัรานิษฐ์   จนัทะบณัฑิต 2.4793
 590112801141  นางสาวสายฝน   กระชูรัมย์ 2.2394
 590112801143  นางสาวสุดารัตน์   โกรดประโคน 3.2995
 590112801144  นางสาวสุพตัรา   ตาประโคน 2.7396
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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 ่ 12/3/2563

 590112801145  นางสาวสุมาลี   ระดารงค์ 2.5597
 590112801148  นางสาวอรวรรณ   แย้มประโคน 2.5698
 590112801149  นางสาวอารยา   สังข์ศรี 2.6799
 590112801153  นายณัฐวตัร   วรีะเกียรติคุณ 2.83100
 590112801158  นางสาวโชติกา   ปลายแก่น 2.58101
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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 ่ 12/3/2563

 590112901010  นายพษิณุ   คะรุรัมย์ 2.171
 590112901012  นายรัฐศาสตร์   จ ารองเพง็ 2.602
 590112901014  นายวชัระพงษ ์  สุจนิพรหม 2.753
 590112901018  นายสุกฤษฎิ ์  ทองหย่อน 2.484
 590112901020  นายอภสิิทธิ ์  การเพยีร 3.165
 590112901029  นางสาวธนิกา   เตาะไธสง 2.726
 590112901033  นางสาวพรรณวรท   พวงประโคน 2.607
 590112901040  นางสาวศิริวรรณ   สายแวว 2.548
 590112901042  นางสาวสาวติรี   ดีล้อม 2.219
 590112901044  นางสาวสุมาพร   กอยรัมย์ 3.5110
 590112901045  นางสาวสุวริิญา   มีหนิกอง 3.1511
 590112901047  นางสาวอมรรัตน์   ทิง้สุข 2.4612
 590112901053  นายน าชัย   พละศักด์ิ 2.6113
 590112901056  นายประดิพรชัย   โพธิจ์นัทร์ 3.2614
 590112901057  นายพนัธุเ์ทพ   จารุจนิดา 2.8315
 590112901064  นายวฒิุพงค์   ละเมิด 2.6816
 590112901065  นายสหรัฐ   สังวาลรัมย์ 2.2617
 590112901067  นายอนุชิต   แสนหนองหวา้ 2.5818
 590112901073  นางสาวเจนจริา   แสวงสุข 3.0219
 590112901082  นางสาวพศิจนีย์   ศรีทน 3.5120
 590112901085  นางสาววรัชยา   สุขรัมย์ 3.5321
 590112901088  นางสาวศุภรัตน์   ตะเคียนเกล้ียง 2.2222
 590112901096  นางสาวอัยลดา   โสมูล 3.1623
 590112901103  นางสาวจฑุามาศ   ไกรรัตน์ 2.1424
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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 ่ 12/3/2563

 590112206003  นายจกัรพนัธ ์  นุแรมรัมย์ 2.951
 590112206014  นายพายุ   พลหนองหลวง 2.422
 590112206015  นายพรีะพงษ ์  อุดทา 2.983
 590112206016  นายพรีะวสั   แดงปา่ 2.964
 590112206018  นายไพลิน   พาร่ืนรัมย์ 3.175
 590112206020  นายมรรษฤกษ ์  สิมสีแก้ว 2.626
 590112206021  นายวชัรินทร์   สมพงษ์ 2.527
 590112206026  นายอภชิาติ   สวยประโคน 2.888
 590112206028  นายอัครพล   กันรัมย์ 3.069
 590112206030  นางสาวณัฐมน   แสนเจก๊ 2.5210
 590112206032  นางสาวศุภลักษณา   สุขประโคน 3.4511
 590112206033  นางสาวสิริมา   เกรัมย์ 3.4512
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112205001  นายเขมชาติ   แดงสีบวั 3.261
 590112205003  นายชวลัวทิย์   สร้อยสุวรรณ 3.482
 590112205005  นายนิติพนธ ์  สีดา 3.783
 590112205006  นายนิรุธ   แก้วแจง้ 2.504
 590112205007  นายอลงกรณ์   ประวรรณรัมย์ 3.305
 590112205008  นายอัษฎาวธุ   โสแพทย์ 3.476
 590112205009  นางสาวกชกร   โสวภาค 3.397
 590112205011  นางสาวกฤษญา   จ าปาทอง 3.228
 590112205014  นางสาวกุลสตรี   สิริพงค์ 2.699
 590112205015  นางสาวพชัรพร   บญุเกิด 2.8010
 590112205016  นางสาวจรัิศยา   โปกประโคน 2.5511
 590112205017  นางสาวญาสุมินทร์   วงณรงค์ 2.1512
 590112205019  นางสาวณัฐธดิา   ส าเริงรัมย์ 2.9313
 590112205020  นางสาวดวงเดือน   เช้ือแก้ว 2.7214
 590112205021  นางสาวธดาภรณ์   โพธิเ์ข็ม 3.2615
 590112205022  นางสาวธนัดดา   พลมีศักด์ิ 2.7316
 590112205023  นางสาวธนาพร   คุ้มสุวรรณ์ 3.3817
 590112205024  นางสาวนฤมล   นิเวศสวรรค์ 3.7818
 590112205026  นางสาวนารีรัตน์   ละเอียด 2.8519
 590112205027  นางสาวน้ าฝน   ไพบลูย์ 3.0720
 590112205029  นางสาวนุชจรี   สัตรัมย์ 2.5321
 590112205031  นางสาวบษุกร   รอดจนัดา 2.6422
 590112205032  นางสาวประกายมุข   ลาขุมเหล็ก 3.3023
 590112205033  นางสาวปาริฉัตร   ถือฉลาด 3.3624
 590112205034  นางสาวพรมณี   เนียนสันเทียะ 3.2025
 590112205035  นางสาวพลอยไพลิน   สุขเกษม 2.5526
 590112205036  นางสาวพชัราภรณ์   มัง่ไธสง 2.8127
 590112205038  นางสาวพศิสุดา   ค าประภา 2.4428
 590112205039  นางสาวไพลิน   ค าหอม 3.7429
 590112205041  นางสาวเยาวภา   ฉวรัีมย์ 2.7430
 590112205043  นางสาวละอองดาว   เจริญสุข 3.2031
 590112205044  นางสาววรรณวสิา   ยศนีย์ 2.6132
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 590112205045  นางสาววรรณศิริ   เจริญรัมย์ 2.9233
 590112205047  นางสาววลิาสินี   นวนใส 2.4534
 590112205049  นางสาวศิริประภา   อุตมะ 2.7335
 590112205050  นางสาวศิริพร   วนัเจริญ 2.6136
 590112205054  นางสาวสาวติรี   ค าสอน 2.8637
 590112205056  นางสาวสุจติรา   เทพธี 2.4238
 590112205057  นางสาวสุดาพร   ด าอุด 2.1839
 590112205058  นางสาวสุธดิา   สร้อยทอง 3.7440
 590112205059  นางสาวสุนิสา   อีสา 3.4941
 590112205060  นางสาวสุพรรณวดี   เจอืไธสง 3.5442
 590112205061  นางสาวสุภาพร   สามีรัมย์ 2.2743
 590112205062  นางสาวสุรารักษ ์  เฮงและ 2.2244
 590112205063  นางสาวโสพติา   หลวงเดช 2.2245
 590112205065  นางสาวหน่ึงฤทัย   ปลอดรัมย์ 2.6846
 590112205066  นางสาวอมรรัตน์   อินส าราญ 2.9147
 590112205068  นางสาวอรทัย   ทิพศรีราช 2.9248
 590112205069  นางสาวอริสา   วลัิยศักด์ิ 2.6749
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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 2562

วันที ่ 14/5/2563

 550112285026  นางสาวนภสัวรรณ   คุณหงษ์ 2.661
 550112285028  นางสาวนิตยา   เกรัมย์ 2.132
 550112285053  นายอรรถสิทธิ ์  แสนศิริ 2.663
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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 ่ 14/5/2563

 570112415001  นางสาวกมลชนก   สนิทศรี 2.121
 570112415005  นางสาวณัฐดา   ภาพยนต์ 3.142
 570112415009  นางสาวประภาวดี   ใยสิงห์ 2.223
 570112415021  นางสาวอลิสา   จริตรัมย์ 2.834
 580112415003  นายจริพงศ์   จริตรัมย์ 2.275
 580112415024  นายอนุวติั   จตุัรัส 2.626
 580112415026  นางสาวกัญญาณัฐ   แสนดัง 2.277
 580112415028  นางสาวธารารัตน์   ดวงมาลา 2.258
 580112415031  นางสาวบวรรัตน์   ปทุมมณี 2.439
 580112415040  นางสาววรรณพา   ม่วงชาติ 2.8210
 580112415041  นางสาวสุดารัตน์   อุไรพนัธ์ 2.7011
 590112415014  นางสาวริญญภสัร์   กีรติสุนทรเวทย์ 2.7212
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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 ่ 14/5/2563

 570112416006  นางสาวจติรเลขา   เจนไธสง 2.311
 570112416008  นางสาวธญัญารัตน์   ธรรมนิยม 2.462
 570112416014  นางสาวพมิพพ์สุิทธิ ์  หอมพวงน้อย 2.063
 570112416018  นางสาวศิริวมิล   ประประโคน 2.714
 570112416036  นายคชาพล   ณ สงขลา 2.855
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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 ่ 14/5/2563

 560112417059  นายชานนท์   จาตุรชาต 2.291
 580112417004  นายธนาศิษฐ์   สุขัง 2.732
 580112417009  นายศักด์ิสิทธิ ์  สังสีวี 2.133
 580112417053  นางสาวปนัดดา   หอมหวล 2.204
 590112417006  นายชินกร   สายทอง 2.815
 590112417008  นายบญุโญภาส   อ่อนนุ่ม 2.936
 590112417011  นายศุภณัฐ   เกษกุล 2.957
 590112417030  นางสาวปาตี   ผลเจริญ 2.258
 590112417041  นางสาวสุดารัตน์   พลึิก 3.029
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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 ่ 14/5/2563

 580112502057  นายอนุพงษ ์  มณีเติม 2.281
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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 ่ 14/5/2563

 590112901025  นางสาวจติรา   เย็นใจ 2.331
 590112901030  นางสาวนิมานมาศ   พวงมาลัย 2.292
 590112901031  นางสาวปรีชยาภรณ์   มีภกัดี 2.463
 590112901032  นางสาวผกามาศ   ไชยพนัธ์ 2.364
 590112901063  นายวรีะชัย   ถนอมสิน 2.175
 600112901106  นางสาวเจนจริา   ละเมียดดี 2.356
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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 2562

วันที ่ 20/2/2563

 530113186028  นางสาวคุณัญญา   บญุเสน่ห์ 2.251
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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 ่ 12/3/2563

 540113102093  นางสาวสิริกัญญา   สุระ 2.011
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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 ่ 20/2/2563

 570113110049  นายสิริศักด์ิ   บญุแสน 2.961
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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 ่ 20/2/2563

 550113114017  นายอนุศักด์ิ   ยอดญาติไทย 2.601
 570113114001  นางสาวกมลชนก   เก้าบญุ 3.132
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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 ่ 20/2/2563

 560113120036  นางสาวสุวรรณา   กันยามา 2.221
 570113120005  นางสาวกุลสตรี   ดีรมรัมย์ 2.242
 570113120019  นางสาวสุภาวดี   พลเมืองรัตน์ 2.973
 570113120034  นายปวริศร์   ศิริวฒันพบิลู 2.114
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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 2562

วันที ่ 20/2/2563

 570113140035  นายกิตติพงศ์   บญุลือชา 2.001
 580113140002  นายกุลวฒัน์   สังรวมใจ 3.102
 580113140004  นายชัยกาญจน์   หลอมประโคน 3.493
 580113140005  นายทศัน์พล   สาคเรศ 3.444
 580113140006  นายธติิวทิย์   สินธทิา 2.975
 580113140008  นายนิติภมูิ   โยชน์เมืองไพร 3.256
 580113140009  นายปฏญิญา   ค ามา 3.377
 580113140012  นายภมูิฐาน   ย่ิงยอด 3.878
 580113140013  นางสาวกนกวรรณ   นิยมรัตน์ 3.259
 580113140014  นางสาวกัญญาณัฐ   ลือมอญ 3.9710
 580113140016  นางสาวกาญจนา   นาสุข 2.7411
 580113140018  นางสาวธนาพร   ตันโห 3.0812
 580113140019  นางสาวธนาวลัย์   พงษพ์มิาย 3.1513
 580113140021  นางสาวนิภารัตน์   จานรัมย์ 2.8914
 580113140023  นางสาวบษุราคัม   ปราบพยัคฆา 3.1415
 580113140026  นางสาววราภรณ์   แซกรัมย์ 3.1816
 580113140028  นางสาวศิริรัตน์   เพง็พนิิจ 3.3517
 580113140029  นางสาวสายรุ้ง   โพธิน์า 3.6518
 580113140030  นางสาวสุทธพิร   ศรีเมืองเฮ้า 3.6319
 580113140031  นางสาวอนุสรา   มารมย์ 2.9620
 580113140032  นางสาวอภญิญา   ศักด์ิผดุงกิจ 2.7621
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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 2562

วันที ่ 20/2/2563

 550113186023  นางสาวประภสัสร   เปด็สกุล 2.361
 580113186002  นางสาวกัลยาณี   นวนประโคน 2.892
 580113186003  นางสาวกาญจนา   สวนเพชร 2.693
 580113186004  นางสาวขวญัเรือน   เอการัมย์ 3.044
 580113186005  นางสาวจารุวรรณ   สุขหนา 2.665
 580113186006  นางสาวชณิดา   ศรีวะอุไร 2.816
 580113186007  นางสาวฐิติรัตน์   แปลกไธสง 3.367
 580113186008  นางสาวตรีทิพย์นิภา   พงคละ 3.158
 580113186009  นางสาวทิตติยา   สีพมิพ์ 2.599
 580113186010  นางสาวธนิตา   โกติรัมย์ 2.9110
 580113186011  นางสาวนรยา   ไชยโย 2.9811
 580113186012  นางสาวเบญจมาพร   พากระโทก 2.7812
 580113186013  นางสาวปทมุวรรณ   วงิประโคน 2.7813
 580113186014  นางสาวปนิดา   ข าวงค์ 3.3314
 580113186015  นางสาวผกากรอง   ไฝดง 3.4115
 580113186016  นางสาวพชัราภรณ์   สัมพนัแพ 3.2016
 580113186017  นางสาวเมธยา   ทรงแสงจนัทร์ 3.4217
 580113186018  นางสาวรัตติยากร   สาตี 3.0618
 580113186019  นางสาววรรณภา   สิทธมิาตร 3.2119
 580113186020  นางสาววรรษมน   คูณศรี 2.9620
 580113186021  นางสาวศิรภสัสร   ละเมียด 2.8621
 580113186023  นางสาวสไบทิพย์   อาญาเมือง 2.4122
 580113186024  นางสาวสุดาพร   เชียงรัมย์ 2.8323
 580113186025  นางสาวสุพนิต   ทศดร 2.8824
 580113186028  นางสาวอภมิน   ดินด า 2.7125
 580113186029  นางสาวอรสา   ชัยภา 2.9726
 580113186030  นางสาวอาริยา   ยามดี 3.3627
 580113186031  นางสาวกมลวรรณ   เจริญรัมย์ 3.3028
 580113186032  นางสาวกาญจนา   นามสง่า 2.9629
 580113186033  นางสาวขนิษฐา   อรัญ 3.1130
 580113186034  นางสาวจารุวรรณ   ทองปลิว 3.2831
 580113186036  นางสาวฐิติมา   สนิทชัย 2.5132
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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 2562

วันที ่ 20/2/2563

 580113186037  นางสาวณัฐมล   ผาทอง 3.0033
 580113186038  นางสาวทอฝัน   มวบขุนทด 2.9034
 580113186039  นางสาวธนัชพร   พวงมาเทศ 2.6135
 580113186041  นางสาวบณัฑิตา   พนัธว์ไิล 3.1836
 580113186042  นางสาวเบญจมาศ   สุภาษติ 3.3337
 580113186043  นางสาวปนัดดา   พางาม 3.5738
 580113186044  นางสาวปวณีา   ราวนิิช 2.8939
 580113186045  นางสาวพชัราพร   ดีตลอด 2.7640
 580113186047  นางสาวยุพนิ   ดิบประโคน 2.8841
 580113186048  นางสาวรัตนาภรณ์   สีหาบตุโต 2.9642
 580113186049  นางสาววรรณิศา   มะณีไพร 2.7843
 580113186050  นางสาววริศรา   วชัิยรัมย์ 2.8444
 580113186051  นางสาวศิริพร   ปดัไธสง 2.6245
 580113186053  นางสาวสิริยากร   ไกรพะเนาว์ 2.5146
 580113186054  นางสาวสุทธรัิกษ ์  สงนอก 3.4147
 580113186055  นางสาวสุพตัรา   โกติรัมย์ 3.0348
 580113186057  นางสาวอนัญญา   เลิศล้ า 2.5949
 580113186058  นางสาวอรจริา   บญุทา 2.5350
 580113186060  นางสาวอุรชา   วงศาวดี 3.4651
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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 2562

วันที ่ 20/2/2563

 580113189001  นายโกวทิ   เจริญย่ิง 3.071
 580113189002  นายจกัรกฤษณ์   ปลอดประโคน 3.352
 580113189003  นายฉัตรชัย   ใสไธสง 2.803
 580113189004  นายชัยเจริญ   พนูเพิ่ม 3.394
 580113189005  นายต้นตระกาล   เบอร์ไธสง 2.805
 580113189006  นายธรีสิทธิ ์  สร้อยสวสัด์ิ 3.246
 580113189007  นายนิสิต   บวัพนัธ์ 3.147
 580113189008  นายพลรัตน์   รูปแก้ว 3.198
 580113189009  นายภทัรพงษ ์  มาระศรี 2.239
 580113189011  นายวสัินต์   นุยืนรัมย์ 2.6610
 580113189012  นายสักรียา   หมัดโนต 3.5211
 580113189013  นายสิริชาติ   ชราศรี 3.4612
 580113189014  นายอณุชา   พศิเพง็ 2.8913
 580113189015  นายอภสิิทธิ ์  มากมน 3.4414
 580113189016  นายเอกรัฐ   ราชประโคน 3.1415
 580113189017  นางสาวกมลญาณี   ลือพกัตร์ 2.7316
 580113189018  นางสาวกาญจนา   นุชสาย 3.1317
 580113189021  นางสาวฉันทพชิญา   นามวงค์ 2.5418
 580113189022  นางสาวชุติภา   ทาระเวท 2.7419
 580113189023  นางสาวณัทวดี   ดวงส าราญ 3.3920
 580113189024  นางสาวดุจเดือน   ดูเรืองรัมย์ 2.7621
 580113189025  นางสาวนภสัวรรณ   วงศาสนธิ์ 2.7822
 580113189027  นางสาวปภาว ี  โคกรัมย์ 2.7223
 580113189028  นางสาวพมิพช์นก   ชิณภา 3.7124
 580113189029  นางสาวมะลิวลัย์   ดาบจนัทร์ 3.3125
 580113189030  นางสาววาสนา   พรานเน้ือ 2.7126
 580113189031  นางสาวศิริลักษณ์   เทีย่งหนู 2.6427
 580113189032  นางสาวอรพนิท ์  สิริปิ 2.6228
 580113189033  นายกฤษณะ   ยังวารี 2.8429
 580113189035  นายจกัรพงษ ์  พงศิริวลัิย 2.6930
 580113189036  นายชลิต   สีเกิ้ง 2.7531
 580113189037  นายชัยภทัร   อุดมทรัพย์ 3.0332
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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 2562

วันที ่ 20/2/2563

 580113189038  นายธราดล   นักรบ 3.2533
 580113189043  นายวรานนท์   พาชูสุข 3.2934
 580113189044  นายศราวฒิุ   รดไธสง 2.9735
 580113189045  นายสิทธชัิย   ปกัษา 3.1436
 580113189048  นายอัคพงษ ์  พรมวงค์สา 2.8837
 580113189049  นางสาวกัลยรัตน์   เจริญภาพ 3.6738
 580113189050  นางสาวกาญจนา   โพธิไ์ทร 3.4139
 580113189051  นางสาวจนัจริา   พรหมพทุธา 2.7440
 580113189052  นางสาวเจนจริา   เมาหวล 2.9241
 580113189053  นางสาวชลิตา   เงาไพร 3.1442
 580113189055  นางสาวณิชาภทัร   ก้อนเพชร 3.0643
 580113189056  นางสาวนนทนัดดา   ลายพยัคฆ์ 3.2244
 580113189057  นางสาวนริศรา   เจริญดี 2.5945
 580113189058  นางสาวนิมมาภร   อังคะณา 3.1846
 580113189061  นางสาวรุ่งนภา   รอดจากเข็ญ 3.3047
 580113189062  นายศรัทธา   ไวยปญัญา 3.1448
 580113189063  นางสาวศิริลักษณ์   ผาใต้ 3.1749
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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 ่ 20/2/2563

 580113101001  นายตระการ   สุวรรณ์รัมย์ 3.431
 580113101003  นายรพชีาติ   พนมรัตน์ 3.132
 580113101004  นายสุริยา   สดรัมย์ 3.323
 580113101005  นางสาวกมลฉัตร   ไชยเอม 3.274
 580113101006  นางสาวคณานิศา   ซ่อนกล่ิน 3.305
 580113101007  นางสาวจรรญาพร   เปรินทร์ 3.296
 580113101010  นางสาวชุติกาญจน์   พยัคฆะ 3.557
 580113101011  นางสาวณัฐริกา   ล้อมสระน้อย 3.448
 580113101013  นางสาวธญัญลักษณ์   พมิโยธา 3.209
 580113101015  นางสาวนิภาพร   เวโน 3.6910
 580113101017  นางสาวปวณีา   ลุงไธสง 3.4511
 580113101018  นางสาวพชิญา   โพยนอก 3.7712
 580113101019  นางสาวภทัราพร   โชติไธสง 2.9313
 580113101020  นางสาวมนัสศลิน   แววไธสง 3.3614
 580113101021  นางสาวฤดีมาศ   แก้วประโคน 3.1615
 580113101022  นางสาววชิราภรณ์   วเิศษนคร 3.7116
 580113101023  นางสาววนิดา   เเสนศรศรี 2.4617
 580113101024  นางสาววาสนา   อุ่นใจ 2.9318
 580113101026  นางสาวสนิตา   กล้าแข็ง 2.2619
 580113101027  นางสาวสิรินยา   ลาน้ าเทีย่ง 2.5220
 580113101028  นางสาวสุทธชิา   กะรัมย์ 3.5421
 580113101030  นางสาวสุภลักษณ์   ศิริชนม์ 3.3122
 580113101031  นางสาวอนัญญา   ชะออน 2.8423
 580113101032  นางสาวอุลัย   หมุนดี 2.4624
 580113101033  นายคชภณ   ปลงรัมย์ 3.1925
 580113101034  นายธนันณ์   แสนนอก 3.4626
 580113101035  นายพพิฒัน์   ประจวบสุข 3.1827
 580113101036  นายวรนิพฐิ   สระหอม 3.1928
 580113101037  นายอรรถวฒิุ   ยงไธสง 3.1029
 580113101038  นางสาวกฤชยาภรณ์   อินบญุญา 3.9030
 580113101039  นางสาวคัคนางค์   ทีตอ 2.9931
 580113101040  นางสาวจาลิตา   นุงกระโทก 3.9232
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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 ่ 20/2/2563

 580113101041  นางสาวจติุภรณ์   พงโพธิ์ 3.4133
 580113101042  นางสาวชลิตา   มีแก้วน้อย 3.4234
 580113101043  นางสาวณัฐชยานี   ศรีแนน 3.4635
 580113101044  นางสาวภาวนียา   ชวมรัมย์ 3.5636
 580113101045  นางสาวทองธญา   นามมูล 3.5437
 580113101047  นางสาวนัทธมน   ช่วงไธสง 3.6038
 580113101049  นางสาวปวณีพร   ประโมณะกัง 2.7439
 580113101050  นางสาวพรวภิา   พรมวงค์ 3.4740
 580113101051  นายพทุธรัตน์   บตุรงาม 3.3841
 580113101052  นางสาวมนัสว ี  ค าแสน 3.3942
 580113101053  นางสาวรุ่งทิพย์   กระฉอดนอก 3.1643
 580113101054  นางสาวลลิตตา   สียางนอก 3.1244
 580113101056  นางสาววรรณิสา   วนัทอง 3.5845
 580113101057  นางสาววรัิญญา   พละศักด์ิ 2.8546
 580113101058  นางสาวสาวติรี   ชัยศิริ 3.0347
 580113101059  นางสาวสิริมา   คะรานรัมย์ 3.2848
 580113101060  นางสาวสุธชิา   จวงจนัทร์ 3.5049
 580113101063  นางสาวออมทรัพย์   แก้วผลึก 3.4450
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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 2562

วันที ่ 20/2/2563

 580113145003  นายธวชัชัย   เสกขา 3.291
 580113145006  นายมัฆวาน   ศรีสวา่ง 2.812
 580113145007  นายวรีะชัย   ขจรภพ 2.683
 580113145010  นายอนุศร   ชัยรัมย์ 3.644
 580113145014  นางสาวเจนจริา   อรกุล 3.565
 580113145016  นางสาวทรายขวญั   รังพงษ์ 3.006
 580113145017  นางสาวนิพาดา   อาจทวกีุล 2.877
 580113145018  นางสาวนุชรินทร์   สาระปญัญา 2.938
 580113145019  นางสาวปรียาภรณ์   ศิลาชัย 3.419
 580113145020  นางสาวปาริชาติ   น่วมไธสง 3.7210
 580113145021  นางสาวมณีนุช   ประโกสันตัง 2.5111
 580113145022  นางสาววรินทร   สวนเส 2.6612
 580113145023  นางสาวสรีรัตน์   บวับานงาม 3.6213
 580113145024  นางสาวสุพตัรา   ก ารัมย์ 2.5414
 580113145025  นางสาวสุวลักษณ์   หนูมี 3.1415
 580113145027  นายเจษฎา   ดูมา 3.1816
 580113145028  นายณัฐพล   มลากัน 3.4617
 580113145029  นายนนทัช   ทับชม 3.1018
 580113145030  นายนวพล   ชุมพล 3.2319
 580113145033  นายสถาพร   สุดวลัิย 2.7220
 580113145034  นายสายเอก   หมัน่ประโคน 3.3321
 580113145036  นายอภสิิทธิ ์  มะธมิะนัง 3.3222
 580113145037  นายเอกวฒัน์   พาดฤทธิ์ 3.3123
 580113145038  นางสาวกานดา   ค าพมิูล 3.4224
 580113145040  นางสาวฐิติวรรณ   พมิพเ์บา้ธรรม 3.3225
 580113145042  นางสาวนัฐกาญจน์   ดีช่วย 3.6026
 580113145043  นางสาวนิโลบล   ช่ืนพมิาย 3.1027
 580113145044  นางสาวปภาวรินท ์  ไชยโชค 3.3328
 580113145045  นางสาวปานตะวนั   ปาปะแพ 3.3329
 580113145047  นางสาวยุภาวดี   ปะนามะทัง 3.4230
 580113145049  นางสาวสุธาสินี   ศรีมันตะ 2.9531
 580113145050  นางสาวสุวนันท์   โสมะมี 3.4432
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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 2562

วันที ่ 20/2/2563

 580113145051  นางสาวเสาวณีย์   สายบตุร 3.5233
 580113145052  นางสาวอรวรรณ   เกือยรัมย์ 3.2634
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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 ่ 20/2/2563

 580113102001  นายชาญยุทธ   จนัทกุล 3.101
 580113102004  นายพนัธวชิช์   ล าเภาพนัธ์ 2.832
 580113102006  นายสุริยวฒิุ   บญุหนัก 2.363
 580113102007  นางสาวกมลรัตน์   เจริญศิริ 3.424
 580113102008  นางสาวจตุพร   อุรีรัมย์ 3.705
 580113102009  นางสาวณัฐณิชา   ธรรมยะโก 3.646
 580113102010  นางสาวณัฐริกา   นนตานอก 2.887
 580113102011  นางสาวธนภรณ์   อุบลลา 3.588
 580113102013  นางสาวนิตยา   ชูพนิิจ 3.629
 580113102014  นางสาวบญุฑริกา   พรหมบตุร 3.7410
 580113102016  นางสาวปรียาภรณ์   โทอุดทา 3.2111
 580113102017  นางสาวผกาสินี   ปกัเสติ 3.5012
 580113102019  นางสาวพมิพว์รา   ชนะค้า 3.5013
 580113102020  นางสาวภมีรดา   ดีมานนท์ 2.7714
 580113102021  นางสาวรมิดา   พรมน้ า 2.6315
 580113102022  นางสาวรุ่งฤดี   ปะทะโก 3.2416
 580113102023  นางสาววจิติรลดา   นนท์พละ 3.8117
 580113102024  นางสาวศศิวมิล   กวา้งชัยภมูิ 2.9918
 580113102027  นางสาวสุกัญญา   โคตรสมพงษ์ 3.2919
 580113102028  นางสาวสุรีพร   ชะวรัีมย์ 2.8420
 580113102030  นางสาวอริศรา   ตาลไธสง 3.6821
 580113102031  นางสาวอังสุมารินทร์   โยงรัมย์ 2.8322
 580113102032  นายกฤษณะ   โสรัยยะ 3.5123
 580113102033  นายณัฐกาณต์   ดีเสมอ 3.3024
 580113102034  นายนราธร   ทองบอ่ 3.6325
 580113102035  นายปยิดนัย   ปยิานุกูล 3.7426
 580113102036  นายมานิต   ขวญักระโทก 2.9827
 580113102037  นายศรัณย์   เสมียนรัมย์ 3.2428
 580113102038  นายอภรัิกษ ์  โจมรัมย์ 3.0929
 580113102040  นางสาวฐิตินันท์   ปราบพยัคฆา 2.8430
 580113102041  นางสาวณัฐธญัญา   ดาวเรืองรัมย์ 3.4431
 580113102042  นางสาวทิพย์อาภรณ์   หล้าขวา 2.9732
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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 ่ 20/2/2563

 580113102043  นางสาวนภสิา   เปน็สุข 3.3233
 580113102044  นางสาวนิตยา   เลากระโทก 3.2934
 580113102045  นางสาวนิธยิา   ลวดไธสง 2.2535
 580113102047  นางสาวปริชญา   พรอมตตระกูล 3.7536
 580113102048  นางสาวปยิธดิา   ทีรั่กษ์ 3.2637
 580113102049  นางสาวพรนภา   ทนิกระโทก 2.2538
 580113102050  นางสาวพชัรีพร   คุณวงค์ 3.7539
 580113102051  นางสาวเพญ็พชิชา   ชูเชิด 3.3040
 580113102052  นางสาวมุกรว ี  กุลนาแพง 3.2241
 580113102053  นางสาวรักติบลู   ประสงใด 3.6942
 580113102054  นางสาววสุนันท์   โสดา 2.7343
 580113102055  นางสาวศลิษา   โอกระโทก 3.1544
 580113102056  นางสาวศิรินภา   เฉลาประโคน 3.2545
 580113102057  นางสาวสกุลลักษณ์   แสงจรัิมย์ 3.5646
 580113102058  นางสาวสิดาพร   ดวงจติร 2.9347
 580113102060  นางสาวสุวนันท์   ขันติวงษ์ 3.2348
 580113102061  นางสาวณัฏฐามณี   สีหาเสน 3.6649
 580113102062  นางสาวอังคณาพร   กรอบรัมย์ 3.6050
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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 2562

วันที ่ 20/2/2563

 580113105002  นายกฤษดา   ปกัษา 3.141
 580113105003  นายกิตติพงษ ์  สกุลทอง 2.832
 580113105004  นายเทพพทัิกษ ์  กรีลาวาท 3.303
 580113105005  นายธญัธร   เบญจศาสตร์ 2.764
 580113105007  นายปฏภิาณ   กองเมือง 3.165
 580113105008  นายกฤษณุชา   คุ้มสระพรม 3.536
 580113105009  นายพงษพ์ฒัน์   พรัิมย์ 2.767
 580113105010  นายพรัีช   รักบญุ 2.858
 580113105011  นายวจันสุนทา   ปานะโปย 2.469
 580113105012  นายวฒิุศักด์ิ   กะตะศิลา 3.2710
 580113105013  นายสหรัฐ   ศิลปการ 3.0411
 580113105015  นายอลัน   สุขจติต์ 3.2012
 580113105016  นางสาวกชมน   พรมนิกร 3.1313
 580113105017  นางสาวกัญธรีา   ภมูิสุข 2.6814
 580113105018  นางสาวเกตุศิริ   ผลเจริญ 2.4815
 580113105020  นางสาวทัศนวรรณ   ดีจานเหนือ 3.1916
 580113105022  นางสาวเบญจวรรณ   นริดพนัธ์ 3.1217
 580113105023  นางสาวเบญจวรรณ   พรนิติพล 2.5418
 580113105026  นางสาวพรทิพย์   สุขไตรรัตน์ 2.5819
 580113105027  นางสาวพชันิดา   หมูแ่ก้ว 2.7420
 580113105028  นางสาวพมิลนาฏ   มาลานิยม 3.0321
 580113105031  นางสาววชุิดา   รวยอัครนุวฒัน์ 2.6122
 580113105032  นางสาววภิาว ี  โอภาษี 2.2923
 580113105033  นางสาวศศิประภา   สร้อยสังวาลย์ 2.5624
 580113105034  นางสาวศิวาพร   สะร้างรัมย์ 3.4425
 580113105036  นางสาวสิริกัญญา   ผลเจริญ 2.6126
 580113105037  นางสาวสุพชิชา   วงค์คต 3.2227
 580113105038  นางสาวสุรีรัตน์   กิ่งแก้ว 2.6628
 580113105039  นางสาวอมรรัตน์   บตัรรัมย์ 2.4829
 580113105040  นางสาวอรทัย   อินทร์ประเคน 2.7530
 580113105041  นางสาวอารยา   พาเทพ 3.1031
 580113105042  นางสาวอินทิรา   นิเวศสวรรค์ 2.9832
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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 ่ 20/2/2563

 580113106001  นายกฤษดา   โชงรัมย์ 2.951
 580113106002  นายเขมรัฐ   รัตนวงศ์สวสัด์ิ 3.222
 580113106004  นายณัฐพล   จนัทะวงค์ 2.413
 580113106005  นายธนะรัชต์   สวสัด์ิพนู 2.584
 580113106006  นายน าเกียรติ   สมสอาด 2.895
 580113106007  นายบณัฑิต   บ ารุงวงศ์ 2.776
 580113106008  นายปานะพนัธ ์  เกียรตินอก 2.897
 580113106009  นายพลศิลป ์  พลวรรณ์ 3.118
 580113106010  นายพรียุทธ   เหมนวล 3.109
 580113106011  นายพรีะพล   ศรีวงสุข 3.0710
 580113106012  นายภานุวฒัน์   พงศิริวลัิย 3.0811
 580113106013  นายมงคล   เสือไพรงาม 2.3912
 580113106014  นายมัฆวาน   อินทรกัมพล 2.5213
 580113106015  นายวชัรพล   นาคนวล 2.7314
 580113106016  นายวทิธกิร   บญุเผย 2.9315
 580113106017  นายวฒิุพงษ ์  อินเทศ 2.6216
 580113106019  นายสุรเชษฐ์   โต่นวธุ 2.4417
 580113106020  นายสุริยา   น้อยหลอด 3.3518
 580113106022  นางสาวกัลยาณี   เย็นรัมย์ 3.3019
 580113106024  นางสาวช่อแก้ว   ร่ ารวย 3.0420
 580113106025  นางสาวณัฐมนต์   จา่ไธสง 2.5821
 580113106026  นางสาวนุชนารถ   เวชประโคน 2.6122
 580113106027  นางสาวปรางทิพย์   ดอกพกิุล 2.4623
 580113106028  นางสาวพฤหสัตรี   สายแก้ว 2.6624
 580113106029  นางสาวเพชรา   เมยมงคล 2.9125
 580113106030  นางสาววภิาพร   โอสถปราสาท 3.0126
 580113106031  นางสาวอรยา   ศรีดารักษ์ 2.9127
 580113106032  นายกฤษณะชัย   เส็งไทยแท้ 3.0628
 580113106034  นายจตุรพล   ล่ิวประโคน 2.7029
 580113106035  นายฐิติพงศ์   จนัปดัถา 2.6530
 580113106036  นายณุฐทวฒัน์   สระบวั 2.6931
 580113106037  นายนนทวฒัน์   เนินกระโทก 2.9332
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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 ่ 20/2/2563

 580113106039  นายประชากร   สืบเพง็ 2.9533
 580113106041  นายพรีพงษ ์  ปลีนารัมย์ 2.8234
 580113106042  นายพรีะพล   ชวมรัมย์ 2.2035
 580113106043  นายภคัวตั   ยงทวี 2.8336
 580113106044  นายภริูเดช   เเพงวงษ์ 2.5237
 580113106045  นายมงคล   สายสุด 3.1538
 580113106047  นายวารศิลป ์  ศรีสุข 2.5039
 580113106048  นายวรีชัย   ปะริรัมย์ 3.1940
 580113106049  นายศิริพงษ ์  นิตย์กระโทก 2.4541
 580113106050  นายสิริคุปต์   ฉอุ่มผล 3.3142
 580113106051  นายสุระสิทธิ ์  ขุนศรีฐิติโชติ 2.7943
 580113106053  นางสาวโกลัญญา   บญุเย็น 3.6244
 580113106054  นางสาวจติรทวิา   เสนอกลาง 3.1045
 580113106055  นางสาวชุลีวนั   จนัทร์ที 3.7446
 580113106056  นางสาวนภาพร   แช่มเย็น 3.1147
 580113106057  นางสาวบษุกร   พมิเสน 3.0848
 580113106058  นางสาวพรปวณ์ี   ง่วนทอง 2.9749
 580113106059  นางสาวพลอยไพลิน   ปลัดศรีช่วย 2.8750
 580113106060  นางสาววภิา   ปล้ืมกมล 3.2851
 580113106061  นางสาวศศิธร   กลางโยธี 2.9852
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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 ่ 20/2/2563

 580113112001  นายคณาธปิ   เพาะเจริญ 3.531
 580113112002  นายชนทัช   วจิติพล 2.302
 580113112003  นายชยรพ   คงดี 3.763
 580113112004  นายธรีพล   เนาวข์ุนทด 2.744
 580113112005  นายศรัณญกร   ชิดชอบ 2.515
 580113112006  นางสาวกชพรรณ   โนนค าเฮือง 2.796
 580113112007  นางสาวกมลชนก   วงศ์แสง 2.487
 580113112008  นางสาวกาญจน์กนก   คงใจดี 2.938
 580113112009  นางสาวจฑุาทิพย์   ดุจจานุทัศน์ 3.519
 580113112010  นางสาวชนิกานต์   ดีมาก 2.5910
 580113112012  นางสาวณัฐกฤตา   ลาภสาร 3.2511
 580113112013  นางสาวณัฐสิริน   จนัทะคัด 2.3112
 580113112015  นางสาวธญัญา   ณะรงค์ศักด์ิ 3.8813
 580113112017  นางสาวนันตาพร   นกเพช็ร 3.4514
 580113112018  นางสาวบษุยารัตน์   เบาระคน 3.2815
 580113112019  นางสาวพนิดา   ทองค าสุข 3.4916
 580113112021  นางสาวฤทัยกานต์   รัตนเสน 3.6917
 580113112022  นางสาววารินทร์   งามเลิศ 3.7618
 580113112023  นางสาวศิริรัตน์   แก้วอ าไพ 2.8119
 580113112025  นางสาวสิรินาถ   จนัทะคาม 3.0520
 580113112026  นางสาวสุจารี   แปลงดี 3.4721
 580113112027  นางสาวสุพชิฌาย์   อุไรรัมย์ 3.1522
 580113112028  นางสาวเสง่ียม   ศรีแก้ว 3.2323
 580113112029  นางสาวอารียา   พนัวนั 2.9524
 580113112030  นายชญานิน   เดชพริิยชัย 3.5225
 580113112031  นายชนาธปิ   พทุธลา 2.7626
 580113112034  นายอนุชิต   อินทร์เลิศ 3.5727
 580113112035  นางสาวกนกพร   หวงัสุขกลาง 2.6628
 580113112038  นางสาวจไุรวรรณ   เดือนแจง้รัมย์ 3.8229
 580113112040  นางสาวฐิติรัตน์   ชินบตุร 3.2730
 580113112041  นางสาวณัฐกานต์   แก้วกลม 3.7831
 580113112042  นางสาวดวงกมล   ฝ่ังไธสง 3.2732
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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 ่ 20/2/2563

 580113112044  นางสาวนภสัวรรณ   จงพว่งกลาง 3.0833
 580113112045  นางสาวนัดดา   สุโท 3.4034
 580113112047  นางสาวปลายฟา้   แก้วพรหม 3.4835
 580113112048  นางสาวเพญ็นภา   วนัตุ้ม 2.7436
 580113112049  นางสาวมุขสุดา   แก้วหอม 3.6337
 580113112050  นางสาววรรณภา   หาลี 3.6838
 580113112051  นางสาวศรัณยา   ช านิกล้า 3.5439
 580113112052  นางสาวสรินญา   บญุกล้า 3.1640
 580113112053  นางสาวสาวติรี   เพชรวรากุล 2.9641
 580113112054  นางสาวสิริมา   จฬุามณี 3.0942
 580113112055  นางสาวสุชัญญา   วรรณโพธิก์ลาง 3.7443
 580113112056  นางสาวสุภาวดี   แก้วพนัธ์ 3.5344
 580113112058  นางสาวอินทอุร   จนัทร์โสม 3.1445
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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 ่ 20/2/2563

 580113120001  นายเทวกฤต   สิมรัมย์ 2.731
 580113120002  นายกันตพฒัน์   ศุภาภทัร์พงศ์ธน 2.902
 580113120004  นายคมเพชร   กองอาสา 3.173
 580113120005  นายจริาวชิญ์   เรืองสุวรรณ 2.964
 580113120006  นายชัยยงค์   วงค์ปล่ัง 2.965
 580113120007  นายณัฐพงษ ์  อาจวาที 3.366
 580113120008  นายณัฐพล   นุแรมรัมย์ 3.167
 580113120010  นายธรียุทธ   ศรีสมชัย 3.008
 580113120012  นายพงศกร   ชมภวูเิศษ 3.299
 580113120013  นายพเิชฐ   เทพอาสา 2.5210
 580113120014  นายพสิิฏฐ์   สารภาค 3.2611
 580113120015  นายภทัร   สวนงามดี 2.4412
 580113120016  นายวราทพิย์   ชราศรี 3.3513
 580113120018  นายสหรัฐ   โฉมทอง 3.3114
 580113120019  นายอรินทร์   สมัยกูล 3.1015
 580113120020  นายณัฌนน   จนัทร์เหล่าหลวง 3.3016
 580113120022  นางสาวกัลยรัตน์   ปกัการะโถ 3.0517
 580113120023  นางสาวจฑุามาศ   มะปะโม 3.4118
 580113120024  นางสาวณัฐนันท์   กาปญัญา 3.2919
 580113120025  นางสาวนงลักษณ์   เทพคุ้ม 2.7020
 580113120026  นางสาวบหุลัน   จนัทร์สุข 2.7221
 580113120029  นางสาวพนิดา   ตาไธสง 2.6322
 580113120031  นางสาวภทัรศยา   ค าจนัทร์ 3.1523
 580113120033  นางสาวศิวดี   นบนอบ 3.2324
 580113120034  นางสาวสุกัญญา   สุขทวี 3.2225
 580113120035  นางสาวเสาวลักษ ์  กองสุข 3.5526
 580113120036  นางสาวแสงระว ี  อินทอง 3.2627
 580113120039  นางสาวอรยา   เทยีกสา 2.8728
 580113120040  นางสาวอาภาภรณ์   สวดประโคน 2.8829
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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 ่ 20/2/2563

 580113110001  นายกฤตนู   ทวพีนัธ์ 3.151
 580113110002  นายเกรียงไกร   จตุโต 2.762
 580113110003  นายคุณากร   สร้อยแก้ว 3.113
 580113110004  นายณรงค์ศักด์ิ   โชคสุขเพิ่มทวี 3.194
 580113110005  นายพทิกัษ ์  โพธนิา 3.205
 580113110006  นายภาณุพงศ์   เลือดสงคราม 3.146
 580113110007  นายภริูวจัน์   ธนวฒัน์กุลศิริ 3.317
 580113110008  นายศักด์ินรินทร์   เอี่ยมประโคน 3.748
 580113110009  นางสาวสุวชิาดา   ฉิมจารย์ 3.179
 580113110010  นายอภชิิต   อุประ 3.5210
 580113110012  นางสาวขณิษฐา   ประเก 2.8311
 580113110013  นางสาวจรรยา   สาแก้ว 2.8412
 580113110014  นางสาวจฑุามาศ   ทองทกัษณิ 3.2413
 580113110016  นางสาวทิยาพร   เช่นสันเทียะ 3.1314
 580113110017  นางสาวธนัย์ชนก   มูลค า 2.9415
 580113110018  นางสาวนนฐชนก   บญุสวสัด์ิ 3.1716
 580113110019  นางสาวเนตรนัฎฐา   บญุทอง 3.7717
 580113110020  นางสาวปรารถนา   ยอดสังวาลย์ 2.9718
 580113110021  นางสาวพรรณวภิา   โพธิศ์รี 3.0419
 580113110023  นางสาวม่านฟา้   สมบญุศรี 3.4820
 580113110024  นางสาวรักษมล   วนิทะไชย 3.4521
 580113110026  นางสาววลัยพร   ทวสุีข 3.2622
 580113110027  นางสาววรีฉัตร   โขงรัมย์ 3.5923
 580113110028  นางสาวศิริวรรณ   ปะนามทัง 2.9124
 580113110029  นางสาวสุจติรา   บวัไขย 2.5425
 580113110030  นางสาวสุนันทา   หล่าธรรม 2.4026
 580113110031  นางสาวสุพตัรา   แดนพนัธ์ 3.4127
 580113110033  นางสาวอัฉราภรณ์   พวงจนัทร์ 3.2028
 580113110034  นายกฤษณวงศ์   จนัเติบ 2.8029
 580113110035  นายเกรียงศักด์ิ   ทานะเวช 2.7930
 580113110036  นายณพวรรษ   ส ารวมจติร 3.5031
 580113110037  นายธนาภวิฒัน์   น้อยหนองหวา้ 3.6932
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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 ่ 20/2/2563

 580113110038  นายภทัรพล   สุดประโคน 2.9833
 580113110039  นายภาษติ   อินละมัย 3.5834
 580113110040  นายชนสิษฎ ์  คงพลปาน 3.3435
 580113110041  นายสุรศักด์ิ   สุขสอาด 3.7236
 580113110042  นายหฤษติ   ศรีเทพ 3.0637
 580113110043  นายเอกพนัธ ์  ไกรจนัทร์ 2.9338
 580113110044  นางสาวกวพีร   ปะกิพอ 3.3239
 580113110045  นางสาวขวญัรัตน์   อุสาทรัพย์ 3.1740
 580113110046  นางสาวจริาพร   ดวงเนตร 3.3541
 580113110047  นางสาวจฑุารัตน์   แสนบญุ 3.2942
 580113110048  นางสาวทาริกา   เหล็กกรุง 3.4043
 580113110049  นางสาวธญัลักษณ์   วงษภ์ดูร 3.4344
 580113110050  นางสาวธรีาพร   จนัทร์จ าเริญ 3.1845
 580113110051  นางสาวนันติยากรณ์   บริุนรัมย์ 3.3146
 580113110052  นางสาวบษุกร   ทินนารัมย์ 2.6947
 580113110053  นางสาวปยิะธดิา   เดชนอก 3.0248
 580113110054  นางสาวเพญ็ศิริมาศ   หา่มผักแวน่ 3.3649
 580113110055  นางสาวมะริษา   ลัดหนองขี 3.3350
 580113110056  นางสาวระพพีฒัน์   วงษภ์กัดี 3.7551
 580113110057  นางสาวรังสิยา   ทวสีมสุข 2.6452
 580113110058  นางสาววราภรณ์   มนตรี 3.5653
 580113110059  นางสาววนัวสิา   ไกรษร 3.4054
 580113110060  นางสาวศศิธร   บตุกะ 3.3055
 580113110061  นางสาวสุกัญญา   มะลิมุทวี 3.1656
 580113110063  นางสาวสุนิตา   นาศรี 3.2157
 580113110064  นางสาวสุพารัตน์   มีวรรณ์ 3.7958
 580113110065  นางสาวอรนี   ถะเกิงสุข 3.4159
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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 ่ 20/2/2563

 580113113001  นายกฤษณะ   โรจน์ประโคน 3.781
 580113113002  นายกิตติ   สุวรรณยุทธ์ 3.242
 580113113006  นายโกเมน   ตุ่มใสย์ 2.723
 580113113007  นายจกัรพนัธุ ์  บญุแต้ม 3.154
 580113113008  นายชิราวฒิุ   สีหามาตย์ 3.265
 580113113009  นายเดชา   เอกา 2.876
 580113113010  นายทัพไทย   จมูวนัทา 3.247
 580113113011  นายธนพงษ ์  อาจสังข์ 3.078
 580113113016  นายธรีะวฒัน์   ล้อประโคน 3.259
 580113113017  นายนฤเบศร์   หนิไชยศรี 3.5410
 580113113018  นายนัฐพล   พลูวนัดี 3.0011
 580113113020  นายชยานันท ์  ฉันทพรม 2.7612
 580113113021  นายไพโรจน์   สุวรรณะโสภา 3.0513
 580113113024  นายวรภพ   วงหาแก้ว 2.7214
 580113113025  นายศรายุทธ   ชุมภู 2.9315
 580113113026  นายศาสตราวติ   ทองสุทธิ์ 2.9516
 580113113027  นายสุทิน   ส ารวมรัมย์ 2.7617
 580113113028  นางสาวแขลดา   สีหะวงษ์ 3.2718
 580113113029  นางสาวนิตยาวรรณ   วงค์ษร 2.8019
 580113113030  นางสาวลูกน้ า   นนพล 2.9720
 580113113031  นางสาววนัดี   สุนทรงาม 3.1821
 580113113032  นางสาววภิาวรรณ   เบาะแฉะ 2.9922
 580113113033  นางสาวสายธาร   ตัวะฮ้อ 3.0523
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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 ่ 20/2/2563

 580113114001  Mr. Chin   Yosway 2.741
 580113114002  นายกฤษณพล   สวยวเิศษ 2.602
 580113114004  นายไกรวชิญ์   วงเดือน 2.983
 580113114005  นายจกัรกฤษณ์   พนูสวสัด์ิ 3.004
 580113114007  นายชวลิต   จนัทร์เจา้ 2.965
 580113114008  นายฐาปนา   สิทธผิล 3.386
 580113114009  นายณัฐภทัร   ฆอ้งรัตนา 3.257
 580113114011  นายทศพร   บญุทูรย์ 3.088
 580113114013  นายธรีะวรรธน์   ประวรรณรัมย์ 3.159
 580113114015  นายปยิะพนัธ ์  ราชประโคน 3.3610
 580113114016  นายพสักร   บณัฑิตย์ 2.8411
 580113114021  นายรณกร   พงศ์จรยา 3.7712
 580113114025  นายศราวฒิุ   ล าอ่อน 3.2113
 580113114026  นายสมชาย   แต้มงาม 2.6714
 580113114033  นางสาวพรสวรรค์   ศรีโสภา 2.9515
 580113114035  นายกิตติทัต   ถมวงศ์ 2.7516
 580113114037  นายจกัราวธุ   อุดมวงค์ 3.5417
 580113114038  นายชยากร   ติสองเมือง 2.7618
 580113114039  นายชวลิต   วงศ์ไชยา 2.9419
 580113114040  นายณัฐพล   ช้ันกระโทก 3.3520
 580113114041  นายณัฐวฒิุ   มีแก้ว 2.6721
 580113114044  นายธวชัพงศ์   จนัทร์เกียรติกร 3.0522
 580113114045  นายบญุญฤทธิ ์  กิตตินิรนาท 2.6323
 580113114047  นายพงษป์ระพรรณ์   นามวงค์ 3.1024
 580113114048  นายพรีเดช   เพิ่มพนู 2.8125
 580113114049  นายพรีะพล   แสนพลกรัง 3.2326
 580113114051  นายมาโนช   เจริญย่ิง 3.0727
 580113114054  นายวรีภทัร   ขามเกาะ 2.2628
 580113114056  นายวรีะยุทธ   ทองฉาย 3.3329
 580113114057  นายศักรินทร์   แก้วโพธิ์ 2.4930
 580113114058  นายสายฟา้   ศรีเเก้ว 3.2331
 580113114059  นายอดิศร   มีช่ือ 2.6332
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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 ่ 20/2/2563

 580113114060  นายอธยุิต   สีโท 2.7933
 580113114061  นายอภเิทพ   ชีวนิรัตนพนัธุ์ 3.2234
 580113114062  นายอรุณพรรณ   บญุมี 2.9235
 580113114065  นางสาวปวริศา   ประไพศิลป์ 3.4736
 580113114066  นางสาวมินตรา   พนัธมุาศ 3.4337
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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 ่ 20/2/2563

 580426021009  นายพทิยพฒัน์   ลุนโน 3.691
 580426021021  นางสาวสารินี   นุชนารถ 3.442
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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 ่ 12/3/2563

 590426021002  นายจารุวชัร   เคนพนัคร้อ 3.821
 590426021009  นายวชัรพล   เท่ียงปา 3.822
 590426021016  นางณปภา   ศรีสกุล 3.853
 590426021022  นางสาววนิดา   หรีกประโคน 3.654
 600426021010  นางสาวปราณี   รัตนธรีะชัยกุล 3.955
 600426021012  นางสาวอัจฉริยา    ฤทธริณ 3.866
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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 2562

วันที ่ 20/2/2563

 590426032013  นางพชัรกิต์ิ   สุทธปิระภา 3.301
 600426032003  นายอานนท์   ทิณรัตน์ 3.382
 600426032006  นางสาวฐิตาพร   พฒุกลาง 3.693
 600426032010  นางศรณี   เนลเสน 3.884
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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 ่ 14/5/2563

 580426021005  นายไตรรงค์   จนัทะบาล 3.381
 580426021013  นายอ๊อด   โสนางรอง 3.692
 580426021023  นางสาวอัญมณี   พทึิกทักษ์ 3.633
 580426021028  นายไทยรัฐ   วงษท์อง 3.504
 580426021031  นายมานพ   พนัธพ์านิชย์ 3.565
 580426021032  นายวรวฒิุ   บตุรศรีภมูิ 3.636
 580426021035  นายสุดเฉลียว   ยืนย่ัง 3.507
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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 ่ 14/5/2563

 590426021011  นายศราวธุ   จนัทร์วเิศษ 3.731
 600426021002  นายจารุกิตต์ิ   คงลี 3.822
 600426021004  นายบญุมา   บอ่ไทย 3.913
 600426021013  นางเอื้อมพร   บอ่ไทย 3.864
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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 2562

วันที ่ 14/5/2563

 590426032011  นางสาวตติยา   ทะนวนรัมย์ 3.381
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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 2562

วันที ่ 12/3/2563

 570427090005  นายณัฏฐ์   โอ้จนิดา 3.251
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