


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และก าหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ ์
 ตามท่ี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้มีประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 30 มกราคม  
ถึงวันท่ี  6  กุมภาพันธ์  2566  ไปแล้วนั้น  

 บัดนี้ การรับสมัครนักเรียน  นักศึกษาดังกล่าวได้ เสร็จส้ินลงแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ และก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินฯ ดังนี้ 

 ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ท่ี 11 กุมภาพันธ์  ๒๕66  
สอบสัมภาษณ์  

ล าดับ
ท่ี 

แผนกวิชา วัน เวลา ที่สอบสัมภาษณ ์ ห้อง/อาคารที่สอบ หมายเหตุ 

1 ช่างยนต์  อาคาร 12 ช้ัน 2 ห้องพักครูทิศตะวันออก 

2 ช่างกลโรงงาน  อาคาร 7  ช้ัน 1 ห้องพักคร ู

3 ช่างเช่ือมโลหะ  อาคาร 8 ช้ัน 1  

4 ช่างไฟฟ้าก าลัง  อาคาร 8   ปวช. ช้ัน 3 ,ปวส. ช้ัน 4 

5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ 
แมคคาทรอนิกส์ 

 อาคาร 7 ช้ัน 3 
 

6 ช่างก่อสร้าง 11 กุมภาพันธ์  ๒๕66 อาคาร 11 ช้ัน 1  

7 ช่างโยธา เวลา 07.00 – 11.00 น. อาคาร 11 ช้ัน 2 ห้อง 11202 

8 ช่างสถาปัตยกรรม  อาคาร 8 ช้ัน 2  

9 อาหารและโภชนาการ  อาคาร 4 ช้ัน 2 ห้องพักคร ู

10 การโรงแรม  อาคาร 12 ช้ัน 6 ห้องพักคร ู

11 ผ้าและเครื่องแต่งกาย  อาคาร 4 ช้ัน 3 ห้องพักคร ู

12 การบัญชี  อาคาร 12  ช้ัน 4 ห้องพักครู 
ชั้น 5 ห้องประชุมแผนกวิชา 

13 การจัดการ  อาคาร 2 ช้ัน 1 ห้องพักคร ู

14 การตลาด  อาคาร 2 ช้ัน 3  ห้องพักคร ู

15 การจัดการโลจิสติกส์  อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้องพักคร ู

16 คอมพิวเตอร์  อาคาร 11 ช้ัน 3 ห้องพักคร ู

17 ปริญญาตรี  อาคาร 12 ช้ัน 7 ห้องส านักงาน ป.ตรี 

**หมายเหตุ  :  ให้มาสอบสัมภาษณ์ภายในเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
 



วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
ค าช้ีแจงการรายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ์

ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี  
ประจ าปีการศึกษา 2566 

1. รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา  ด้วยตนเอง ท่ีแผนกวิชา  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
    ระดับ ปวช. ,ปวส. ,ปริญญาตรี     วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2566      เวลา 13.00 – 17.00 น. 
    การแต่งกาย  แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาเดิม 
 

**ผู้ทีไ่ม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน-เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์** 
 

2. หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว  
    ให้เตรียมเอกสารตามท่ีระบุให้ครบถ้วนและยื่นรายงานตัวและมอบตัว (น้าปากกาสีน ้าเงินมาเพื่อกรอกข้อมูลด้วย) 

   2.1 วุฒิการศึกษา (ฉบับอนุมัติการส้าเร็จการศึกษา)         ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ 
         หรือ กรณีท่ียังไม่ส้าเร็จการศึกษา ใช้ใบรับรองผลการเรียน ท่ีมีผลการเรียน 5 ภาคเรียน  ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 
   2.2 บัตรประจ้าตัวประชาชนของนักเรียน (ยังไม่หมดอายุ)      ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 
   2.3 บัตรประจ้าตัวประชาชนของบิดา (ยังไม่หมดอายุ)      ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 
   2.4 บัตรประจ้าตัวประชาชนของมารดา (ยังไม่หมดอายุ)      ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 
   2.5 ส้าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือนักเรียน บิดา มารดา      ถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ 

   2.6 บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดา-มารดา มามอบตัว)   ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 
   2.7 ภาพถ่ายชุดนักเรียน นักศึกษา ขนาด 1 นิ ว       จ้านวน 1 แผ่น  
   2.8 ใบเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล ของนักเรียน บิดา หรือมารดา (ถ้ามี) 

3. ค่าธรรมเนียมและใช้จ่ายต่าง ๆ ในการมอบตัว  (ณ โดมอเนกประสงค์) 
   3.1 ระดับ ปวช.           1,300  บาท 
   3.2 ระดับ ปวส.           1,400  บาท 
   3.3 ระดับ ปริญญาตรี    2,700  บาท 

4. สั่งจองเคร่ืองแบบนักเรียน  นักศึกษา  พร้อมช าระเงิน (ณ โดมอเนกประสงค์)  

หมายเหตุ  1. หลักฐานการมอบตัว ให้ถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 พร้อมลงช่ือรับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
     2. ต้องมีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองท่ีเช่ือถือได้ มาท้าการมอบตัว 
     3. กรณีท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้ใช้ใบมรณบัตรแทน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ 



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวเบญจมาศ อ่างรัมย์ ปริญญาตรี การบัญชี การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวนัทวรรณ สามีภักด์ิ ปริญญาตรี การบัญชี  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 7

3 นางสาววิลาสินี วังประโคน ปริญญาตรี การบัญชี วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวอารียา อาญาเมือง ปริญญาตรี การบัญชี  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวศิริกุล บุญสงค์ ปริญญาตรี การบัญชี

6 นางสาววรพรรณ เย็นบ ารุง ปริญญาตรี การบัญชี มอบตัว/รายงานตัว

7 นายภิเษก    ปทุมานนท์ ปริญญาตรี การบัญชี  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 7

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาตรี

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการบัญชี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวชลธิชา บัวสอน ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวพรพิมล ล่ามเทียม ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 7

3 นางสาวเกษกนก แชมรัมย์ ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวธนันท์ลดา อนุกิจ ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวเบญจวรรณ อาจรัมย์ ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน

6 นางสาวกฤษณา เก้ือรัมย์ ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวจิราวรรณ วงศา ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

8 นางสาวสุวิมล   วิชาดี ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน วันเสาร์ท่ี 11 มกราคม  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาตรี

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายอภิรักษ์ ปะโนรัมย์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวสุรินธร  ดีสม ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 7

3 นายพลกฤษณ์  โพนทอง ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายภาณุวัฒน์  เสาะโชค ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวกฤติกา  กันรัมย์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

6 นางสาวน้ าฝน  โกรัมย์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มอบตัว/รายงานตัว

7 นายพีรพล  การรัมย์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 7

8 นางสาวเกษราภรณ์  กุมรัมย์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาตรี

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายกฤตเมธ  เกศแก้ว ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายวัทธิกร  ลักษณมนตรี ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 7

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 07.00-11.00 น.

มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 7

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาตรี

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า


