


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 นายสรรเพชร สารสุวรรณ ปวช. ยานยนต์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายรัชชานนท์ บุญเพ็ง ปวช. ยานยนต์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 2

3 นายรัฐภุมิ คิดถุก ปวช. ยานยนต์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายพีรพัฒน์ เจ๊กพู่ ปวช. ยานยนต์  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายณัฐวุฒิ ฉิมบ้านไร่ ปวช. ยานยนต์

6 นายสุริยา ฉวิงรัมย์ ปวช. ยานยนต์ มอบตัว/รายงานตัว

7 นายวุฒิพงศ์ วรรณสุข ปวช. ยานยนต์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 2

8 นายชิษณพงศ์ หม่ันดี ปวช. ยานยนต์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายญาณวรุตม์ เจริญรัมย์ ปวช. ยานยนต์  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นายณัฐธัญ นาคขาว ปวช. ยานยนต์

11 นายวริชท์ ล าพันธ์ ปวช. ยานยนต์

12 นายกันต์กวี นาร่อง ปวช. ยานยนต์

13 นายจักรกฤษณ์ ร่วมสุข ปวช. ยานยนต์

14 นายวสุพล วงค์หาญ ปวช. ยานยนต์

15 นายปรีติ แสงโสภี ปวช. ยานยนต์

16 นายณัฐกานณ์ โพธ์ิดี ปวช. ยานยนต์

17 นายพรเทพ อินทยุง ปวช. ยานยนต์

18 นายธีรวัฒน์ ข ารัมย์ ปวช. ยานยนต์

19 เด็กชายธีรเมธ ผะกาทอง ปวช. ยานยนต์

20 เด็กชายปฐพี เจริญสุข ปวช. ยานยนต์

21 นายอิทธิกร หงษ์คง ปวช. ยานยนต์

22 นายกันต์นัย พะรารัมย์ ปวช. ยานยนต์

23 นายกิตติชัย ตรวจมรรคา ปวช. ยานยนต์

24 นางสาวเบญจพร แสงม่วง ปวช. ยานยนต์

25 นายวิทวัส เงินดี ปวช. ยานยนต์

26 เด็กชายสุปัญญา โยมรัมย์ ปวช. ยานยนต์

27 นายปารเมศ เพ่งพิศ ปวช. ยานยนต์

28 นายชิษณพงษ์ ทิพย์พันธ์ ปวช. ยานยนต์

29 เด็กชายวีรยุทธ จุลรัมย์ ปวช. ยานยนต์

30 นายธนดล หอมมะณี ปวช. ยานยนต์

31 นายธนภัทร เล็กประโคน ปวช. ยานยนต์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างยนต์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

32 นายก้องภพ พันธ์ศรี ปวช. ยานยนต์

33 นายชนวีร์ ปาละสาร ปวช. ยานยนต์

34 นายศรชัย เกษศิริ ปวช. ยานยนต์

35 นายธนาณัติ มาลานนท์ ปวช. ยานยนต์

36 นายพีรเทพ เจียมรัมย์ ปวช. ยานยนต์

37 นายภานุวัฒน์ อุไรแข ปวช. ยานยนต์

38 นายพีรพันธ์ ปัชชา ปวช. ยานยนต์

39 นายภูริ เต็มวิบูลย์โชค ปวช. ยานยนต์

40 นายจักรกฤษ โกรัมย์ ปวช. ยานยนต์

41 นายนาธาร ชะวัดรัมย์ ปวช. ยานยนต์

42 นายชนะชัย แสนหล่าย ปวช. ยานยนต์

43 นายชุติพงศ์ กุมรัมย์ ปวช. ยานยนต์

44 นายปฏิพล แปลกรัมย์ ปวช. ยานยนต์

45 นายพีรพงศ์ นุ่ยโหน่ง ปวช. ยานยนต์

46 นายจตุรภัทร ลีดี ปวช. ยานยนต์

47 นายรพีภัทร ศิริจันทร์ ปวช. ยานยนต์

48 นายทยากร สากจอหอ ปวช. ยานยนต์

49 นายธรรมนูญ คิดขุนทด ปวช. ยานยนต์

50 เด็กชาย.วัชพล สุมหิรัญ ปวช. ยานยนต์

51 นายศักรินทร์ ค าสอน ปวช. ยานยนต์

52 เด็กชายเอกกวิน ทองน า ปวช. ยานยนต์

53 นายเตชิด ดัดถุยาวัตร ปวช. ยานยนต์

54 เด็กชายณภัทร สมวงค์ ปวช. ยานยนต์

55 นายภัทรภร แสงทรัพย์พญา ปวช. ยานยนต์

56 นายนันทวัฒน์ กริมรัมย์ ปวช. ยานยนต์

57 นายคมสันต์ หาญนึก ปวช. ยานยนต์

58 เด็กชายอภิวัฒน์ นาคาธร ปวช. ยานยนต์

59 นายมิลธาดา อันทะมา ปวช. ยานยนต์

60 นายรัฐภูมิ ระยาย้อย ปวช. ยานยนต์

61 นายณัฐพล ศิริรัตน์ ปวช. ยานยนต์

62 นายธนธรณ์ ล าดับมาก ปวช. ยานยนต์

63 นายจิตกร เหลาสา ปวช. ยานยนต์

64 นายธนากร ถ่ินรัตน์ ปวช. ยานยนต์

65 นายพีระพัฒน์ แสงโพธ์ิ ปวช. ยานยนต์

66 นายภูริภัทร ศรีรัตน์ดีจรัส ปวช. ยานยนต์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

67 นายณัฐวุฒิ โกรัมย์ ปวช. ยานยนต์

68 นางสาวเขมจิรา จากรัมย์ ปวช. ยานยนต์

69 นายปิยะภัทร เช้ืออินทร์ ปวช. ยานยนต์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายณัฐกรณ์ พ่ึงม่ัน ปวช. เคร่ืองมือกล การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายอนุรัตน์ ขันชัย ปวช. เคร่ืองมือกล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

3 นายธรรมนิตย์ คงสืบชาติ ปวช. เคร่ืองมือกล วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายวีรภัทร วงค์ตาปอง ปวช. เคร่ืองมือกล  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายคฑาวุฒิ ผ่องใส ปวช. เคร่ืองมือกล

6 นายภิรมย์พร กะรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล มอบตัว/รายงานตัว

7 นายธนพัฒน์ ศรีนวล ปวช. เคร่ืองมือกล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

8 นายปิยะ กระรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายนายวรเมธ นะมิตรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นายภัทรภณ ขะจีฟ้า ปวช. เคร่ืองมือกล

11 นายกิตติพงศ์ นรินทร์รัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

12 นายณัฐพล ไสยโชติ ปวช. เคร่ืองมือกล

13 นายศิรภัทร์ แหมสูงเนิน ปวช. เคร่ืองมือกล

14 นายไชยวัฒน์ ช้ันดี ปวช. เคร่ืองมือกล

15 เด็กชายพิพัฒน์ ดวงน้อย ปวช. เคร่ืองมือกล

16 นายพีรพัฒน์ เกมาหายุง ปวช. เคร่ืองมือกล

17 นายปณวัฒน์ นุยืนรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

18 นายปภาวิน ถ่ายถอน ปวช. เคร่ืองมือกล

19 นายสุริยา เฉ่ือยรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

20 นายวัชรวิศร์ อาญาเมือง ปวช. เคร่ืองมือกล

21 นายกฤษกร โนนตูม ปวช. เคร่ืองมือกล

22 นายธนากร ไหมทอง ปวช. เคร่ืองมือกล

23 นายไกรวุฒิ จันทิมา ปวช. เคร่ืองมือกล

24 นายยอดรัก อับษารัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

25 นายณัฐวุฒิ ศรีศิริ ปวช. เคร่ืองมือกล

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

26 นายกิตติภณ แสนกล้า ปวช. เคร่ืองมือกล

27 นายธนาดุล ภูค า ปวช. เคร่ืองมือกล

28 นายนาบุญ สวนเพชร ปวช. เคร่ืองมือกล

29 นายนัฐวุฒิ บุญเนียม ปวช. เคร่ืองมือกล

30 นายอิงคยุทธ อาวุธพันธ์ ปวช. เคร่ืองมือกล

31 นายธนธรณ์ ประจันบาล ปวช. เคร่ืองมือกล

32 นายวีรภัทร อุไร ปวช. เคร่ืองมือกล

33 นายสะหัส สุขแสวง ปวช. เคร่ืองมือกล

34 นายศรัณย์ กระสุนรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

35 นายภูริทัต ยอรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

36 เด็กชายกิตติชัย หนูหอม ปวช. เคร่ืองมือกล

37 นายธีรภัทร คนเพียร ปวช. เคร่ืองมือกล

38 เด็กชายอภิณัฐ นิสังข์รัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

39 นายวิชญ์พล ทองค า ปวช. เคร่ืองมือกล

40 นายศุภกร ก้อนค า ปวช. เคร่ืองมือกล

41 นายธนากร เชียงรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

42 นายทินกร งามดี ปวช. เคร่ืองมือกล

43 นายพงศกรณ์ ด าริห์ ปวช. เคร่ืองมือกล

44 นายอินคา ส าโรงพล ปวช. เคร่ืองมือกล

45 นายบุญธฤทธ์ิ ค าวันสา ปวช. เคร่ืองมือกล

46 นายสรายุทธ ธรรมภักดี ปวช. เคร่ืองมือกล

47 นายประวุฒิ  โจมรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

48 นายติณณภพ สินศิริ ปวช. เคร่ืองมือกล

49 นางสาวณัฐริกา เกรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

50 นางสาวพัชรกาญจน์ กะการดี ปวช. เคร่ืองมือกล

51 นางสาวจันทร์ดารา แมนไธสง ปวช. เคร่ืองมือกล

52 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กับรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

53 นางสาวนิชานันท์ ผิวผากา ปวช. เคร่ืองมือกล

54 นางสาวเนตรนภา โคมร้าย ปวช. เคร่ืองมือกล

55 นางสาวณัฐธิดา นาคริน ปวช. เคร่ืองมือกล

56 นางสาววรรณภา ค ามงคุณ ปวช. เคร่ืองมือกล

57 เด็กหญิงธนพร ศรีบุญเรือง ปวช. เคร่ืองมือกล

58 เด็กหญิงเนตรณภัทร สิงห์เงิน ปวช. เคร่ืองมือกล

59 นางสาววราภรณ์ ดัดถุยาวัตร ปวช. เคร่ืองมือกล



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายสิรภพ นางแย้ม ปวช. โครงสร้าง การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายธณัฐชัย นันทะเสนา ปวช. โครงสร้าง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 1

3 นายสุรธัช ปัตทะมะ ปวช. โครงสร้าง วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายคณิศร เชือกงูเหลือม ปวช. โครงสร้าง  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายภาฆิณ พิรางรัมย์ ปวช. โครงสร้าง

6 นายสุวรรณภูมิ สลุบพล ปวช. โครงสร้าง มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวแสงดาว เชิญรัมย์ ปวช. โครงสร้าง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 1

8 นายเลิศพงศ์ พนารินทร์ ปวช. โครงสร้าง วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายอัครชัย ผู้วิเศษ ปวช. โครงสร้าง  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นายสมชาย สายสร ปวช. โครงสร้าง

11 นางสาวอัมภิกา บุญเจียม ปวช. โครงสร้าง

12 นายสุทธิภัทร พรหมโสภา ปวช. โครงสร้าง

13 นายธนโชติ ก าโภชา ปวช. โครงสร้าง

14 นายหิรัณย์ ดูเรืองรัมย์ ปวช. โครงสร้าง

15 นายธนภัทร ใจแน่น ปวช. โครงสร้าง

16 นายภูธฤทธ์ิ เบ็ญจคุ้ม ปวช. โครงสร้าง

17 นายศุภกร ทีรัมย์ ปวช. โครงสร้าง

18 นายอัศนี พินองรัมย์ ปวช. โครงสร้าง

19 นายชัยวัฒน์ วันเลิศ ปวช. โครงสร้าง

20 นายเลิศพิสิฐ อรัญ ปวช. โครงสร้าง

21 นายคัมภีร์ เพ็ชรเลิศ ปวช. โครงสร้าง

22 นายศตวรรษ ชินรัตน์ ปวช. โครงสร้าง

23 นายสีหนาถ เจียมรัมย์ ปวช. โครงสร้าง

24 นายสีหราช เจียมรัมย์ ปวช. โครงสร้าง

25 นายกมล อักษรณรงค์ ปวช. โครงสร้าง

26 นายอรรถพร เจียงรัมย์ ปวช. โครงสร้าง

27 นายอรรถพล วรรณศรี ปวช. โครงสร้าง

28 นายกฤษตเมร เจริญรัมย์ ปวช. โครงสร้าง

29 นายสุรศักด์ิ เจ็ดจันทึก ปวช. โครงสร้าง

30 นายเขมมนัส ศรีทัศน์ ปวช. โครงสร้าง

31 นายชัชพงษ์ เวชประเสริส ปวช. โครงสร้าง

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

32 นายธนากร อินอ่อน ปวช. โครงสร้าง

33 นางสาวกิตติชัญญา ชะเมืองรัมย์ ปวช. โครงสร้าง

34 นายเกียรติศักด์ิ แก้วศรี ปวช. โครงสร้าง

35 นางสาวนาตยา กิมหวล ปวช. โครงสร้าง

36 นายภัทรพงษ์ บุษยาตรัส ปวช. โครงสร้าง

37 นายธนเทพ ดีล้อม ปวช. โครงสร้าง

38 นายฮาซัน โวะ ปวช. โครงสร้าง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายอดิเชษฐ์ การกระสัง ปวช. ไฟฟ้าก าลัง การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายนิศิต ลิงประโคน ปวช. ไฟฟ้าก าลัง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 3,4

3 นายภาณุวัฒน์ ดาวเรืองรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 เด็กชายธีระพัฒน์ ปัญญา ปวช. ไฟฟ้าก าลัง  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวสวิตตา สมมุติรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

6 นายสิทธิกร ศรีภา ปวช. ไฟฟ้าก าลัง มอบตัว/รายงานตัว

7 นายกฤษณะ นามโคตร ปวช. ไฟฟ้าก าลัง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 3,4

8 นายจิราวัฒน์ จิมานัง ปวช. ไฟฟ้าก าลัง วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายนพรุจ สงเมือง ปวช. ไฟฟ้าก าลัง  เวลา 13.30-17.00 น.

10 เด็กชายวิศรุต สุดตาชาติ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

11 นายปราโมทย์ พัดรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

12 นายชุฐิพงษ์ ทะเนตรรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

13 นายภัทรพล ทองบ่อ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

14 เด็กหญิงพรกนก มีสนาม ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

15 นายพีรวิชญ์ กิจภราดร ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

16 นายฐาปกรณ์ เพชรรัตน์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

17 นางสาวขวัญจิรา เขตแวงควง ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

18 นายวิทยา นามศรี ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

19 นายพิพัฒนพร ชมภูวิเศษ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

20 นายฐิติกร โจมรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

21 นายชนาธิป บุตรวงษ์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

22 นายสมยศ เร่ือยรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

23 นายธนาคม ปักเคระเต ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

24 นางสาวทิพามณี ลีประโคน ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

25 นายสุทธิกานต์ ตรีสงฆ์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

26 นายจิรทีปต์ จ าปาทอง ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

27 นางสาวจิดาภา ยีรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

28 นางสาวกนกวรรณ ประประโคน ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

29 นายเศรษฐพงศ์ แสวงชัย ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

30 นายอภิวัฒน์ มาลี ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

31 นายธนภัทร ตันนอก ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

32 นางสาวภัทรวดี ไกรพงษ์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

33 นายรัฐวุธ วาระรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

34 นายอภิวัฒน์ เวฬุวนารักษ์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

35 นายนัฐพงษ์ กรึกรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

36 เด็กชายพิชชานนท์ โกรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

37 เด็กชายเสฎฐวุฒิ แซงรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

38 นายทิวากร เจริญรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

39 นายภัทรพล วาสะรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

40 นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วบุตรดี ปวช. ไฟฟ้าก าลัง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวชญาณี โจนกระโจม ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 เด็กชายปรเมศ จิมานัง ปวช. อิเล็กทรอนิกส์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

3 นางสาวสุจิตรา วงเวียน ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวปิยธิดา ชัยสร ปวช. อิเล็กทรอนิกส์  เวลา 07.00-11.00 น.

5 เด็กชายศศิศ แดงวิไล ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

6 นายวสันต์ ปะรุมรัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ มอบตัว/รายงานตัว

7 นายอนันตชัย นบน้อม ปวช. อิเล็กทรอนิกส์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

8 นางสาวศศิตา ไชยรัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวพาณิชย์ โคกรัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวภัทรธิดา แสงทรัพท์พญา ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

11 นางสาวปาริศญา ค างาม ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

12 นายวิทวัส ทะลายรัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

13 เด็กหญิงนิชา หุยทุมา ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

14 นายธันวารักษ์ อะโรคา ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

15 นายศิวกร มิฒิหลี ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

16 นายธนพงศ์ เฮ้าปาน ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายเอกรินทร์ วันนู ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายพสุวิชญ์ คงประเสริฐ ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

3 นายกฤตธนกร เอ้ือเฟ้ือ ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 เด็กหญิงศิรภัสสร คุณวงศ์ ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวสุดารัตน์ ปูดี ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์

มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายธิติ ราชโส ปวช. ก่อสร้าง การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายธนา อุปพรม ปวช. ก่อสร้าง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 1

3 เด็กหญิงนภัสสร อุไร ปวช. ก่อสร้าง วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 เด็กชายศรัณย์ภัทร ช่ืนชุมแสง ปวช. ก่อสร้าง  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวชลธิชา ปลัดธานี ปวช. ก่อสร้าง

6 นายจิรโชติ เกิดโมลี ปวช. ก่อสร้าง มอบตัว/รายงานตัว

7 นายสันติภาพ ขุนทอง ปวช. ก่อสร้าง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 1

8 นายพีรพงษ์ ภู่เพชร ปวช. ก่อสร้าง วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวเจนจิรา อาญาเมือง ปวช. ก่อสร้าง  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นายณัฐวัฒน์ หวังผล ปวช. ก่อสร้าง

11 นางสาวอริศรา หล้าอามาตย์ ปวช. ก่อสร้าง

12 นายพีรพัฒน์ อินละคร ปวช. ก่อสร้าง

13 นายศุภกิตต์ิ ไทยโสภา ปวช. ก่อสร้าง

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายพงศ์ภัค วาจี ปวช. สถาปัตยกรรม การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวปิยะนุช ยันตะเคียน ปวช. สถาปัตยกรรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 2

3 นางสาวแพรวา กางรัมย์ ปวช. สถาปัตยกรรม วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายอธิปพล พร้อมไธสง ปวช. สถาปัตยกรรม  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวมินตรา กัณหา ปวช. สถาปัตยกรรม

6 เด็กหญิงศศิธร ค าชัยภูมิ ปวช. สถาปัตยกรรม มอบตัว/รายงานตัว

7 นายนัทธวัฒน์ สิทธิ ปวช. สถาปัตยกรรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 2

8 เด็กหญิงปนัดดา เพชรเก่า ปวช. สถาปัตยกรรม วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายประชาธิปไตย อินไธสง ปวช. สถาปัตยกรรม  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวณัฐมน วันสี ปวช. สถาปัตยกรรม

11 นางสาวญดาพร เสาเปรีย ปวช. สถาปัตยกรรม

12 นางสาวปนัดดา เมืองจันทร์ ปวช. สถาปัตยกรรม

13 นางสาวชนนิกานต์ ทองค า ปวช. สถาปัตยกรรม

14 นางสาววิรดา  ยารัมย์ ปวช. สถาปัตยกรรม

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวชลธิรศน์ พันทยา ปวช. โยธา การสอบสัมภาษณ์ 

2 เด็กหญิงฐานิกา วอนรัมย์ ปวช. โยธา  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 2 

3 นายชินพัฒน์ ชัยศรีรัมย์ ปวช. โยธา  ห้องสอบ  11202

4 นางสาวกัลณิชา น้อยจร ปวช. โยธา วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

5 นายปรีติ สุขสวัสด์ิ ปวช. โยธา  เวลา 07.00-11.00 น.

6 นายอดิศร เดโชรัมย์ ปวช. โยธา

7 นางสาวปวีณ์ธิดา อาจทวีกุล ปวช. โยธา

8 นางสาวเอติยา อยู่สุข ปวช. โยธา มอบตัว/รายงานตัว

9 นายชิษณุชา กันรัมย์ ปวช. โยธา  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 2 

10 นางสาวศุภิดา เสมอภาค ปวช. โยธา  ห้องสอบ  11202

11 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรงประโคน ปวช. โยธา วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

12 นางสาวชนาพร ร าประโคน ปวช. โยธา  เวลา 13.30-17.00 น.

13 นายอภิสิทธ์ิ แสงรัมย์ ปวช. โยธา

14 นางสาวเพ็ญพิชชา จริตรัมย์ ปวช. โยธา

15 นางสาวปิยรักษ์ ก๊กรัมย์ ปวช. โยธา

16 เด็กชายศุภดิตถ์ นกพรม ปวช. โยธา

17 เด็กหญิงปรียานุช กกรัมย์ ปวช. โยธา

18 นายพศิน นะเรศรัมย์ ปวช. โยธา

19 นายเตวิด คิดงาม ปวช. โยธา

20 นายธัญวุฒิ แกมรัมย์ ปวช. โยธา

21 นายบารมี อินทนิน ปวช. โยธา

22 นายชนาธิป ศรีโสภา ปวช. โยธา

23 นายชัยพัฒน์ การเพียร ปวช. โยธา

24 นางสาวปนัดดา เมืองกลาง ปวช. โยธา

25 นางสาวนวนันท์ ทรงรัมย์ ปวช. โยธา

26 นายตะวันรุ่ง เสาศิริ ปวช. โยธา

27 นายเอกภาพ วงศ์ด้วง ปวช. โยธา

28 นางสาวกัญญารัตน์ จะตุเทน ปวช. โยธา

29 นายฐิราชัย กะรัมย์ ปวช. โยธา

30 นางสาวชุติกาญจน์ คะเชนชาติ ปวช. โยธา

31 นายภานุพัฒน์ ไกรพงษ์ ปวช. โยธา

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างโยธา

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

32 นายธีรยุทธ การเพียร ปวช. โยธา

33 เด็กชายณภัทร โครงกลาง ปวช. โยธา

34 นางสาวธัญชนก วิชัยรัมย์ ปวช. โยธา

35 นางสาวจรรยพร ยอดกระโทก ปวช. โยธา

36 นายอ ามรินทร์ สระภู ปวช. โยธา

37 นายศุภโชค ประจวบสุข ปวช. โยธา

38 นายโยธิน ปะโททะกัง ปวช. โยธา

39 นางสาวรัตติกาล เสนกัลป์ ปวช. โยธา

40 นายกฤติเดช โกติรัมย์ ปวช. โยธา

41 นายปวร ทองเงิน ปวช. โยธา

42 นางสาววลีลักษณ์ ประทุมวี ปวช. โยธา

43 นางสาวบรรณรต บัวนิล ปวช. โยธา

44 นางสาวเขมรินทร์ ปราศจาก ปวช. โยธา

45 เด็กหญิงธนพร กระมลบูรณ์ ปวช. โยธา

46 นายณัฐวุฒิ โกรัมย์ ปวช. โยธา

47 นายจิรธนัช วงศ์วีระชัย ปวช. โยธา

48 นางสาวศิรประภา พาพันธ์ ปวช. โยธา

49 เด็กหญิงนภัสรา เกงรัมย์ ปวช. โยธา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวอภิชญา ช่องงาม ปวช. การบัญชี การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวณัฐกานต์ หวยหงษ์ทอง ปวช. การบัญชี  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 4,5

3 นางสาวกมลพัชร สุยารัมย์ ปวช. การบัญชี วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวพัชราวดี แทนกลาง ปวช. การบัญชี  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวเมธาวรรณ เสาร์รอด ปวช. การบัญชี

6 นางสาวกานดารัตน์ แก้วพุก ปวช. การบัญชี มอบตัว/รายงานตัว

7 เด็กหญิงจันทร์ทิมา ไฉวกลาง ปวช. การบัญชี  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 4,5

8 นางสาวสิริวิมล เภสัชชา ปวช. การบัญชี วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวนันท์ธีรา เสนารินทร์ ปวช. การบัญชี  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวกัญญารัตน์ ศิริรัมย์ ปวช. การบัญชี

11 นางสาววัชรินทร์ เสาะสนธ์ิ ปวช. การบัญชี

12 นางสาวรุจิรา ฉัตรทัน ปวช. การบัญชี

13 นางสาววรกานต์ โกรัมย์ ปวช. การบัญชี

14 นางสาวอัญชลี พินิจวงค์ ปวช. การบัญชี

15 นางสาวณ ฐฐาพร จรัสกาย ปวช. การบัญชี

16 นางสาววันวิสา เย็นขัน ปวช. การบัญชี

17 นางสาวนิราวรรณ ทินารัมย์ ปวช. การบัญชี

18 นางสาวกัลยกร อะโรคา ปวช. การบัญชี

19 นางสาวเขมิกา วิไลฤทธ์ิ ปวช. การบัญชี

20 นางสาวโชติรส บุญศิริ ปวช. การบัญชี

21 นางสาวญาณรัตนา แจ่มประโคน ปวช. การบัญชี

22 นางสาวกัลยา ศรีฤทธ์ิ ปวช. การบัญชี

23 นางสาววิมลทิพย์ ใหญ่เลิศ ปวช. การบัญชี

24 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ เพชราวรรณ์ ปวช. การบัญชี

25 นางสาวกันยากร แดงหย้ง ปวช. การบัญชี

26 เด็กหญิงปภาวดี ลิขิต ปวช. การบัญชี

27 นางสาวปัณฑ์ชนิต บุญประจ า ปวช. การบัญชี

28 นายศักด์ิดา วิเศษชาติ ปวช. การบัญชี

29 นางสาวจิตรวรรณ พาพันธ์ ปวช. การบัญชี

30 นางสาววรรณธิดา ไชยโสภา ปวช. การบัญชี

31 นางสาววริศรา แก้วสระคู ปวช. การบัญชี

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการบัญชี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

32 นางสาวปวีณ์กร พานทอง ปวช. การบัญชี

33 นางสาวน้ าฝน ปวช. การบัญชี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวพิริยากร ฟองอินตา ปวช. การตลาด การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายแทนไท ม่ิงสูงเนิน ปวช. การตลาด  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 3

3 นายยศกร นนพิภักด์ิ ปวช. การตลาด วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวเกล้ากัลญา นิรัมย์ ปวช. การตลาด  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวภัทธิดา สิริเมฆา ปวช. การตลาด

6 นางสาวศิริพร เริงรัมย์ ปวช. การตลาด มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวปลายฝน วิชัยธรรม ปวช. การตลาด  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 3

8 นางสาวจุฑาทิพย์ ประจญ ปวช. การตลาด วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวกุลยา รักธรรม ปวช. การตลาด  เวลา 13.30-17.00 น.

10 เด็กหญิงพรพิมล ชมส าฤทธ์ิ ปวช. การตลาด

11 นางสาวสุกัญญา วาตะรัมย์ ปวช. การตลาด

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการตลาด



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 เด็กหญิงศุภรดา ปรางชัยภูมิ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาววิดารัตน์ นวนไธสง ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

3 นางสาวต้นข้าว ยาสุขี ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 เด็กหญิงปรียานุช บุญเชิด ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายบารมี ม้ันยืน ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6 นางสาวอารียา พรมโชติ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวเกวลิน ยิงรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

8 นางสาวทิวากร ทรวงประโคน ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวขวัญข้าว แกมรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เวลา 13.30-17.00 น.

10 เด็กหญิงธนิสรา ศรีสร้างคอม ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11 นางสาวเบญจรัตน์ สร้อยจิต ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12 เด็กหญิงสุกัญญา สุจริต ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13 นายมนัส ไกรษร ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

14 นางสาวศิริกัญญา โกติรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15 นางสาวกชกร เป็นนวล ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16 นางสาวเยาวลักษณ์ การรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17 นายธนพงษ์ ชมภูพงษ์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18 นางสาวภัทรธิดา สมปัญญา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19 นางสาวจิราพรรณ เดือดขุนทด ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20 นางสาวนันทิตา จะยันรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

21 นางสาวปวีณ์สุดา ปล้ืมกมล ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22 นางสาววีรภัทรา สายเพชรสันติ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23 นางสาวอรปรียา ติมอญรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

24 นางสาวมณทิรา เพชรเลิศ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25 นายธนพัฒน์ ฉิมงาม ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

26 นางสาวขวัญดาว พูนล้น ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

27 นางสาวสาวิกา พุทโสม ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

28 เด็กหญิงวรีศิณา ทองโกฎิ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29 นายวชิรพันธ์ ทรงศิริ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30 นางสาวหทัยรัตน์ จะยันรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

31 นางสาวกัญญาภัทร สุขรัตน์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

32 นางสาวเมทิกา ปะรีรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

33 นางสาวอาริสา พาร่ืนรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

34 นางสาวมาริสา กิชะรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

35 นางสาวจิราภรณ์ บูรณ์เจริญ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

36 นางสาวสุพัตรา วรรณวงค์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

37 เด็กหญิงสุวิมล โพธ์ิฤทธ์ิ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

38 เด็กชายศรุต ใหญ่เลิศ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

39 เด็กชายศิริพงษ์ เจียมรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40 นายอดิศร ปันรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

41 นายตรีรัตน์ โพนเกาะ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

42 นางสาววรรณภา เรืองรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

43 นางสาวณภัสรีย์ ภักดีหิรัญวงศ์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

44 นายชัยวัฒน์ บุญเรือง ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

45 นางสาวเนตรนภา เยาะเย้ย ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

46 นางสาววาสนา นรโภชน์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

47 นางสาวนันทิชา ตะโกนา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

48 นางสาวพรธิสา กกรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายพฤกษาศักด์ิ วังคีรี ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวรุจิรา ราชครูบอล ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

3 นายประวันวิทย์ ปิยะศักด์ิสกุล ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายธรรมนูญ น้อยแสงศรี ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายสิปปกร แสดรัมย์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 นายบรรณวัชร ทับอุดม ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ มอบตัว/รายงานตัว

7 นายณัฐพล เพชรสุภา ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

8 นางสาวณัฐชยา แซกรัมย์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายวรพล มากทอง ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นายการันย์กร เจริญรัมย์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

11 นายฟาโรห์ สมานประธาน ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

12 นางสาวชุติภา มีธรรม ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

13 นางสาวภัทราวดี มะติยาภักด์ิ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

14 นายประกิจ นอนรัมย์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 นายวิทวัส เท่ียงธรรม ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

16 นางสาวพรกนก แก้วประดิษฐ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 เด็กชายมงคลกร นรสีห์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

18 นายวิกรม ธรรมบุตร ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

19 นายวิศรุต ทองเเพง ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

20 นายทิวัตถ์ ชัยภักดี ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

21 นายณัฐกิตต์ิ ดรุณ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

22 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร มะหาวงษ์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

23 นายณัฐวัตร กิรัมย์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

24 นางสาวดวงเพ็ญ พินัยรัมย์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวช่ืนนภา ยางเด่ียว ปวช. การจัดการส านักงาน การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวกานดามณี กองสินแก้ว ปวช. การจัดการส านักงาน  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 1

3 นางสาวป่ินมณี วิชัยรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายกรประภัส วังใหญ่รัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวปณิตา ทับประโคน ปวช. การจัดการส านักงาน

6 เด็กหญิงเจนจิรา สุยารัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวสุดสาคร กรุมรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 1

8 นางสาวอัญมณี วะโหรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวพีรยา อร่ามดวง ปวช. การจัดการส านักงาน  เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการจัดการ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 เด็กชายทศพิตร เพ็งชนะ ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวกนกพร หาสูง ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน  ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 3

3 นางสาวตรีนุช วิชัยเลิศ ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาววิมลสิริ สุทธิโสม ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน  เวลา 07.00-11.00 น.

5 เด็กชายชัยเชฏฐ์ บุดดี ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน

6 เด็กหญิงอัจฉรา ปัญญารัมย์ ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน มอบตัว/รายงานตัว

7 เด็กชายพลกฤช สิงห์ก้อม ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน  ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 3

8 เด็กชายศุภกิจ แสวงชัย ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์มาตย์ ปวช. อาหารและโภชนาการ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวสิริพร ตรวจมีรคา ปวช. อาหารและโภชนาการ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 2

3 นางสาวเนตรนภา โกติรัมย์ ปวช. อาหารและโภชนาการ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวศกุนิชญ์ ศรีเศรษฐา ปวช. อาหารและโภชนาการ  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวพรพิมล ไชยสุวรรณ์ ปวช. อาหารและโภชนาการ

6 นางสาววิไลวรรณ เการัมย์ ปวช. อาหารและโภชนาการ มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวญานิศา คะเรรัมย์ ปวช. อาหารและโภชนาการ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 2

8 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประเสริฐศรี ปวช. อาหารและโภชนาการ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวศิริลักษณ์ นาครอด ปวช. อาหารและโภชนาการ  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวเกศินี บังทอง ปวช. อาหารและโภชนาการ

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 เด็กหญิงรุจิรา แก้วธาณี ปวช. การโรงแรม การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวสุภาวดี ประเสริฐศรี ปวช. การโรงแรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 6

3 นางสาววริศรา สายบุตร ปวช. การโรงแรม วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวพนิดา ค าวงษา ปวช. การโรงแรม  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวพรชฎา โททัสสะ ปวช. การโรงแรม

6 นางสาวกัญญารัตน์ ปล้ืมหอม ปวช. การโรงแรม มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาววันดี จิมานัง ปวช. การโรงแรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 6

8 นายธนวัต กล้ิงรัมย์ ปวช. การโรงแรม วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่ินน้อย ปวช. การโรงแรม  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวจิราภรณ์ ทิพย์โพธ์ิ ปวช. การโรงแรม

11 เด็กหญิงขวัญชีวา ไชยสา ปวช. การโรงแรม

12 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา วิเศษเส็ง ปวช. การโรงแรม

13 นางสาวธนาวดี น้อยพรม ปวช. การโรงแรม

14 นางสาวรัชนีกร สุพรรณภักด์ิ ปวช. การโรงแรม

15 นางสาวกัญญาณัฏฐา กมลรัมย์ ปวช. การโรงแรม

16 นางสาวธนัตถ์กรณ์  รันยพรโสภณ ปวช. การโรงแรม

17 นางสาวปีย์ฐามาศ  สมุติรัมย์ ปวช. การโรงแรม

18 นางาสาววรกาญจน์ บุรันรัมย์ ปวช. การโรงแรม

19 นางสาวณัฐณิชา น่ิมเรือง ปวช. การโรงแรม

20 นายทนงศักด์ิ  ไชยรส ปวช. การโรงแรม

21 นางสาวอัญมณี ทองน า ปวช. การโรงแรม

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการโรงแรม


