
รวมท้ังส้ิน จ ำนวน  34  คน

จ ำนวน จ ำนวน
รำยวิชำ นก.

1 นายณัชพล  ซ่อนกล่ิน 65122870107 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีเคร่ืองกล 15 45 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
2 นายนันทกานต์  พรมศรี 65122270102 ทล.บ. 4 ปี เทคโนโลยีไฟฟ้า 18 52 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

จ ำนวน จ ำนวน
รำยวิชำ นก.

1 นายพงศธร  รัจกก 65222250101 วท.บ. 4 ปี สัตวศาสตร์ 5 15 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
2 นายธรรมนูญ  กัลโยธิน 65222250102 วท.บ. 4 ปี สัตวศาสตร์ 11 33 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
3 นายก าธร  ไชยสุวรรณ 65222250106 วท.บ. 4 ปี สัตวศาสตร์ 5 15 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
4 นายประกาสิทธ์ิ  ค ามา 65222250108 วท.บ. 4 ปี สัตวศาสตร์ 12 36 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
5 นางสาวอรัญญา  แสนดี 65222020106 วท.บ. 4 ปี สาธารณสุขศาสตร์ 14 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 นางมยุรี  บุญกัญญา 65222020108 วท.บ. 4 ปี สาธารณสุขศาสตร์ 12 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 นายนรินทร์  ผลว่า 65222020115 วท.บ. 4 ปี สาธารณสุขศาสตร์ 12 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 นางสาวสิวลี  ปัญจกาเภท 65222020121 วท.บ. 4 ปี สาธารณสุขศาสตร์ 12 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 นายนลธวัช  วรกิจ 65222870102 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีเคร่ืองกล 13 39 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
10 นายกวินวัชร์  อัครฉัตร์เจริญ 65229010128 น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ 12 36 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
11 นางสาวเจศิณี  แสงสุริยา 65228020101 รป.บ. 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 24 71 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

รหัสประจ ำตัว ระดับ

  กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรสภำวิชำกำร คร้ังท่ี 8/2565
วันท่ี  12 ตุลำคม  พ.ศ.  2565

                                บัญชีรำยช่ือนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรอนุมัติกำรเทียบโอนผลกำรเรียน                              

สำขำวิชำ สถำบันท่ีขอเทียบโอนฯ

ภำคพิเศษ (จ ำนวน  32  คน)

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

ภำคปกติ (จ ำนวน  2  คน)

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล รหัสประจ ำตัว ระดับ สำขำวิชำ สถำบันท่ีขอเทียบโอนฯ



จ ำนวน จ ำนวน
รำยวิชำ นก.

12 นางสาวมณีรัตน์  เนือนสกุล 65228020102 รป.บ. 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 24 71 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
13 นางสาวอังษฎา  เหียดไธสง 65228020103 รป.บ. 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 24 71 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
14 นายวินิจ  แก้วประสงค์ 65228020104 รป.บ. 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 24 71 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
15 นางสาวกรรภิรมย์  คล่ีสุข 65228020105 รป.บ. 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 24 71 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
16 นางสาวจิราภา  นานอก 65228020106 รป.บ. 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 24 71 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
17 นายภูวดล  ไชยสงคราม 65228020107 รป.บ. 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 23 68 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
18 นางสาวทิพวัลย์  เบ็ญจมาศ 65228020108 รป.บ. 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 24 71 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
19 นายอภินันท์  เขียนดี 65222270102 ทล.บ. 4 ปี เทคโนโลยีไฟฟ้า 18 52 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
20 นายธนเกียรติ  พอกเพ่ิมดี 65222270103 ทล.บ. 4 ปี เทคโนโลยีไฟฟ้า 17 51 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
21 นายอภิศักด์ิ  บุราคร 65222270104 ทล.บ. 4 ปี เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 55 วิทยาลัยเทคเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่
22 นายณัชพล  ติดใจดี 65222270105 ทล.บ. 4 ปี เทคโนโลยีไฟฟ้า 15 43 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
23 นายณัฐพงษ์  ศรีหาบุตรโต 65222270106 ทล.บ. 4 ปี เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 55 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
24 นายชุติไชย  ไชยศรี  64229020101 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 4 12 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
25 นายสุรวุฒิ  สายบุตร 64229020114 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 4 12 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
26 นายสุเทพ  ความรัมย์  64229020115 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 4 12 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
27 นายชัยชนะ  สีละมุน 64229020116 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 4 12 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
28 นางเอ้ืองค า  ศาลางาม  64229020116 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 4 12 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
29 นายพิษณุ  ธรรมมีภักด์ิ  64229020118 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 4 12 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
30 นายชาญพัฒน์  รัตนแสง  64229020119 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 4 12 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
31 นางสาวอมรฟ้า  สราญบุรุษ 64229020120 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 4 12 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
32 นางสาวจันทร์ทิพย์  แขกรัมย์ 64229020103 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 1 3 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

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

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล รหัสประจ ำตัว ระดับ สำขำวิชำ สถำบันท่ีขอเทียบโอนฯ


