


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และก าหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ ์

 ตามท่ี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้มีประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 2๕ ตุลาคม  
ถึงวันท่ี  21  ธันวาคม 2565  ไปแล้วนั้น  

 บัดนี้ การรับสมัครนักเรียน  นักศึกษาดังกล่าวได้ เสร็จส้ินลงแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ และก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินฯ ดังนี้ 

 ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวัน เสาร์ ท่ี  7 มกราคม ๒๕66  
สอบสัมภาษณ์  

ล าดับ
ท่ี 

แผนกวิชา วัน เวลา ที่สอบสัมภาษณ ์ ห้อง/อาคารที่สอบ หมายเหตุ 

1 ช่างยนต์  อาคาร 12 ช้ัน 2  

2 ช่างกลโรงงาน  อาคาร 7 ช้ัน 1  

3 ช่างเช่ือมโลหะ  อาคาร 8 ช้ัน 1  

4 ช่างไฟฟ้าก าลัง  อาคาร 8 ช้ัน 3  

5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  อาคาร 7 ช้ัน 3  

6 ช่างก่อสร้าง 7 มกราคม ๒๕66 อาคาร 11 ช้ัน 1  

7 ช่างโยธา เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคาร 11 ช้ัน 2  

8 ช่างสถาปัตยกรรม  อาคาร 8 ช้ัน 2  

9 อาหารและโภชนาการ  อาคาร 4 ช้ัน 2  

10 การโรงแรม  อาคาร 12 ช้ัน 6  

11 ผ้าและเครื่องแต่งกาย  อาคาร 4 ช้ัน 3  

12 การบัญชี  อาคาร 12 ช้ัน 5  

13 การจัดการ  อาคาร 2 ช้ัน 1  

14 การตลาด  อาคาร 2 ช้ัน 3  

15 การจัดการโลจิสติกส์  อาคาร 2 ช้ัน 2  

16 คอมพิวเตอร์  อาคาร 11 ช้ัน 3  

17 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  12704  

18 สาขาเทคโนโลยีอิเล็ทรอนิกส์  12702  



ล าดับ
ท่ี 

แผนกวิชา วัน เวลา ที่สอบสัมภาษณ ์ ห้อง/อาคารที่สอบ หมายเหตุ 

19 สาขาการบัญชี 7 มกราคม ๒๕66 12701  

20 สาขาการจัดการส านักงาน เวลา 08.00 – 16.00 น. 12703  

**หมายเหตุ  :  ให้มาสอบสัมภาษณ์ภายในเวลาท่ีก าหนด 
 



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาว สุรินธร ดีสม ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นาย ธีระศกัด์ิ เกียงสี ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ห้องสอบท่ี  12702

3 นาย พลกฤษณ์ โพนทอง ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นาย ภาณุวฒัน ์เสาะโชค ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เวลา 08.00-16.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาตรี

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาว ศรีจนัทร์ สุขสมเลิศ ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว กนกวรรณ กนัยิ่ง ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน  ห้องสอบท่ี  12703

3 นางสาว กวินธิดา วิไลฤทธ์ิ ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นางสาว น ้าผ้ึง กรวยรัมย์ ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นางสาว ธนนัทล์ดา อนุกิจ ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน

6 นางสาว ศศินา เกรียงรัมย์ ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน

7 นางสาว นนัฐิชา ประสาทนอก ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน

8 นางสาว พชัรียา รอดกระโทก ปริญญาตรี การจัดการส านักงาน

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาตรี

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาว ณชัธิดา จูมพลา ปริญญาตรี การบัญชี การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว บญุญาพร นาคพนัธุ์ ปริญญาตรี การบัญชี  ห้องสอบท่ี  12701

3 นางสาว สุภสัสร สอนบญุชู ปริญญาตรี การบัญชี วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นางสาว ธิดารัตน ์ฉวีวงศ์ ปริญญาตรี การบัญชี  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นางสาว พรรษา เอียงไธสง ปริญญาตรี การบัญชี

6 นางสาว ศทุธินี เจริญรัมย์ ปริญญาตรี การบัญชี

7 นางสาว สโรชา ปล้ืมธุระ ปริญญาตรี การบัญชี

8 นางสาว อญัชลีพรรณ บษุบงค์ ปริญญาตรี การบัญชี

9 นางสาว ประภาศิริ สาลี ปริญญาตรี การบัญชี

10 นางสาว นนัทวนั ทองเกล้ียง ปริญญาตรี การบัญชี

11 นางสาว พิมพล์ภสั มาลาทอง ปริญญาตรี การบัญชี

12 นางสาว ฐิติพร วิจิตร ปริญญาตรี การบัญชี

13 นางสาว พรพิมล เกิดบตุร ปริญญาตรี การบัญชี

14 นาย ธญันิศญาน ์สยามประโคน ปริญญาตรี การบัญชี

15 นางสาว รุจิรา ดาวรัมย์ ปริญญาตรี การบัญชี

16 นางสาว ศภุามน กนัวงษ์ ปริญญาตรี การบัญชี

17 นางสาว ชลธิชา สุมหิรัญ ปริญญาตรี การบัญชี

18 นางสาว บษุกร มีแกว้ ปริญญาตรี การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

สาขาวิชาการบัญชี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

19 นางสาว วราลิน เขียวรัมย์ ปริญญาตรี การบัญชี การสอบสัมภาษณ์ 

20 นาย กงัวาน มุสารัมย์ ปริญญาตรี การบัญชี  ห้องสอบท่ี  12701

21 นางสาว โชติกา บวรรัมย์ ปริญญาตรี การบัญชี วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

22 นางสาว อรยา โสนาคา ปริญญาตรี การบัญชี  เวลา 08.00-16.00 น.

23 นางสาว กฤษณา สืบเพง็ ปริญญาตรี การบัญชี

24 นางสาว อาภสัรา จุมเกตุ ปริญญาตรี การบัญชี

25 นางสาว ชุติมา ชิวรัมย์ ปริญญาตรี การบัญชี

26 นางสาว นุชวรา สุภกรรม ปริญญาตรี การบัญชี

27 นางสาว กนกอร สุขโข ปริญญาตรี การบัญชี

28 นางสาว เพียงฟ้า สิงทอง ปริญญาตรี การบัญชี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นาย อรรถพล ภาคสุวรรณ ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า การสอบสัมภาษณ์ 

2 นาย กฤตเมธ เกศแกว้ ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า  ห้องสอบท่ี  12704

3 นาย ภูวดล จ าปาแดง ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

 เวลา 08.00-16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาตรี

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.


