
รวมท้ังส้ิน จ ำนวน  33  คน

จ ำนวน จ ำนวน
รำยวิชำ นก.

1 นายณัชพล  ซ่อนกล่ิน 65122870107 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีเคร่ืองกล 1 3 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
2 นายชายมน  มา 65122220101 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 13 39 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
3 นายพันแสนศักด์ิ  อุ่นทวี 65122220103 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 20 60 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
4 นายณัฐวุฒิ  ถาพันธ์ 65122220109 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 20 60 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
5 นายคฑายุทธ  แข็งแรง 65122220110 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 15 45 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
6 นางสาวธิดารัตน์  วิทศิริ 65122220113 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 19 57 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
7 นายชัยมนัส  ทองแย้ม 65122220115 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 20 60 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
8 นางสาวรัตติยา  สมเจตนา 65122220116 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 20 60 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
9 นายศิริชัย  กะการดี 65122220117 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 20 60 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
10 นายอาณวัฒน์  สินมาก 65122220118 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 13 39 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
11 นายศิวกร  บุญเลิศ 65122220119 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 19 57 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
12 นายกิตติพงษ์  จริตรัมย์ 65122220121 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 16 48 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
13 นายกฤต  ผดุงกิจ 65122220122 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 18 54 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
14 นายทัตเทพ  เชนุยาว 65122220123 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 20 60 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
15 นางสาวปรัชญนันท์  พิศโสระ 65122220126 วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 14 42 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
16 นางสาวแพรวาห์  บุญจูง 64121450133 ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 11 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
17 นางสาวพจมาน  แสงเงิน 64121450135 ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 8 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระดับ สำขำวิชำ สถำบันท่ีขอเทียบโอนฯ

  กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรสภำวิชำกำร คร้ังท่ี 9/2565
วันท่ี  21 พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2565

                                บัญชีรำยช่ือนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรอนุมัติกำรเทียบโอนผลกำรเรียน                              

ภำคปกติ (จ ำนวน  23  คน)

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล รหัสประจ ำตัว



จ ำนวน จ ำนวน
รำยวิชำ นก.

18 นางสาวณุศวัฒค์ชยา  สุขทวี 64121450136 ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 14 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
19 นางสาวพิจิตรา  บุญภา 64121450137 ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 14 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
20 นางสาวศิริรัตน์  วันค า 64121450138 ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 14 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
21 นางสาวกนกวรรณ  วงเวียน 64121860134 ค.บ. 4 ปี การศึกษาปฐมวัย 8 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
22 นางสาววิราชินีย์  สาระ 64121860135 ค.บ. 4 ปี การศึกษาปฐมวัย 8 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
23 นางสาวรัชนี  แต่งงานรัมย์ 64121860136 ค.บ. 4 ปี การศึกษาปฐมวัย 8 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จ ำนวน จ ำนวน
รำยวิชำ นก.

1 นางสาวอัฉรา  อุ่นศิลป์ 65229020103 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 22 65 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2 นายกฤษณา  วงษ์ทอง 65229020105 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 22 65 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3 นางสาวเพ็ญนภา  สีผา 65229020107 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 22 65 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
4 นายสรศักด์ิ  สารรัมย์ 65229020123 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 22 65 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
5 นายอนุวัตร์  ปัตโต 65229020124 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 22 65 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
6 นายสุรศักด์ิ  เต่าทอง 65229020106 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 22 65 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
7 นายจักรกฤษณ์  ดาศรี 65229020111 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 5 15 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
8 นายประวิทย์  เพชรเลิศ 65229020201 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 5 15 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
9 นายยอดอธิคม  ยอดเครือ 65229020117 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 3 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 นายกวินวัชร์  อัครฉัตร์เจริญ 65229020121 ร.บ. 4 ปี รัฐศาสตร์ 10 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล รหัสประจ ำตัว ระดับ สำขำวิชำ สถำบันท่ีขอเทียบโอนฯ

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

รหัสประจ ำตัว ระดับ สำขำวิชำ สถำบันท่ีขอเทียบโอนฯ

ภำคพิเศษ (จ ำนวน  10  คน)

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล


