
ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ดนตรศึีกษา (วิชาเอกดนตรตีะวันตก)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 570113114015  นายททิทากาจ   อาจทวกุีล 2.511
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

คณติศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 560113140006  นายธนปราชญ์   นิรัยรัมย์ 2.851
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 570113189070  นายฐานภพ   เลไธสง 2.771
 580113189010  นายวรวชิ   ค าเล็ก 2.612
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรท์ั่วไป

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 580113112016  นางสาวนฤมล   พุ่มโลกา 2.601
 580113112024  นางสาวสายฝน   แสนปด๎ซา 3.312
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ศิลปศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 580113120038  นางสาวอรญา   เอ้นแคน 2.691
 590113120001  นายกัณฑ์เอนก   ดวงจันทร์ 3.282
 590113120002  นายขณิต   พนัธทุ์ม 3.113
 590113120003  นายชิษณุชา   พนิิจพล 2.814
 590113120004  นายฐาปกรณ์   ชัยอินทร์ 3.285
 590113120005  นายณัฐวฒิุ   สารีอาจ 2.956
 590113120006  นายธวชัชัย   นามอุดทา 3.657
 590113120008  นายไพรัตน์   ทองบตุร 2.888
 590113120009  นายวทิยากร   หอ่งค า 3.179
 590113120010  นายศราวฒิุ   เข็มโคตร 3.3710
 590113120011  นายศุภกิตต์ิ   แก่นอินทร์ 2.8611
 590113120012  นายสหรัฐ   เทียงมา 2.8112
 590113120013  นายสิทธา   สืบแล 3.0813
 590113120014  นายสุพลรัตน์   เกือรัมย์ 2.6514
 590113120015  นางสาวกมลพร   ประทุมมา 2.7815
 590113120017  นางสาวณิชนันทน์   รูปสูง 3.2416
 590113120018  นางสาวทักษณิา   ชนะกลาง 2.9517
 590113120021  นางสาวปยิะธดิา   อนันต์ 3.0518
 590113120023  นางสาวพรพมิล   ช่ืนชม 3.1119
 590113120024  นางสาวภัทรธดิา   พนัธุเ์สนา 3.4720
 590113120025  นางสาวรววิรรณ   ใบต้ังกลาง 2.4721
 590113120026  นางสาววลิาสินี   ดาดผารัมย์ 3.2022
 590113120027  นางสาวสไบทิพย์   จิตภักดี 2.5723
 590113120029  นางสาวสุนิสา   อ่อนแก้ว 3.1324
 590113120030  นางสาวสุรดา   เต้นปก๎ษี 3.3325
 590113120031  นางสาวอรอนงค์   แพงศรี 2.3226
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 580113110015  นางสาวฉัตรา   กูลโพธิก์ลาง 2.901
 590113110001  นายกิตติพงษ ์  ดงเจริญ 3.162
 590113110002  นายชาญชัย   สุทธะโส 3.203
 590113110004  นายทักษณิ   เพช็รรักษา 3.284
 590113110005  นายธร์ีรัฐ   อริยธนาเรืองสุข 3.365
 590113110006  นายปยิณัฐ   ชุ่มเสนา 3.506
 590113110007  นายภูดิส   ช านาญเนาว์ 3.597
 590113110008  นายวชิญากร   ทะนวนรัมย์ 3.418
 590113110009  นายวรีชาติ   บญุเศษ 3.149
 590113110010  นายสรเชษฐ์   มะโนราช 3.0110
 590113110011  นายอดิศร   เจริญย่ิง 2.8211
 590113110013  นางสาวเกวลิน   ชินรัมย์ 3.2212
 590113110014  นางสาวจันทร์สุดา   จันทร์ดาประดิษฐ์ 2.9113
 590113110016  นางสาวชนิสรา   แก้วแย้ม 3.6114
 590113110017  นางสาวโญภิดา   การรัมย์ 3.2915
 590113110018  นางสาวณิชากมล   บญุสมัย 2.8016
 590113110019  นางสาวธนัยพร   ประสงค์ 3.4817
 590113110021  นางสาวปวณีา   อินพลูโสม 3.2618
 590113110022  นางสาวพชิามล   ภายไธสง 3.3319
 590113110023  นางสาวเพชรมณี   จีนนางรอง 3.4620
 590113110024  นางสาวภัทราภรณ์   ด าศรี 3.5621
 590113110025  นางสาวรติยา   บญุราช 3.5722
 590113110027  นางสาววไิล   ภิรมย์สุข 2.9523
 590113110028  นางสาวศัลธมล   อินทร์พมิพ์ 3.1824
 590113110029  นางสาวสิรินภา   เลิศคอนสาร 3.4725
 590113110030  นางสาวสุดารัตน์   ง้ึมโพธิข์วาง 3.6926
 590113110031  นางสาวสุนารี   สลาประโคน 3.5627
 590113110033  นางสาวแสงตะวนั   พรดีมา 3.3128
 590113110034  นางสาวหทัยพนัธน์   วรรณโพธิ์ 2.7329
 590113110035  นางสาวหทัยภัทร   วรรณโพธิ์ 2.5830
 590113110037  นายชยางกูร   โชคดี 3.3231
 590113110038  นายชินวตัร   จงหม่ืนไวย์ 3.8532
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

สังคมศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113110039  นายทศพล   ยอดเพช็ร 2.8833
 590113110040  นายธรีภัทร   คชพนัธ์ 2.7434
 590113110041  นายนภัทสกร   บตุรดีวงศ์ 3.6635
 590113110042  นายพทิยา   แสงเพชร 2.9736
 590113110043  นายรพภัีทร   หรบรรพ์ 3.3337
 590113110044  นายววิรรธน์   เพง่หากิจ 2.9238
 590113110045  นายศักรินทร์   อุสารัมย์ 3.1939
 590113110046  นายสุกิจฐดม   เพยีหาเทศ 3.3040
 590113110047  นางสาวกนกนันท์   ข่าขันมะลี 3.1541
 590113110048  นางสาวกุลณัฐ   นราวงษ์ 3.3442
 590113110049  นางสาวขวญัชนนี   ใสโพธิ์ 3.2143
 590113110050  นางสาวจารุวรรณ   สร้างพล 3.3944
 590113110051  นางสาวเจนจิรา   เงินโคกสูง 2.8245
 590113110052  นางสาวญาณิศา   นิลแก้ว 3.6746
 590113110053  นางสาวฐาปนี   พึ่งน้ า 3.6947
 590113110055  นางสาวธญัณ์ชนก   ช านาญกุล 3.2348
 590113110057  นางสาวพรนภา   กรงรัมย์ 3.1449
 590113110058  นางสาวพมิพกิา   ลีประโคน 3.2050
 590113110059  นางสาวเพชรรัตน์   เพง็ประโคน 2.9051
 590113110060  นางสาวภิภาดา   ลาพงศ์ 3.2452
 590113110061  นางสาวรวรัีตน์   นุกูลกิจ 2.9253
 590113110062  นางสาววกิานดา   ราชไชยา 3.4454
 590113110063  นางสาวศรัญญา   จินดาศรี 3.5355
 590113110064  นางสาวสายฝน   เปก๊กระสัง 3.5156
 590113110065  นางสาวสิริรัตน์   แก้วสวา่ง 3.5257
 590113110068  นางสาวเสาวลักษณ์   โทค ามา 3.5658
 590113110070  นางสาวอินทรัตน์   จิตร์พมิาย 3.4259
 590113110071  นางสาวอุมาวดี   สนิทญาติ 3.1860
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ดนตรศึีกษา (วิชาเอกดนตรไีทย)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113113002  นายจิตรภณ    หนิอ่อน 3.311
 590113113003  นายจีรพฒัน์   วรรทะมาศ 3.102
 590113113004  นายพรีณัฐ   พมิพโ์ยธา 2.943
 590113113005  นายธนวฒัน์   ฉววีงศ์ 2.984
 590113113006  นายธวฒัน์ชัย   จันดา 3.635
 590113113008  นายรุ่งโรจน์   ค าเกิด 2.876
 590113113010  นายวศิวกร   ยศหนองทุ่ม 3.307
 590113113011  นายสุจินต์   บ ารุงแควน้ 3.188
 590113113012  นายสุชาติ   ใสโสพล 3.139
 590113113014  นายอภิสิทธิ ์  บญุเจียม 3.5210
 590113113015  นางสาวกมลวรรณ   อารีวงษ์ 2.5311
 590113113016  นางสาวขนิษฐา   อินภูงา 2.7512
 590113113017  นางสาวจันทนิภา   ปานะโปย 3.5213
 590113113018  นางสาวนันทยา   สายเพชร 3.1014
 590113113021  นางสาววไิลลักษ ์  บญุเขื่อง 2.8015
 590113113022  นางสาวษณัสุดา   โนนสูง 3.1016
 590113113023  นางสาวสาลินี   ไชยา 3.5017
 590113113024  นางสาวสิรินภา   ไชยศรี 3.3418
 590113113025  นางสาวสุทธดิา   ตุ้มนอก 2.7319
 590113113026  นางสาวอนันธนา   แช่มรัมย์ 3.5820
 590113113027  นางสาวอุลัยลักษณ์   แสนตลาด 2.9221
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ดนตรศึีกษา (วิชาเอกดนตรตีะวันตก)

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113114001  นายกฤษฎา   แสงรัตน์ 2.401
 590113114002  นายกิตติศักด์ิ   กางหอม 3.152
 590113114003  นายจตุรงค์   ขันทอง 2.753
 590113114004  นายจักรพงษ ์  ทาลุมพกุ 3.144
 590113114006  นายเชาวลิต   เอ็นทจิต 3.035
 590113114007  นายณัฐศพล   รุ่งศิลา 2.956
 590113114009  นายธนรัฐ   หลับรัมย์ 2.817
 590113114010  นายธนากร   แดนไธสง 2.928
 590113114012  นายปารเมศร์    พดุซา 3.249
 590113114015  นายภควรรษ   เปรมปรี 2.7610
 590113114016  นายภูริเดช   ช านาญจิตร 2.4211
 590113114019  นายสถาพร   ภาคพรหม 3.0012
 590113114020  นายสุรชัย   แพรงาม 2.9213
 590113114021  นายสุวฒัน์   กล่ินศรีสุข 3.0814
 590113114023  นายเอกบรุุษ   ศิริมนตรี 3.5215
 590113114028  นายกิตติศักด์ิ   ทองจันทร์ 2.6316
 590113114029  นายจักรพงศ์   ฉันทะกลาง 3.2817
 590113114031  นายเจษฎา   ประโลมรัมย์ 3.0518
 590113114033  นายณัฐสิทธิ ์  จิตเน่ือง 3.3319
 590113114034  นายติโชติ   พนัธท์องหลาง 2.7720
 590113114037  นายนพพล   สังเสวี 2.7621
 590113114038  นายพงศธร   โกษาแสง 2.8422
 590113114040  นายพรุิณ   อยู่แท้กูล 2.9323
 590113114041  นายภีฬวฒิุ   ถิ่นนอก 3.2524
 590113114042  นายยอดจตุพงศ์   แผ่นทอง 3.3425
 590113114046  นายสุริยา   สายสิน 2.6826
 590113114047  นายสุวฒัน์   ขานพรม 3.0627
 590113114048  นายอนุวฒัน์   ขวญัทวี 2.8628
 590113114049  นางสาวฉัตรแก้ว   พกุิลน้อย 3.4029
 590113114051  นางสาวละอองดาว   หางแก้ว 2.5330
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ฟิสิกส์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113119001  นายชนาธปิ   สุดสายเนตร 3.201
 590113119002  นางสาวฐิติมา   อรุณไพร 2.982
 590113119004  นายบดินทร์   โกรทินธาคม 3.313
 590113119005  นายปราโมทย์   บญุศรีรัมย์ 2.904
 590113119006  นายพทัิกษช์นม์   อ้อมวหิาร 3.555
 590113119007  นายศิรัส   บวัเรียน 3.506
 590113119008  นายอภิศักด์ิ   สีสันงาม 3.597
 590113119009  นายอิทธพิล   คงบรรทัด 2.638
 590113119010  นางสาวกัณฐิกา   ผืนจัตุรัส 2.949
 590113119011  นางสาวจิรวรรณ   เลศนาดี 3.0510
 590113119012  นางสาวฐิติรัตน์   อุทธบรูณ์ 3.1411
 590113119013  นางสาวเบญจพร   รัตนวงศ์ 2.8412
 590113119014  นางสาวปกิตตา   สัตย์โส 3.7013
 590113119015  นางสาวปานระว ี  ทองชู 2.5214
 590113119016  นางสาวพชัรี   วฉิายะโรจน์ 3.1815
 590113119017  นางสาวลลิตา   บ ารุง 3.4616
 590113119018  นางสาววรรณฤดี   คุณสาร 2.8517
 590113119019  นางสาววจิิตรา   นามวลิา 3.1718
 590113119020  นางสาวศศิญา   ศรีระโส 3.0919
 590113119021  นางสาวศิริลักษณ์   ฉอุ่มประโคน 2.5920
 590113119022  นางสาวสรีรัตน์   คมปก๎ 2.9321
 590113119023  นางสาวสายรุ้ง   ลับพะใส 3.3122
 590113119024  นางสาวสุดาวดี   กันเกตุ 3.2823
 590113119025  นางสาวสุวรรณา   โพธิแ์ก้ว 2.9324
 590113119026  นางสาวอมตรต   เปล้ืองไธสง 3.5625
 590113119028  นางสาวอารยา   ค าแก้ว 2.8826
 590113119029  นางสาวอุไรพร   แก้วโพธิ์ 3.5027
 590113119030  นายชาญวทิย์   ฉิมกูล 2.9228
 590113119031  นายณัฐพล   สุขยินดี 2.5229
 590113119032  นายเตชิต   เกรัมย์ 2.4230
 590113119035  นายภควชิญ์   สระสงคราม 3.3231
 590113119036  นายกรปภาวนิ   ตันสุข 3.2732
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ฟิสิกส์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113119037  นายอัศม์เดช   มีหนองหวา้ 3.5533
 590113119038  นายเอกราช   ศาลางาม 2.7134
 590113119040  นางสาวเจตจิรา   แก้วพลงาม 3.1435
 590113119041  นางสาวทัศภรณ์   เสตะสิทธิ์ 2.4536
 590113119042  นางสาวเบญจมาศ   เหลารินทร์ 3.2637
 590113119044  นางสาวพรรณทิพา   ขันเดช 3.7138
 590113119045  นางสาวมินตรา   ทองดี 3.1539
 590113119046  นางสาวลัดดาวลัย์   เนียมหตัถี 3.5040
 590113119047  นางสาววฒันานันท์   วอ่งไว 3.1041
 590113119048  นางสาววภิาวดี   เล็กคีรีรัมย์ 3.1342
 590113119049  นางสาวศิริกัลยา   พนัทะกัน 3.5043
 590113119051  นางสาวสโรชา   วนัจันทึก 2.8344
 590113119052  นางสาวสิริญากรณ์   โพธิก์ลาง 3.1145
 590113119053  นางสาวสุลิตา   จะชนรัมย์ 2.6446
 590113119054  นางสาวสุวมิล   เรียงไธสง 2.9347
 590113119055  นางสาวอมรรัตน์   เมตตานันตา 3.3448
 590113119056  นางสาวอังคณา   จ าปาหอม 2.8349
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113102001  นายกฤษกรณ์   จ าปาทอง 2.851
 590113102003  นายณัฐชนน   บตุรเก่ิง 2.592
 590113102004  นายเมธ ี  อุดหนองเลา 3.113
 590113102005  นางสาวกนกวรรณ   ศรีพลัง 3.804
 590113102007  นางสาวกิตติวรรณ   ล้ิมศักด์ิชัยกิจ 2.575
 590113102008  นางสาวเกศรา   มงคลดี 2.966
 590113102009  นางสาวเจนจิรา   ต้ันปา 2.427
 590113102010  นางสาวชนาธนิาถ   วาดพมิาย 2.188
 590113102011  นางสาวชุติมา   เชือกรัมย์ 3.519
 590113102012  นางสาวณัฐนันท์   พนัยา 3.5810
 590113102013  นางสาวณิชกานต์   สวสัด์ิพทุรา 2.4611
 590113102014  นางสาวธนัชญา   พมิพสั์นต์ 3.6912
 590113102015  นางสาวธญัจิรา   ล่ิงไธสง 3.3413
 590113102016  นางสาวธญัพมิล   ทองดีเลิศ 3.2614
 590113102018  นางสาวเบญจมาศ   สาโรจน์ 3.5615
 590113102019  นางสาวปภิชญา   ประชานันท์ 2.6616
 590113102022  นางสาวเพชรรัตน์   กะภูทิน 3.8017
 590113102025  นางสาวลภัสรดา   ศรีศักด์ิ 2.9618
 590113102026  นางสาววารุณี   เทียบไธสง 2.5119
 590113102027  นางสาวศศินา   ใจน่ิม 2.9220
 590113102028  นางสาวศิริวภิา   อ่อนแสง 3.0621
 590113102029  นางสาวสกายรุ้ง   โชติกวณิก 3.5222
 590113102030  นางสาวสาวกิา   แก้วมณี 3.1523
 590113102031  นางสาวสิรินันทนา   จ าปาทอง 2.5724
 590113102032  นางสาวสิริวมิล   กงประโคน 3.4225
 590113102033  นางสาวสุธดิา   ถาจันทร์ 3.6226
 590113102034  นางสาวหยกมณี   นินกลาง 2.7727
 590113102036  นางสาวอัจฉริยา   เวยีงใต้ 3.7828
 590113102037  นางสาวอิสริยาภรณ์   บญุคล้อย 3.3329
 590113102038  นายกรินท์   อิสริยจงกล 2.7530
 590113102039  นายฉัตรมงคล   สายพนัธ์ 3.5031
 590113102040  นายภูวดล   เช้ือดี 3.3332
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113102041  นางสาวกนกวรรณ   ไชยโย 2.7033
 590113102042  นางสาวกรกช   อยู่สุข 3.0734
 590113102043  นางสาวกัญญาณัฐ   เสมียนพมิพ์ 2.2735
 590113102044  นางสาวกุลกันยา   ตรีสอน 2.4736
 590113102045  นางสาวเกศรินทร์   เหมือนพร้อม 3.4437
 590113102046  นางสาวชนาธนิาถ   มาตรวงัแสง 3.7638
 590113102049  นางสาวณัฐสุดา   ปะกิคะ 3.8839
 590113102050  นางสาวธนวภิา   ประเสริฐศิริรัตน์ 2.1240
 590113102052  นางสาวธญัญามาศ   ท าไธสง 2.7741
 590113102053  นางสาวธดิารัตน์   พนัธะมะ 2.4542
 590113102054  นางสาวนวนิดา   ทองศรี 3.2743
 590113102055  นางสาวปภาดา   จะโรรัมย์ 2.6344
 590113102059  นางสาวแพรวพรรณ   การพริมณ์ 2.8845
 590113102060  นางสาวมัลลิกา   จันทน์อาภรณ์ 3.0046
 590113102061  นางสาวรัชนีกร   เศรษฐสิงห์ 2.3947
 590113102062  นางสาววชัโรทัย   สายแวว 2.9148
 590113102063  นางสาวศรัณญา   แสงดี 3.3449
 590113102064  นางสาวศิญาภัสร์   ธรีสิริพฒัน์ 2.5150
 590113102065  นางสาวศุภรดา   เจริญพนัธวุงศ์ 3.4751
 590113102068  นางสาวสิริยากร   อินทร์สอน 3.6652
 590113102070  นางสาวสุพตัรา   เลนนาแซง 3.3253
 590113102071  นางสาวอภิชญา   คิดเหน็ 3.7054
 590113102072  นางสาวอรวรรณ   สุขมาก 3.3455
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

การศึกษาปฐมวัย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์
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รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113186001  นางสาวกุลนันทน์   บญุมูล 2.931
 590113186002  นางสาวกาญจิราวรรณ   แพนไธสง 2.862
 590113186003  นางสาวกุลรัตน์   เดือนแจ้งรัมย์ 3.303
 590113186004  นางสาวแก้วกาญจน์   เพชรกรรพมุ 3.604
 590113186005  นางสาวจันทิรา   ไสนะรา 3.205
 590113186006  นางสาวจินตนา   ปรือปรัง 2.826
 590113186007  นางสาวจิราลักษณ์   ไชยสาร 3.257
 590113186008  นางสาวจุฑามาศ   ตึกประโคน 3.008
 590113186009  นางสาวณัฐธดิา   สืบเพง็ 3.059
 590113186010  นางสาวณัฐรินีย์   พมิพบ์รรณ 3.3910
 590113186011  นางสาวณิชนันทร์   สุจิต 3.0211
 590113186012  นางสาวธมนวรรณ   ดีถนัด 3.4012
 590113186013  นางสาวธดิารัตน์   สวามิชัย 3.3713
 590113186014  นางสาวนารีรัตน์   นพคุณ 2.8414
 590113186015  นางสาวเบญญาภา   รพติระกูล 3.4515
 590113186016  นางสาวปวณ์ิธดิา   เจริญย่ิง 2.6716
 590113186018  นางสาวผกามาศ   ศรีสุพฒัน์ 3.1517
 590113186020  นางสาวพสุิทธณีิ   โสตะพราหมณ์ 2.5718
 590113186022  นางสาวรัตพร   คุดรัมย์ 3.1419
 590113186023  นางสาวลภัสรดา   ก้อนทอง 3.3020
 590113186025  นางสาววชุิดา   เหลาคม 2.8921
 590113186026  นางสาววไิลวรรณ   จันทรบตุร 3.9522
 590113186027  นางสาวศิริพร   ไชยบบุผา 3.0923
 590113186028  นางสาวศุภาพชิญ์   สายแก้ว 2.7524
 590113186029  นางสาวสมฤดี   คงรีรัมย์ 3.0525
 590113186030  นางสาวสุกานดา   ค านอก 2.6526
 590113186031  นางสาวสุชาดา   มากะเต 3.1927
 590113186032  นางสาวอภิญญา   เกตุวสัิย 3.0928
 590113186033  นางสาวอรญา   ยินดี 3.1329
 590113186034  นางสาวอินทิรา   วเิศษสม 3.1330
 590113186035  นางสาวเอมประภา   ศรีโคตร 2.8431
 590113186036  นางสาวกัญญาลักษณ์   เสนาะเลิศ 3.3532
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

การศึกษาปฐมวัย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113186037  นางสาวกานดา   มณีตันติกุล 2.8533
 590113186038  นางสาวกุลสินี   บญุทวี 3.7034
 590113186040  นางสาวจิดาภา   ประเสริฐรัตน์ 3.3535
 590113186041  นางสาวจิราภรณ์   ปก๎กาสีนัง 3.0936
 590113186042  นางสาวจุฑามาศ   ชาติวงษ์ 3.2137
 590113186043  นางสาวชลธษิา   บญุศร 3.4238
 590113186044  นางสาวณัฐรัตน์   แน่นชารี 3.2539
 590113186045  นางสาวณิชกานต์   อุพลรัมย์ 3.5240
 590113186047  นางสาวธณัยชนก   กันนุฬา 2.7541
 590113186048  นางสาวนันทยา   วงศ์จันทร์ 3.1842
 590113186050  นางสาวประทานพร   น้อยเลา 3.3443
 590113186051  นางสาวปาริชาต   มงคลชาติ 3.1044
 590113186052  นางสาวปยิะธดิา   จันทป 2.9045
 590113186053  นางสาวพชัรี   ทองศรี 2.5246
 590113186055  นางสาวแพรพรรณ   เหลาธนู 2.9847
 590113186057  นางสาวรุ่งนภา   เพง็พนิิจ 3.0148
 590113186059  นางสาววรรณิษา   ตองติดรัมย์ 3.2749
 590113186060  นางสาววมิลศิริ   กรุยกระโทก 3.3750
 590113186061  นางสาวศิริญญา   ศรีเอ่ียมเจริญ 2.7551
 590113186062  นางสาวศิรีรัตน์   สมภักดี 3.2952
 590113186063  นางสาวโศภิษฐา   สาทองขาว 2.7353
 590113186064  นางสาวสริตา   รอดไธสง 2.9654
 590113186065  นางสาวสุจิตรา   รุมพรสระน้อย 2.8155
 590113186066  นางสาวหทัยภัทร   วนัเพญ็ 2.5456
 590113186067  นางสาวอรญา   พลพวก 2.6057
 590113186068  นางสาวอรอนงค์   ยัดไธสง 3.0358
 590113186069  นางสาวอุรว ี   ต้นโศก 3.6459
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

พลศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113106001  นายกรินภพ   ทาหนองเภา 2.741
 590113106002  นายคณาธปิ   ไวไธสง 3.432
 590113106004  นายชาลี   บวัจันทร์ 2.353
 590113106005  นายต่อชาติ   ศรีวรมย์ 2.894
 590113106006  นายธงชัย   ปส๎ยัง 2.725
 590113106007  นายนัฐวฒิุ   อินทร์ประสงค์ 2.486
 590113106008  นายปวณีวชั   เหล็งนุ้ย 2.797
 590113106009  นายพฒัน์ดนัย   สวา่งศรี 2.718
 590113106010  นายพรีะพนัธุ ์  ศรีผดุง 2.589
 590113106011  นายภาศกร   เกษสร 2.2610
 590113106013  นายเรืองศักด์ิ   แสวงสุข 3.0811
 590113106014  นายวรเชษฐ์   สุดเกษ 2.6312
 590113106015  นายวชัรินทร์   ช่างรัมย์ 2.6713
 590113106017  นายวฒิุไกร   ปตุิสมบติั 2.5114
 590113106018  นายศุภิลักษณ์   มลาวลัย์ 2.7915
 590113106019  นายสามารถ   ชุมพลวงศ์ 2.5816
 590113106022  นายเอกภพ   แสงวเิศษ 2.4217
 590113106023  นางสาวกนกวรรณ   เงินพมิพ์ 2.8218
 590113106024  นางสาวเกศรินทร์   เทศกระโทก 2.8219
 590113106026  นางสาวชุติมา   พึ่งจันดา 2.8520
 590113106027  นางสาวทัศนะ   ทมงาม 3.4021
 590113106028  นางสาวภรณ์นภา   ค าเหลา 2.8522
 590113106029  นางสาวรัชดา   ปต๎เตย์ 2.7823
 590113106030  นางสาวรุ่งนภา   ชาวหงษา 2.8524
 590113106031  นางสาววรางคณา   แฉเกษม 2.5625
 590113106032  นางสาวศิราวรรณ   ก้ามกระโทก 2.6626
 590113106033  นางสาวสุวรรณา   สะบตุรดี 2.9527
 590113106034  นางสาวอินทิรา   บวรรัมย์ 2.9828
 590113106035  นายเกียรติภูมิ   เสาร์อ้วน 2.6429
 590113106036  นายจิรวฒัน์   เพช็รประกอบ 3.0030
 590113106037  นายชลพนัธ ์  นาก้อนทอง 3.2831
 590113106039  นายทยากร   เพศสม 2.6232
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

พลศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113106040  นายนรานนท์   วเิสโส 3.2933
 590113106041  นายปฏิภาณ   วรรณวจิิตร 2.7234
 590113106042  นายปณุยวจัน์   เพชรรักษ์ 2.7135
 590113106043  นายพนัธุร์ะว ี  วจิิตร 2.7236
 590113106044  นายภาณุพงษ ์  ไชยวงษ์ 2.8637
 590113106045  นายภูวดล   บวัค า 3.0538
 590113106046  นายรัฐพงษ ์  โอฆะพนม 3.0039
 590113106048  นายวรัญํู   บญุที 3.0240
 590113106049  นายววิฒัน์   เกตุชาติ 2.7241
 590113106050  นายวรีะชัย   แท้ไธสง 3.0142
 590113106051  นายศราวฒิุ   บตุรธะนา 2.5643
 590113106052  นายสนธยา   เข็มแดง 2.8444
 590113106055  นายอัศนี   ศรีค า 3.4545
 590113106056  นายเอกลักษณ์   พลสงคราม 2.4746
 590113106057  นางสาวกุนกาญจน์   เลิศวราภรณ์พงศ์ 2.4647
 590113106058  นางสาวจิดาภา   เรืองประโคน 2.6248
 590113106059  นางสาวชัญญานุช   ยินดีรัมย์ 2.6449
 590113106060  นางสาวดวงฤทัย   เพยีรชนะ 3.0650
 590113106061  นางสาวธนิชตา   วเิศษสัตย์ 3.2251
 590113106062  นางสาวมณเฑียร   กะรัมย์ 3.0252
 590113106063  นางสาวรัตนา   อุ้มบญุ 2.4453
 590113106064  นางสาววรรณิษา   ปลัดกลาง 2.7854
 590113106065  นางสาวศศินา   อารีรักษ์ 2.7855
 590113106066  นางสาวศิริภัค   สังวาลรัมย์ 2.7756
 590113106067  นางสาวโสรยา   สวยไธสง 2.9457
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113189001  นายกรภัทร์   วรนุช 2.971
 590113189002  นายคุณากร   นาสารีย์ 3.592
 590113189003  นายจารุวฒัน์   นพตลุง 3.633
 590113189006  นายตรีเทพ   พฒันศาสตร์ 2.744
 590113189007  นายเทพพทัิกษ ์  ร่มจันทร์ 2.425
 590113189009  นายธติิวฒิุ   สุภาพ 3.396
 590113189011  นายประวทิย์   ศรประสิทธิ์ 2.627
 590113189012  นายพงศ์พชิาญ   นาคะศรีวฒัน์ 3.228
 590113189013  นายพสิิษฐ์   รักสัตย์ 3.079
 590113189016  นายวฒิุศักด์ิ   อุดมสุข 2.6710
 590113189017  นายศุรวฒิุ   อรรคอ านวย 2.6311
 590113189018  นายอติคุณ   สมบติัศรีกุล 3.2712
 590113189019  นายอภิรักษ ์  โพธิก์ระสัง 2.3313
 590113189020  นายเอกพร   สวสัดี 3.4014
 590113189021  นางสาวกันยภัทร   ทรงประโคน 3.4415
 590113189022  นางสาวจิดาภา   ปานเด 3.3616
 590113189024  นางสาวฐิติวรดา   เสือโคร่ง 2.8017
 590113189025  นางสาวนันทิดา   ภูมิเขต 3.0218
 590113189026  นางสาวนุจิรา   สุพรรณคง 2.9619
 590113189027  นางสาวปริญญา   ยอดบนุอก 2.9920
 590113189028  นางสาวปยิะพร   บว้นอู๋ 2.9621
 590113189029  นางสาวพมิพพ์ร   สืบสิงห์ 2.8622
 590113189030  นางสาวรุ่งทิวา   แข็งรัมย์ 3.4323
 590113189032  นางสาวสิรีภรณ์   ช้ันดี 3.4124
 590113189033  นางสาวอรญา   พนาลัย 3.5825
 590113189034  นางสาวอริสรา   สุดหล้า 2.7626
 590113189035  นายกฤตเมธ   ค้ าชู 3.4827
 590113189036  นายจักรภพ   จันทยุคันโท 3.8328
 590113189038  นายณัฐนนท์   กุลจิตติธาดา 3.4929
 590113189039  นายณัฐวฒิุ   ประตูชัย 3.0430
 590113189040  นายทักษณิ   เดชนอก 3.0531
 590113189041  นายธนพล   วนัดี 3.0532

REG:R65-22-37 ( รายงานอนุมัติจบ กว. ) รหัสผู้ใช้: SUPIT.KO  29/03/64 09:12  หน้า 18 / 25



ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศึกษา

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113189042  นายธนาธปิ   ศรีบริบรูณ์ 3.0733
 590113189044  นายนิวฒัน์   พรมประโคน 3.0034
 590113189045  นายปยิวฒัน์   สมสะอาด 3.0035
 590113189046  นายพรชัย   อุรางรัมย์ 3.0736
 590113189047  นายพนูศักด์ิ   สุขจิตร 3.0037
 590113189048  นายวทัญํู   เทียมศักด์ิ 2.9938
 590113189049  นายววิฒัน์ธกิร   คะโลรัมย์ 2.9439
 590113189050  นายไวทยา   แย้มประโคน 2.8540
 590113189051  นายสุทธวร์ี   วงษศ์รี 3.2541
 590113189052  นายอนุชา   ก าลังรัมย์ 2.9242
 590113189053  นายอัครเดช   พงศิริวลัิย 3.1243
 590113189054  นางสาวกัญญาพชัร   ค าด้วง 3.0344
 590113189055  นางสาวจรรยาวดี   สีหามาตร์ 2.5945
 590113189056  นางสาวจิรนันท์   โคตุทา 2.8346
 590113189057  นางสาวชลิตา   ฉิมมานิตย์ 3.0647
 590113189058  นางสาวธญัวรัตม์   ปะทิรัมย์ 2.8548
 590113189059  นางสาวนิพาดา   โล่หน์ารายณ์ 3.2749
 590113189060  นางสาวเบญจภา   โพธคิณิต 3.0550
 590113189061  นางสาวปยิะธดิา   เกิดสุข 2.5451
 590113189062  นางสาวพชัรชุดา   ปญ๎ญาธวิฒิุ 3.1852
 590113189063  นางสาวรัตนา   ทุรารัมย์ 3.0853
 590113189064  นางสาววชิราภรณ์   ภูมิประโคน 2.8454
 590113189065  นางสาวศุภรัสม์ิ   ไชยพาน 2.9955
 590113189066  นางสาวสุรีรัตน์   จ าเริญพาน 3.1856
 590113189067  นางสาวอรทัย   แสนกล้า 2.8257
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรท์ั่วไป

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113116001  นายกิตติพงษ ์  จันทร์แจ่มภพ 2.971
 590113116002  นายธวชัชัย   หวัน่ไธสง 3.602
 590113116003  นายภิวฒัน์   ซือมือ 3.533
 590113116004  นายศาศวตั   ลดขุนทด 2.494
 590113116005  นางสาวกนกวรรณ   บตุรตาราช 3.245
 590113116006  นางสาวกาญจนา   ผุยโพนทัน 2.756
 590113116007  นางสาวกิติยา   อะทาโส 3.547
 590113116008  นางสาวจุฑารัตน์   คงบวั 2.798
 590113116010  นางสาวชลธาร   เทียมพล 3.039
 590113116011  นางสาวฐิติพร   เฉลิมพาล 3.0110
 590113116012  นางสาวธนาพร   ประสงค์ทรัพย์ 2.8611
 590113116013  นางสาวนภัสสร   พมิพแ์ก้ว 3.1512
 590113116015  นางสาวบญุฑริกา   เชษฐ์สกุลธรณ์ 2.9313
 590113116016  นางสาวปรีดาภรณ์   สีหานาม 2.4314
 590113116019  นางสาวพจิิตรา   ด้วงตะก่ัว 3.4015
 590113116020  นางสาวแพรวา   ม่านทอง 3.6816
 590113116021  นางสาวภารว ี  เทียมศักด์ิ 3.5417
 590113116022  นางสาวมาริษา   เกือกรัมย์ 3.5518
 590113116023  นางสาวรัตนาภรณ์   แสงกล้า 2.9919
 590113116024  นางสาววจิิตร   พนูเพิ่ม 3.1820
 590113116025  นางสาวศิริวรรณ   ทองค าพดั 3.4121
 590113116026  นางสาวสุขิตา   การรัมย์ 2.9822
 590113116027  นางสาวสุธาสินา   เดชพลกรัง 3.0623
 590113116028  นางสาวสุภัทตรา   คนชุม 2.7324
 590113116030  นางสาวอาภาพร   เสม็ดดี 2.3825
 590113116031  นางสาวอุมาพร   โสภาค 2.7226
 590113116033  นายพทิยา   บาริศรี 2.7127
 590113116034  นายรัตติพงษ ์  ทองคร า 2.6728
 590113116036  นางสาวกาญจนา   ชัดรัมย์ 3.8029
 590113116037  นางสาวกาญจนา   สีดา 3.6530
 590113116038  นางสาวจิรภิญญา   บญุประดิษฐ 3.7531
 590113116039  นางสาวเจนจิรา   ค าสวสัด์ิ 2.6232
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

วิทยาศาสตรท์ั่วไป

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113116040  นางสาวชลดา   คงฤทธิ์ 2.7533
 590113116041  นางสาวชิดชนก   แสนเสนา 3.1734
 590113116042  นางสาวฐิติวรดา   เทียบทอง 3.1435
 590113116043  นางสาวธญัญลักษณ์   ผิวพรรณ์ 3.3536
 590113116044  นางสาวนัทวดี   แซ่ก๊วย 3.3237
 590113116045  นางสาวบณัฑิตา   ถินวสัิย 2.6338
 590113116046  นางสาวปนัดดา   บวรรัมย์ 3.3239
 590113116048  นางสาวปยิะมาศ   ผาเจริญ 3.1740
 590113116049  นางสาวพกัตร์ระว ี  ศรีพรหม 3.7741
 590113116050  นางสาวพนูสุข   นงประโคน 2.6242
 590113116051  นางสาวไพลิน   ประวนั 3.3543
 590113116052  นางสาวภูสุดา   วงศ์จ าปา 3.6244
 590113116053  นางสาวรักษณิา   แดงสี 3.3245
 590113116055  นางสาวศิรินทรา   แก้วศรีคุณ 2.9246
 590113116056  นางสาวสวรินทร์   บญุศร 3.5747
 590113116057  นางสาวสุทธดิา   อ่อนน้ าค า 3.2348
 590113116058  นางสาวสุพรรษา   วชิาเฟื่อง 3.4649
 590113116059  นางสาวสุภาพร   รสหอม 2.8050
 590113116061  นางสาวอารยา   แก้วพลงาม 2.6651
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113115001  นายจักรพนัธ ์  สุดหอม 3.131
 590113115002  นายชนินทร์   ค าสาร 2.482
 590113115003  นายณัฐชนน   เจริญวนวจิิตร 3.203
 590113115004  นายธทัีต   เพทไสย 3.134
 590113115005  นายภูริทัต   สุวรรณธรีะกิจ 3.435
 590113115006  นายอมรเทพ   สามารถ 3.506
 590113115007  นางสาวกัญญารัตน์   จอมค าสิงห์ 3.137
 590113115008  วา่ท่ีร้อยตรีหญิง เกศกนก   อุดมผล 3.858
 590113115009  นางสาวจริญญา   นพไธสง 3.449
 590113115010  นางสาวจิตติพร   ไชยด า 3.1410
 590113115011  นางสาวชฎาพร   ทองค า 3.2911
 590113115012  นางสาวชลกนก   กล่ินพยอม 2.4912
 590113115014  นางสาวณัฐธดิา   น้อมระวี 3.1213
 590113115015  นางสาวณิชา   อ่อนหนองหวา้ 3.2014
 590113115016  นางสาวทิฆมัพร   ไชยแสน 2.6215
 590113115017  นางสาวธดิารักษ ์  อ่อนปยุ 3.0916
 590113115018  นางสาวนภาพร   นันดี 3.1717
 590113115019  นางสาวนันท์นภัส   วนิิจสิริ 3.1018
 590113115020  นางสาวเบญจวรรณ   นาคนชม 2.8319
 590113115021  นางสาวผกามาศ   พวงประยงค์ 3.3220
 590113115022  นางสาวพชัราภรณ์   เจาประโคน 3.6321
 590113115023  นางสาวแพรพลอย   ใบพดั 2.9522
 590113115024  นางสาวภัสสร   จากรัมย์ 3.3123
 590113115025  นางสาวมนัญชยา   หนูช่วย 3.6224
 590113115026  นางสาวมุกมณี   จันลา 2.4725
 590113115027  นางสาวรัตติยาณี   น้อยมูลมา 3.0026
 590113115028  นางสาววริญญา   ทวนัีนท์ 2.7627
 590113115031  นางสาวสิริภัทร   ค าจ้อย 2.7428
 590113115032  นางสาวสุนิสา   พมิพท์อง 2.9229
 590113115033  นางสาวสุภัทรา   อาจประโคน 3.2930
 590113115034  นางสาวสุรัตนา   ผลพยุง 3.2331
 590113115035  นางสาวอภิกขณา   พนัธท์อง 2.6332
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

ภาษาไทย

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113115036  นางสาวอุชุพร   เลงไธสง 2.9733
 590113115037  นายชนนิกานต์   แสวงผล 3.5934
 590113115038  นายชัยวฒัน์   งามสะพร่ัง 3.4535
 590113115039  นายทักษด์นัย   สพดัรัมย์ 3.1336
 590113115040  นายธรียุทธ   เสาวเนียม 2.9937
 590113115041  นายวรวทิย์   สียางนอก 2.7438
 590113115042  นางสาวกฤติกา   ทัศนานุตรีย์ 3.3539
 590113115044  นางสาวเกษมณี   สืบสุข 3.1240
 590113115045  นางสาวจันทนี   ทบสี 3.0541
 590113115046  นางสาวจินดารัตน์   พนัศรี 2.5642
 590113115047  นางสาวชมพนุูช   เชิดสกุล 3.4343
 590113115048  นางสาวชุติกาญจน์   นามท้าว 2.9644
 590113115049  นางสาวณัฏฐวดี   ศรีมหาพรม 3.2145
 590113115050  นางสาวณัฐพร   ชาติรัมย์ 2.9046
 590113115052  นางสาวธญัยรัตน์   สุขประโคน 3.8747
 590113115053  นางสาวธดิารัตน์   ค านนท์ 3.6848
 590113115054  นางสาวนริศรา   ตลอดพงษ์ 2.9849
 590113115055  นางสาวบณุฑริกา   เข็มบบุผา 3.3250
 590113115056  นางสาวปฏิญญา   จังอินทร์ 3.5051
 590113115057  นางสาวพรรณี   ปาประโคน 3.1652
 590113115058  นางสาวพชิญา   ปมาคเต 3.6253
 590113115060  นางสาวมณิสรา   มนูขจร 2.6654
 590113115061  นางสาวมยุรี   ค าแก้ว 3.5755
 590113115063  นางสาวรุ่งนภา   ช่ืนชมย่ิง 2.5356
 590113115064  นางสาววไิลภรณ์   ภูมิไฉว 3.4057
 590113115065  นางสาวศิริลักษณ์   สุพศิ 3.1358
 590113115067  นางสาวสุทธดิา   ถุยลา 2.8559
 590113115068  นางสาวสุพชัรี   มณีเนตร 3.6960
 590113115069  นางสาวสุภาพร   ศรีทอง 2.6161
 590113115070  นางสาวหทัยรัตน์   ช่วยนา 3.0362
 590113115071  นางสาวอิสริยา   วงศา 3.3263
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

นาฏศิลป์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113105002  นายไกรสร   เติดประโคน 2.631
 590113105003  นายเขมจิรา   ชาหวา้ 2.912
 590113105005  นายณฐกร   สืบสังข์ 3.023
 590113105006  นายทักษด์นัย   ฝอดสูงเนิน 2.634
 590113105007  นายนิรันดร์   แสงศรี 2.975
 590113105009  นายปยิวฒัน์   กะประโคน 3.176
 590113105010  นายพรีนันต์   เจือจันทร์ 3.687
 590113105011  นายศกร   พนิิจไชย 3.188
 590113105012  นายอรรถพล   ชัยนอก 2.299
 590113105013  สิบเอก กาญจนา   กาญจนะ 3.2610
 590113105015  นางสาวจิรัชญา   เวโรจน์ 3.3511
 590113105016  นางสาวชุติมน   การเพยีร 3.3412
 590113105019  นางสาวธญัญสิริ   สียางนอก 3.3013
 590113105020  นางสาวนันท์นภัส   แสงอุทัย 2.8014
 590113105022  นางสาวนันทิดา   ภูมิงดาว 3.0315
 590113105023  นางสาวนิภาพรรณ   ทวนัเวทย์ 2.7416
 590113105024  นางสาวนิษฐเนตร์   พนัธสี์มา 3.4317
 590113105025  นางสาวบษุรา   ไชโย 3.1018
 590113105026  นางสาวพทัธนันท์   เหล็กเพช็ร 3.3419
 590113105028  นางสาวภูษณิศา   พบัพมิพสั์ย 3.0020
 590113105031  นางสาวศศิชา   คลังประโคน 2.3021
 590113105032  นางสาวศศิวมิล   อ่ึงสีคราม 2.5222
 590113105033  นางสาวสุทธดิา   ประทุมสินธุ์ 3.3023
 590113105034  นางสาวเหมือนฝ๎น   ดวงพฒุ 2.8024
 590113105035  นางสาวอนุธดิา   รุ่งราม 2.6625
 590113105037  นางสาวเอมมิกา   จันทะวชัิย 3.4126
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ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล GPA ใบปลดหน้ี หมายเหตุ

คณะ ครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี5 ป ีภาคปกติ

คณติศาสตร์

ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์

รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา แยกตามวันทีส่ าเรจ็การศึกษา (เซ็นต์รบัทรานสครปิ)
ประจ าปกีารศึกษา 2563

วันที ่ 18/3/2564

 590113140001  นายกิตติชัย   นาศา 3.031
 590113140003  นายธรีนัย   บญุชม 2.872
 590113140005  นายรักษเ์กียรติ   รักษอุ์ดมการณ์ 3.663
 590113140006  นายวรพล   เรืองนก 2.194
 590113140008  นายศิริวชิญ์   คนคิด 3.095
 590113140009  นายเสริมสุข   เพิ่มชาติ 3.976
 590113140010  นายอรุณรัชช์   ออดไธสง 3.407
 590113140011  นางสาวกฤษดาวลัย์   หม่ันหมาย 3.018
 590113140012  นางสาวจารุวรรณ   แก้วสังข์ 2.769
 590113140013  นางสาวจิราภรณ์   นุศาสตร์เลิศ 3.3510
 590113140015  นางสาวเทียนฉาย   อรุณโน 3.1111
 590113140019  นางสาวนิตยา   อินทรประสิทธิ์ 3.3812
 590113140020  นางสาวนิภาพร   อุมา 2.6013
 590113140021  นางสาวปณิธาน   สันประโคน 3.8414
 590113140022  นางสาวปนัดดา   ปะนามะสา 2.5115
 590113140023  นางสาวประกายรัตน์   ดาวรัมย์ 2.4916
 590113140024  นางสาวพชัรมัย   ต้ังประโคน 3.3917
 590113140026  นางสาวภาวณีิ   มีผิว 3.7518
 590113140027  นางสาวเมธยา   พริาราช 2.6619
 590113140028  นางสาวรินรดา   บอ่ไทย 2.6520
 590113140029  นางสาววภิาพร   พฒันะแสง 3.4421
 590113140031  นางสาวสรารัตน์   วชัิยรัมย์ 2.7522
 590113140033  นางสาวสุชาดา   พะโยม 3.6023
 590113140034  นางสาวสุชาวดี   แก้วดวง 3.5124
 590113140035  นางสาวสุภัทรรัตน์   วนัสารัมย์ 2.5825
 590113140036  นางสาวหญิงไทย   หาญประโคน 2.3626
 590113140037  นางสาวอาภาภรณ์   เท่ียงนนดา 3.1527
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