


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 นายธีรภัทร์ ปะลุวันรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายวีรพล บุญเพ็ง ปวส. เทคนิคยานยนต์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 2

3 นายธนัญชัย ยิงรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายวัชรินทร์ กล้านา ปวส. เทคนิคยานยนต์  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายณัฐพงศ์ กุสะรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

6 นายสมันตชัย กาละสิรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์ มอบตัว/รายงานตัว

7 นายนรากรณ์ สาสีเสาร์ ปวส. เทคนิคยานยนต์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 2

8 นายภาณุวัฒน์ เทวรัตน์ ปวส. เทคนิคยานยนต์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายธนากร กัณหาโยธี ปวส. เทคนิคยานยนต์  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นายวรเชษฐ์ รอบแคว้น ปวส. เทคนิคยานยนต์

11 นายณัฐพงษ์ นุสิทธิรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

12 นายกันต์ธร จันทินมาธร ปวส. เทคนิคยานยนต์

13 นายพิทวัส เขียวสูงเนิน ปวส. เทคนิคยานยนต์

14 นายเกียรติศักด์ิ หวังอยู่ ปวส. เทคนิคยานยนต์

15 นายปฐมพร หอมหวล ปวส. เทคนิคยานยนต์

16 นายจีรศักด์ิ คุ้มบ้าน ปวส. เทคนิคยานยนต์

17 นายจักรกฤษณ์ ทะลารัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

18 นายสุวรรณเดช ชัยสุวรรณ์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

19 นายจิรสิน ศีลงาม ปวส. เทคนิคยานยนต์

20 นายชิตวัน พลึกรุ่นโรจน์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

21 นายพีรพัฒน์ แก้วกอง ปวส. เทคนิคยานยนต์

22 นายนันทกร โกติรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

23 นายธนะรัชต์ ประจันบาล ปวส. เทคนิคยานยนต์

24 นายรพีภัทร ป้องจัตุรัส ปวส. เทคนิคยานยนต์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างยนต์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายธนภัทร หลอดทอง ปวส. เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายณัฐดนัย พรหมรุกขชาติ ปวส. เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 2

3 นายทรงวุฒิ  พุถนนนอก ปวส. เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 07.00-11.00 น.

มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 2

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างยนต์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายสิริวัฒน์ วิวรรณ์รัมย์ ปวส. เคร่ืองมือกล การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายณัฐวุฒิ อัจฉฤกษ์ ปวส. เคร่ืองมือกล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

3 นายสริวศ อ่อนวาที ปวส. เคร่ืองมือกล วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายธีระยุทธ ทรัพย์ประโคน ปวส. เคร่ืองมือกล  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายเกียรติศักด์ิ พิรานรัมย์ ปวส. เคร่ืองมือกล

6 นายเทอดทูน กะการัมย์ ปวส. เคร่ืองมือกล มอบตัว/รายงานตัว

7 นายพลพรรธน์ เก็จรัมย์ ปวส. เคร่ืองมือกล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

8 นายพีระพงษ์ โกติรัมย์ ปวส. เคร่ืองมือกล วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายรณกร พรมทองดี ปวส. เคร่ืองมือกล  เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวกรรณิการ์ ประทุมอ่อน ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายอภินันท์ นิกูลรัมย์ ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

3 นายปรเมศวร์ สุดสายเนตร ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายทิราภพ เปไธสง ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวอริสา มานหมาย ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี)

6 นายพัชรพล โต่นวุธ ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) มอบตัว/รายงานตัว

7 นายสิทธิศักด์ิ อุบลเผ่ือน ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

8 นายธนากร เสภา ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายสุรเดช อุดสม ปวส. ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายศุภกิตต์ิ เกตุชาติ ปวส. ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

3 นายอภิสิทธ์ิ วังหมวดมนต์ ปวส. ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายสรวิชญ์ จันทีก ปวส. ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายวงศกรณ์ คงเจริญ ปวส. ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)

มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายสุทธิพงษ์ มีมุข ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายพีรพัฒน์ แนบกลาง ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 1

3 นายสุรสีห์ เพ็ชรเลิศ ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายธเนศ สินธุรส ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายพงษ์พิสุทธ์ิ มะหิงพันธ์ ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

6 นายเกรียงไกร เกิดสวัสด์ิ ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ มอบตัว/รายงานตัว

7 นายนัดตภูมิ ไชยสุวรรณ์ ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 1

8 นายภาณุพงศ์ ภาคเดียว ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายมงคล ศรีสุข ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นายเสธภูมิ เซาะลอ ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

11 นายอธิฐาน เจียสารัมย์ ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

12 นายจิรภัทร อาจทวีกุล ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

13 นายปรัชญา นาบุญ ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

14 นายพงศ์พีระ พิมพวง ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

15 นายมีชัย หรบรรณ์ ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

16 นายเตชสิทธ์ิ คงวุฒิ ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

17 นายวีรชัย ก าแก้ว ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวกัญญาวีร์ วารมูลมี ปวส. ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวสุพัตรา ปรินรัมย์ ปวส. ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 3,4

3 นายวัฒนา นราชรัมย์ ปวส. ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวนภัสวรรณ โกยรัมย์ ปวส. ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายสิริชัย หอมเนียม ปวส. ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม

6 นายวิชิต เชิดนาม ปวส. ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 3,4

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวธัญญาภรณ์ ปัญญาแก้ว ปวส. ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายศุภกิตต์ิ วิวัฒน์บวรกุล ปวส. ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 3,4

3 นายสาธิน สร้อยจิตร ปวส. ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายชินกฤต หอมกล่ิน ปวส. ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายสิทธิชัย วงค์ประโคน ปวส. ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 3,4

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวณัฐพร บุญเจียม ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวมาริสา ไชโย ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

3 นายศุภวิชญ์ สุวรรณิกร ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายปกรณ์เกียรติ ทิพย์กระโทก ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายจักรี อุตมะ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

6 นายคฑาวุฒิ นาคาธร ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวธนัญญา เชียรรัมย์ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

8 นายเดชาวัต อัมลา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวพิมผกา ช่ืนชม ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายกฤษฎา แซงรัมย์ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

3 นายณภัทร รัตนแสง ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายอภินันทน์ สุโพธ์ิ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายปรียานนท์ ดาวรัมย์ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายอภินันท์ น้อยปินตา ปวส. ระบบภาพและระบบเสียง การสอบสัมภาษณ์ 

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 07.00-11.00 น.

มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวนราภัทร วิไลศักด์ิ ปวส. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ การสอบสัมภาษณ์ 

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 07.00-11.00 น.

มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายนัทวี คิดกล้า ปวส. ก่อสร้าง การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายธีระวุฒิ ดีแล ปวส. ก่อสร้าง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 1

3 นายชาญชัย ทรัพย์ชุมพวง ปวส. ก่อสร้าง วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายจักรินทร์ โชว์ใหม่ ปวส. ก่อสร้าง  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายเกียรติศักด์ิ คะเชนรัมย์ ปวส. ก่อสร้าง

6 นายสุพร เฉลิมไธสง ปวส. ก่อสร้าง มอบตัว/รายงานตัว

7 นายกนก นามนุ ปวส. ก่อสร้าง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 1

8 นายทรงชัย สุวรรณชัยรบ ปวส. ก่อสร้าง วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายภานุวัฒน์ ทัศนา ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวชนิตา แสนโคตร ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 2

3 นางสาวเจนจิรา ประประโคน ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวกัลยาภัสร์ ศรีพิริยกุล ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม  เวลา 07.00-11.00 น.

มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 2

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายพีรภัทร ขวัญรัมย์ ปวส. โยธา การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวภานุมาศ ภิรมชาติ ปวส. โยธา  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 2

3 นายธีธัช เกรัมย์ ปวส. โยธา วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวขนิฐา ไกรสังข์ ปวส. โยธา  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวอ าภาพร จงสูง ปวส. โยธา

6 นายเจษฏา เติมสวัสด์ิ ปวส. โยธา มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวคัทลียา สร้อยนอก ปวส. โยธา  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 2

8 นายอัครพล วาทิรอยรัมย์ ปวส. โยธา วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาววรัญญา ชาดี ปวส. โยธา  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นายพงศ์พิทักษ์ คะเช็นเช้ือ ปวส. โยธา

11 นายรุ่งเรือง ยืนกระมล ปวส. โยธา

12 นายพสุธร วรกะโทก ปวส. โยธา

13 นายอนิราช สุขวัฒนากิจ ปวส. โยธา

14 นายวศิน เรืองประโคน ปวส. โยธา

15 นางสาวรัตนาภรณ์ สุทธิ ปวส. โยธา

16 นางสาวมะลิวรรณ แสงดี ปวส. โยธา

17 นายพูนทรัพย์ วิลัยรัมย์ ปวส. โยธา

18 นางสาวสุพิชชา ใยทอน ปวส. โยธา

19 นายบุญญฤทธ์ิ กองรัมย ปวส. โยธา

20 นายรพีภัทร อิทธิพัทธ์ฐากูร ปวส. โยธา

21 นายจิรายุ อาจบ ารุง ปวส. โยธา

22 นางสาวธิดารัตน์ แต้มโคกสูง ปวส. โยธา

23 นางสาวสุดารัตน์ สัตย์สุขย่ิง ปวส. โยธา

24 นางสาวจันทกานต์ กิริรัมย์ ปวส. โยธา

25 นางสาวทิฆัมพร ศรีวิจารณ์ ปวส. โยธา

26 นางสาวหทัยชนก วังนุราช ปวส. โยธา

27 นางสาวสุพัตรา โขงรัมย์ ปวส. โยธา

28 นายกฤตเมธ นมัสศิลา ปวส. โยธา

29 นางสาวญานิกา บุญคง ปวส. โยธา

30 นายสิรวิชญ์ ประเสริฐศรี ปวส. โยธา

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างโยธา

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

31 นายสิรภพ จักรแก้ว ปวส. โยธา

32 นางสาวอภิญญา ตลับทอง ปวส. โยธา

33 นางสาวสุวรรณ ดวงประโคน ปวส. โยธา

34 นางสาวดลมาศ แก้วปริมประ ปวส. โยธา

35 นางสาวธิญาดา เขียวรัมย์ ปวส. โยธา

36 นายไพรวัลย์ พันธ์มาลี ปวส. โยธา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวมีนา บุญแต่ง ปวส. การบัญชี การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวอรอุมา สีเพ็ง ปวส. การบัญชี  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 4,5

3 นางสาวนิลณี เพชรพราว ปวส. การบัญชี วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวสิริกร เกิดขันหมาก ปวส. การบัญชี  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาววรรัตน์ บุรินประโคน ปวส. การบัญชี

6 นางสาวณภัทร เทินทองหลาง ปวส. การบัญชี มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวรวิสรา ไชยรินทร์ ปวส. การบัญชี  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 4,5

8 นางสาวธัญสุดา เดชสง ปวส. การบัญชี วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวศุภิสรา อุตส่าห์ค้า ปวส. การบัญชี  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาววิมลรัตน์ ชวนรัมย์ ปวส. การบัญชี

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการบัญชี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวอโรชา พูลทอง ปวส. การตลาด (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายนพพร ปะลุวันรัมย์ ปวส. การตลาด (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 3

3 นางสาวกมลวรรณ ด ากระโทก ปวส. การตลาด (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวนุชจรี แก้วเกตุ ปวส. การตลาด (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวอุมาพร มาศรักษา ปวส. การตลาด (ทวิภาคี)

6 นางสาวชุติมณฑ์ อ่ิมรัมย์ ปวส. การตลาด (ทวิภาคี) มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 3

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการตลาด



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายเด่นพงศ์ ทรงสีสด ปวส. ธุรกิจดิจิทัล การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวศุพิศรา ทองประภา ปวส. ธุรกิจดิจิทัล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

3 นายทักษ์ดนัย แก้วอุดม ปวส. ธุรกิจดิจิทัล วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายณัฐวุฒิ มีแก้ว ปวส. ธุรกิจดิจิทัล  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวศศิภา คงทอง ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

6 นางสาวมินทรา แดงสูงเนิน ปวส. ธุรกิจดิจิทัล มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวกนกวรรณ ดาทอง ปวส. ธุรกิจดิจิทัล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

8 นางสาวม่านไหม กะรัมย์ ปวส. ธุรกิจดิจิทัล วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวเพียรวิไล วันเปรียงเถาว์ ปวส. ธุรกิจดิจิทัล  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวพวงชมพู แก้วกระจ่าง ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

11 นางสาวนิฐา นามภูมิน ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

12 นางสาวอรุณรุ่ง มาศรักษา ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

13 นางสาวดรุณี ปล้ืมกมล ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

14 นางสาวจารุกิตต์ิ จันทร ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

15 นางสาวกาญจนา เนตรวงศ์ ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

16 นางสาวประภาพรรณ ชัยเชิดชู ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

17 นางสาวพนัชกร สุปโค ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

18 นางสาวบุษรา คัดกลาง ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

19 นางสาวภัทชราภรณ์ ใจบุญ ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

20 นางสาวปริญญา ช านาญพนา ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

21 นางสาวชลธิชา ดัดถุยาวัตร ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวอริสรา แก้วอรสาณ ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายธีรพัฒน์ สารรัมย์ ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

3 นายวัฒนา ก้องเวหา ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวสุพัตรา จ าปาเหล็ก ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายรัฐพงษ์ จีนรัมย์ ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

6 นายธนกฤต ยมรัตน์ ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวณัฐกาญจน์ ประยงค์สุข ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

8 นางสาวอทิตยา ดินราบรัมย์ ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวกันธิชา จันใด ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวณัฐณิชา กุลดารัมย์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวสุธาสินี กองทูล ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 2

3 นางสาวสุนิสา วังคะพันธ์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวชุติมา โรจน์กระโทก ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาววรรณิภา หลาวล่ืน ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

6 นางสาวพิมพ์ชนก มุยปอง ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาววิชญาพร ครองไธสง ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 2

8 นางสาวสาวิตรี ทองไพโรจน์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวธิญาดา ว่องไว ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวสาธิตา พิมพ์เช้ือ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวปิยพัชร ดุจจานุทัศน์ ปวส. การจัดการส านักงาน (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวสาริณี ดวงภาค ปวส. การจัดการส านักงาน (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 1

3 นางสาวพิยดา ปรีชารัมย์ ปวส. การจัดการส านักงาน (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวชนิกานต์ วิชัยเลิศ ปวส. การจัดการส านักงาน (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวสุชาดา สุขจันทร์ ปวส. การจัดการส านักงาน (ทวิภาคี)

6 นางสาวอธิชา เชาว์โคกสูง ปวส. การจัดการส านักงาน (ทวิภาคี) มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 1

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการจัดการ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายปุญญพัฒน์ จะแรมรัมย์ ปวส. ออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกาย การสอบสัมภาษณ์ 

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 3

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 07.00-11.00 น.

มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 3

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายณัฐกิตต์ิ ทาลี ปวส. อาหารและโภชนาการ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวปภาวี ค าใหญ่ ปวส. อาหารและโภชนาการ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 2

3 นางสาวชนิกานต์ สุขเต็ม ปวส. อาหารและโภชนาการ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาววิรดา จิมรัมย์ ปวส. อาหารและโภชนาการ  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาววรรณวิษา ฉลาดเจน ปวส. อาหารและโภชนาการ

6 นางสาวปิยวรรณ บ ารุงแคว้น ปวส. อาหารและโภชนาการ มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาววาเนสซ่า ฮอร์ลาเชอร์ ปวส. อาหารและโภชนาการ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 2

8 นางสาวกนกพร อาจทวีกูล ปวส. อาหารและโภชนาการ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวปนัดดา ยารัมย์ ปวส. อาหารและโภชนาการ  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวปรียาภรณ์ ยารัมย์ ปวส. อาหารและโภชนาการ

11 นางสาวศิริลักษณ์ สมโคดกรวด ปวส. อาหารและโภชนาการ

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาอาหารและโภชาการ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวสุพัฒตรา เกตุสิทธ์ิ ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวปณิดา ทองสาย ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 6

3 นางสาวกานติมา ชึรัมย์ ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวกนกพร ถ่ินวัฒนากูล ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวสุนิสา มาดี ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี)

มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 6

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ปวช.)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการโรงแรม


