
รวมท้ังส้ินจ ำนวน 29 คน

จ ำนวน จ ำนวน
รำยวิชำ นก.

1 นายสิทธิศักด์ิ  ปักกาเวสุ 59122260110 วศ.บ. 4 ปี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2 นางสาวรัตติยา  ทองค า 59122260112 วศ.บ. 4 ปี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 นางสาวภัทรา  สืบสุข 59122260113 วศ.บ. 4 ปี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 นายวีระชัย  แข็งกล้า 59122260114 วศ.บ. 4 ปี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 นายกรณพัฒน์  บูรณะกิติ 59122260116 วศ.บ. 4 ปี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 นายศุภนันท์  สังข์ศรี 59122260117 วศ.บ. 4 ปี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 นางสาวกัญญารัตน์  คงชนะ 59122260118 วศ.บ. 4 ปี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 นายทรงพล  ยศวิชัย 59122260119 วศ.บ. 4 ปี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 นายจิรวัฒน์  สีจู 59122260120 วศ.บ. 4 ปี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 นางสาวฐิติมา  ไสนะรา 62122220107 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 23 69 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
11 นางสาวจิราพร  ศรดอก 62122220108 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 23 69 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
12 นางสาวกมลทิพย์  เชิดชัย 62122220109 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 23 69 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
13 นางสาวปรียาภรณ์  ฤกษ์ดี 62122220110 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 23 69 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
14 นายเธียรรัตน์  พสุธันย์ธน 62122220111 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 23 69 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
15 นายไพศาล  หาญนึก 62122220112 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 22 66 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
16 นายวายุ  สีลาทอง 62122220113 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 23 69 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
17 นายณัฐกิตต์  ทานค า 62122220114 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 19 57 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
18 นางสาวกิตติยา  เพียรเสมอ 62122220115 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 18 54 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
19 นายฉัตริน  ซ่อนกล่ิน 62122220116 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 17 51 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
20 นายกรวิชญ์  นาคเขียว 62122220118 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 19 57 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
21 นายวรเมธ  เชนุยาว 62122220119 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 19 57 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
22 นายธวัชชัย  กระแสเทพ 62122220120 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 23 69 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
23 นายศิวะพล  เหมือนคิด 62122220121 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 19 57 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

  กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรสภำวิชำกำร คร้ังท่ี 10/2562
วันท่ี 19 กันยำยน พ.ศ. 2562

                                บัญชีรำยช่ือนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรอนุมัติกำรเทียบโอนผลกำรเรียน                              

สถำบันท่ีขอเทียบโอนฯ

ภำค ปกติ  (จ ำนวน 26 คน)

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล รหัสประจ ำตัว ระดับ สำขำวิชำ



จ ำนวน จ ำนวน
รำยวิชำ นก.

24 นายพงศกร  อ่อนละออ 62122220126 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 19 57 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
25 นายพสธร  นนทะสร 62122220127 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 23 69 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
26 นายพัชร  สร้อยจิตร 62122270105 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 12 36 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

จ ำนวน จ ำนวน
รำยวิชำ นก.

1 นายธราธร  ย่ิงมีมา 59229010124 น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ 2 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2 นายพิเสก  สายกระสุน 62228020121 รป.บ. 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 10 30 มหาวิทยาลัยรามค าแหง
3 นายวัชรากร  เรียบร้อย 62225450105 บธ.บ. 4 ปี นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 9 27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

หมายเหตุ   -  ให้นักศึกษาผู้มีรายช่ือผ่านการอนุมัติผลการเทียบโอนติดต่อขอรับค าร้องเทียบโอนผลการเรียนได้ท่ีส านักส่งเสริมวิชาการฯ
               -  นักศึกษาน าค าร้องท่ีช าระเงินแล้ว  ส่งคืนส านักส่งเสริมวิชาการฯ  เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบต่อไป  (ให้นักศึกษาถ่ายส าเนาเอกสารเก็บเป็นหลักฐาน)

สถำบันท่ีขอเทียบโอนฯล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล รหัสประจ ำตัว ระดับ สำขำวิชำ

สำขำวิชำ สถำบันท่ีขอเทียบโอนฯ

ภำค กศ.บป.  (จ ำนวน 3 คน)

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล รหัสประจ ำตัว ระดับ


