


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 เด็กชาย บญุญามี สหุนาลุ ปวช. ยานยนต์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว ปวีณ์นุช ตรวจมรรคา ปวช. ยานยนต์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 2

3 นาย วชัระ สวนเพชร ปวช. ยานยนต์ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นาย มงักร นาคนาคา ปวช. ยานยนต์  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นางสาว วรัญญา เรียนไธสง ปวช. ยานยนต์

6 นาย อิทธินนัท ์แสงสว่าง ปวช. ยานยนต์

7 นาย ณัฐวุฒิ ฉิมบา้นไร่ ปวช. ยานยนต์

8 เด็กชาย วีรภทัร วงคต์าปอง ปวช. ยานยนต์

9 นาย วุทธิชยั บญุนุวงค์ ปวช. ยานยนต์

10 นาย พทัธดนย ์อินทจ์นัทร์ ปวช. ยานยนต์

11 นาย กีรติ ด่านกระโทก ปวช. ยานยนต์

12 นาย จิรวฒัน์ เพียรค า ปวช. ยานยนต์

13 นาย ทดัตพงศ ์ทะรารัมย์ ปวช. ยานยนต์

14 นาย ศศิศ แดงวิไล ปวช. ยานยนต์

15 นาย นครินทร์ ศรโส ปวช. ยานยนต์

16 นาย เหมือนฝัน ซอมรัมย์ ปวช. ยานยนต์

17 นาย ปภงักร ปะสุตงั ปวช. ยานยนต์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

สาขาวิชาช่างยนต์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นาย ธีรเดช ยามประโคน ปวช. ยานยนต์ การสอบสัมภาษณ์ 

19 นางสาว นิพาดา แจง้กระจ่าง ปวช. ยานยนต์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 2

20 นาย เจตนิพทัธ ์พรสนัเทียะ ปวช. ยานยนต์ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

21 นาย ธีรศกัด์ิ โภคอุดม ปวช. ยานยนต์  เวลา 08.00-16.00 น.

22 เด็กชาย จกัรกฤษณ์ ร่วมสุข ปวช. ยานยนต์

23 นาย ธนกร แซกรัมย์ ปวช. ยานยนต์

24 นาย จีรพฒัน์ งามสิงห์ ปวช. ยานยนต์

25 นาย ยศวิทญ ์เสาประโคน ปวช. ยานยนต์

26 เด็กชาย คุณัชญ ์ปัญญาวงศ์ ปวช. ยานยนต์

27 นาย พรเทพ อินทยงุ ปวช. ยานยนต์

28 นาย อนุชา สมมา ปวช. ยานยนต์

29 นาย อนุรักษ ์พาร่ืนรัมย์ ปวช. ยานยนต์

30 นาย พรพิพฒัน์ หาญสุด ปวช. ยานยนต์

31 นาย อคัรวิชญ ์ชยัสุวรรณ ปวช. ยานยนต์

32 นางสาว เบญจพร แสงม่วง ปวช. ยานยนต์

33 นาย อนุสรณ์ กางรัมย์ ปวช. ยานยนต์

34 นาย ธีระพงษ ์บรรดาดี ปวช. ยานยนต์

35 นาย ธีรภทัร จนัทอง ปวช. ยานยนต์

36 นาย ชุฐิพงษ ์ทะเนตรรัมย์ ปวช. ยานยนต์

37 นาย ธีรพงศ ์ภาคเด่ียว ปวช. ยานยนต์

38 นาย ศทุธสิน พินิรัมย์ ปวช. ยานยนต์

39 นาย นที ศิริส าราญ ปวช. ยานยนต์

40 นาย ประสิทธ ์มูลผา ปวช. ยานยนต์

41 นาย ศภุวฒัน์ บงัโอดตะคุ ปวช. ยานยนต์

42 นาย ณัฎฐพล สวายพล ปวช. ยานยนต์

43 นาย รติกร ก่ิงสีดา ปวช. ยานยนต์

44 นาย ปิยวฒัน์ เร่ิมศรี ปวช. ยานยนต์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

45 นาย มนญัชยั เหลก็เพชร ปวช. ยานยนต์ การสอบสัมภาษณ์ 

46 นาย เสรี หนองบวั ปวช. ยานยนต์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 2

47 นาย ภาคภุมิ วงคณิต ปวช. ยานยนต์ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

48 นาย ณัฐพงศ ์เจือจนัทร์ ปวช. ยานยนต์  เวลา 08.00-16.00 น.

49 นาย กรประภสั วงัใหญ่รัมย์ ปวช. ยานยนต์

50 นาย ธีรเมธ สนทนา ปวช. ยานยนต์

51 นาย รังสรรค ์สงัขช่์วย ปวช. ยานยนต์

52 นาย สุรวิชญ ์สงัเกตกิจ ปวช. ยานยนต์

53 นางสาว สุดใจ สว่างอารมย์ ปวช. ยานยนต์

54 นาย นนัทนาการ แดงศรี ปวช. ยานยนต์

55 นาย เอกภาพ วงศด์ว้ง ปวช. ยานยนต์

56 นาย เขมมนสั ศรีทศัน์ ปวช. ยานยนต์

57 นาย ชนะชยั แสนหล่าย ปวช. ยานยนต์

58 นาย ภทัรจาริน สุนประโคน ปวช. ยานยนต์

59 นาย สนัติภาพ แสนกลา้ ปวช. ยานยนต์

60 นางสาว สิรามล จูหวา้ ปวช. ยานยนต์

61 นาย ปวิภก์ร สมมิตร ปวช. ยานยนต์

62 นาย กรวิทย ์กรีสุธา ปวช. ยานยนต์

63 นาย ชนินทร์ รุ่งโรจน์ ปวช. ยานยนต์

64 นาย พีรณัฐ ปาสาบตุร ปวช. ยานยนต์

65 นาย วีระชิต ระวงัดี ปวช. ยานยนต์

66 นาย วีรชา ระวงัดี ปวช. ยานยนต์

67 นาย ธีรเมธ บญุรัมย์ ปวช. ยานยนต์

68 นาย ธรรมนูญ คิดขนุทด ปวช. ยานยนต์

69 นาย ภาณุพงษ ์คูรัมย์ ปวช. ยานยนต์

70 นาย อศัวิน สุทธิ ปวช. ยานยนต์

71 นาย ธนพฒัน์ พิมพเ์ช้ือ ปวช. ยานยนต์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

72 เด็กชาย พรเทพ บหุงา ปวช. ยานยนต์ การสอบสัมภาษณ์ 

73 นาย ศิขริน ศิริพนัธ์ ปวช. ยานยนต์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 2

74 นาย คณิศร ลุนพงษ์ ปวช. ยานยนต์ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

75 เด็กชาย ณัฎฐภทัร แขรัมย์ ปวช. ยานยนต์  เวลา 08.00-16.00 น.

76 เด็กชาย จิรชยั ช่ืนอุรา ปวช. ยานยนต์

77 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบา้วรรณ ปวช. ยานยนต์

78 นาย เอกธวชั การัมย์ ปวช. ยานยนต์

79 เด็กชาย กฤตธชั ศรีแกว้ ปวช. ยานยนต์

80 นาย ณัฐชนนท ์คะเลรัมย์ ปวช. ยานยนต์

81 นาย อดิศร จนัทะสอน ปวช. ยานยนต์

82 นาย ธนภทัร ยายรัิมย์ ปวช. ยานยนต์

83 นางสาว อุษามณี เสียดกลาง ปวช. ยานยนต์

84 เด็กชาย ธนดล ธรรมธุระ ปวช. ยานยนต์

85 นาย วีรยทุธ พิมพแ์กว้ ปวช. ยานยนต์

86 นาย ปรัชญา รักยา ปวช. ยานยนต์

87 นาย สุพฒัน์ โปรดประโคน ปวช. ยานยนต์

88 นาย อุดมพร พนันาวา ปวช. ยานยนต์

89 นาย ปรัชญา ปักกาสาร ปวช. ยานยนต์

90 นาย กฤษฎา ชยัสมคัร ปวช. ยานยนต์

91 นาย ณัฐวุฒิ โกรัมย์ ปวช. ยานยนต์

92 นาย ธนกร หอยสงัข์ ปวช. ยานยนต์

93 นางสาว เขมจิรา จากรัมย์ ปวช. ยานยนต์

94 นาย สิทธิชยั ทะเรืองรัมย์ ปวช. ยานยนต์

95 นาย วรกานต ์อินทร์แปลง ปวช. ยานยนต์

96 นาย แทนคุณ สินสายรัมย์ ปวช. ยานยนต์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 เด็กชาย ศภุโชค วิบลูยก์ุล ปวช. เคร่ืองมือกล การสอบสัมภาษณ์ 

2 นาย ปัณณ์ รักษา ปวช. เคร่ืองมือกล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

3 นางสาว พชัรกาญจน์ กะการดี ปวช. เคร่ืองมือกล วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 เด็กชาย ศรัณยพงศ ์ทองหล่อ ปวช. เคร่ืองมือกล  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นางสาว ศศิภา บญุงาม ปวช. เคร่ืองมือกล

6 เด็กชาย ภากร แสงภกัดี ปวช. เคร่ืองมือกล

7 นาย พีรพฒัน์ จีบจอหอ ปวช. เคร่ืองมือกล

8 เด็กชาย ธนกฤษ ศภุวุฒิ ปวช. เคร่ืองมือกล

9 นาย สิทธิพงษ ์คาน ปวช. เคร่ืองมือกล

10 นาย ศิวโรจน์ มุทาพร ปวช. เคร่ืองมือกล

11 นาย อิทธิพทัธ ์พรมโสฬส ปวช. เคร่ืองมือกล

12 เด็กชาย สุทธาภรณ์ รวดเงิน ปวช. เคร่ืองมือกล

13 นาย วสิน ศรีเทพ ปวช. เคร่ืองมือกล

14 นาย ภิรมยพ์ร กะรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

15 นางสาว กญัญาณัฐ ยนืยง ปวช. เคร่ืองมือกล

16 นาย มีสุข ชะอุ่มประโคน ปวช. เคร่ืองมือกล

17 นาย ศกัด์ิกรินทร์ โพธ์ิแกว้ ปวช. เคร่ืองมือกล

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นาย ภคัรพล วาจาจิตร ปวช. เคร่ืองมือกล การสอบสัมภาษณ์ 

19 นาย อดิชาติ กรรัตน์ ปวช. เคร่ืองมือกล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

20 เด็กชาย ธนญัญู สุขรัตน์ ปวช. เคร่ืองมือกล วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

21 นางสาว วิภาดา มณีค า ปวช. เคร่ืองมือกล  เวลา 08.00-16.00 น.

22 นางสาว สุชาวลี ยานรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

23 นาย ธีร์ธวชั ชยัชุมพล ปวช. เคร่ืองมือกล

24 นาย บญุธฤทธ์ิ ค  าวนัสา ปวช. เคร่ืองมือกล

25 นาย ณัฐกร ศิริสวสัด์ิ ปวช. เคร่ืองมือกล

26 เด็กชาย ชินภทัร แป้นนางรอง ปวช. เคร่ืองมือกล

27 นาย นิติภูมิ สะเทิงรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

28 นาย รัชชานนท ์อุดม ปวช. เคร่ืองมือกล

29 นาย พลศรุต ทาหนองเภา ปวช. เคร่ืองมือกล

30 เด็กหญิง กุศลิน ตึกประโคน ปวช. เคร่ืองมือกล

31 นาย เอกภวิษย ์สว่างศรี ปวช. เคร่ืองมือกล

32 นาย ปฐพี เจริญสุข ปวช. เคร่ืองมือกล

33 นาย ศิรภทัร แหมสูงเนิน ปวช. เคร่ืองมือกล

34 นาย ศรีกรณ์ สมอ่อน ปวช. เคร่ืองมือกล

35 นาย ไชยวฒัน์ ชั้นดี ปวช. เคร่ืองมือกล

36 นาย สุขสนัต ์ซอ้นกล่ิน ปวช. เคร่ืองมือกล

37 นางสาว ธญัชนก สุทธิมูล ปวช. เคร่ืองมือกล

38 นาย ศภุกร เทียมทอง ปวช. เคร่ืองมือกล

39 นาย ธวลัรัตน์ มนสัสิลา ปวช. เคร่ืองมือกล

40 นาย พงศธร พนัโนบวั ปวช. เคร่ืองมือกล

41 นาย สิทธิโชค บวัทองหลาง ปวช. เคร่ืองมือกล

42 นาย บริภทัร หาลากรณ์ ปวช. เคร่ืองมือกล

43 นาย พรหมจกัร สิงคนิภา ปวช. เคร่ืองมือกล

44 นาย สิรธีร์ ใจกลา้ ปวช. เคร่ืองมือกล



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

45 นาย อชิระ ชิวรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล การสอบสัมภาษณ์ 

46 นาย พีรพฒัน์ เกมาหายงุ ปวช. เคร่ืองมือกล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

47 นางสาว สุชาดา แซ่ตั้ง ปวช. เคร่ืองมือกล วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

48 นาย ปกรณ์ แสนวนัดี ปวช. เคร่ืองมือกล  เวลา 08.00-16.00 น.

49 นางสาว พิมพพิ์มล ส ารวมจิต ปวช. เคร่ืองมือกล

50 นาย ธนากร สุขเกษม ปวช. เคร่ืองมือกล

51 นาย ภาณุพงษ ์รอยดี ปวช. เคร่ืองมือกล

52 นาย กรวิชญ ์ชาวดร ปวช. เคร่ืองมือกล

53 นาย การัณย ์สุขสวสัด์ิ ปวช. เคร่ืองมือกล

54 นาย อรรถพงษ ์รุ่งสว่าง ปวช. เคร่ืองมือกล

55 นาย ภูธเนศ เจริญสุข ปวช. เคร่ืองมือกล

56 นาย ณัฐชยั ประโลม ปวช. เคร่ืองมือกล

57 นาย คเณศวร ชึรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

58 นางสาว จิตรา วาสนรุ่งเรือง ปวช. เคร่ืองมือกล

59 นางสาว จนัจิรา ดดัถุยาวตัร ปวช. เคร่ืองมือกล

60 นาย สญัชยั เรืองรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

61 นาย วีรภทัร วงัสอง ปวช. เคร่ืองมือกล

62 นาย ธีรภทัร เสาทอง ปวช. เคร่ืองมือกล

63 นาย ธนากร อินอ่อน ปวช. เคร่ืองมือกล

64 นาย ถิรนยั เสกชยั ปวช. เคร่ืองมือกล

65 นาย ทินพงษ ์ดีช่อรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

66 นาย ไกรวิชญ ์การเพียร ปวช. เคร่ืองมือกล

67 นาย สจัจวุฒิ นกพรม ปวช. เคร่ืองมือกล

68 นาย จิตรเทพ ทรงรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

69 นางสาว ศศิพิมพ ์วิสิทธิมูล ปวช. เคร่ืองมือกล

70 นาย กนัตภณ เมืองแกว้ ปวช. เคร่ืองมือกล

71 นางสาว ภทัรวดี ไกรพงษ์ ปวช. เคร่ืองมือกล



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

72 นางสาว ฌานิภา ค  าประโคน ปวช. เคร่ืองมือกล การสอบสัมภาษณ์ 

73 นางสาว สุนิษา การเพียร ปวช. เคร่ืองมือกล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

74 เด็กชาย อ าพล กุยรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

75 เด็กชาย ณัฐพล สร้อยทอง ปวช. เคร่ืองมือกล  เวลา 08.00-16.00 น.

76 นาย วงศกร กองแกว้ ปวช. เคร่ืองมือกล

77 เด็กชาย อรรคพล ส าเริญรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

78 นาย จกัรรินทร์ ปาปะนงั ปวช. เคร่ืองมือกล

79 นาย ศิลา ป้ันคุม้ ปวช. เคร่ืองมือกล

80 นางสาว ธาราภิรมย ์พลค ามาก ปวช. เคร่ืองมือกล

81 นาย จีรภทัร วิชยัวงค์ ปวช. เคร่ืองมือกล

82 นาย ธีรภทัร คนเพียร ปวช. เคร่ืองมือกล

83 นาย อยัการ โลไธสง ปวช. เคร่ืองมือกล

84 เด็กชาย นิธิกร ไตรศร ปวช. เคร่ืองมือกล

85 นาย ธีรเมธ แกว้ประสงค์ ปวช. เคร่ืองมือกล

86 นาย วชัรพงษ ์ชุมนุช ปวช. เคร่ืองมือกล

87 นางสาว รุ่งเพชร บญุพิมล ปวช. เคร่ืองมือกล

88 นาย ธนภทัร สงัขบ์รูณ์ ปวช. เคร่ืองมือกล

89 นาย พรรษา มนตรีพิลา ปวช. เคร่ืองมือกล

90 นาย อภิวตัร ชูชี ปวช. เคร่ืองมือกล

91 นางสาว กลัยรัตน์ ประคองสุข ปวช. เคร่ืองมือกล

92 นาย สนัติภาพ กนัศล ปวช. เคร่ืองมือกล

93 นาย ธนากร แช่มรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

94 นาย ธนพฒัน์ สมบรูณ์ ปวช. เคร่ืองมือกล

95 นาย จิรพสั สุมรัมย์ ปวช. เคร่ืองมือกล

96 นางสาว ฤทยัรัตน์ แกว้บตุรดี ปวช. เคร่ืองมือกล

97 นางสาว ฉนัทนา บวังาม ปวช. เคร่ืองมือกล

98 นาย วุฒิภทัร์ หอมเนียม ปวช. เคร่ืองมือกล



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นาย ธนพัฒน์ พิมพาลัย ปวช. โครงสร้าง การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว พัชราพร เพ็ชรรัตน์ ปวช. โครงสร้าง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 1

3 นาย ธนากร พิมพ์ทอง ปวช. โครงสร้าง วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นาย ณัฐวุฒิ สุขผล ปวช. โครงสร้าง  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นาย ภูผา บุตรงาม ปวช. โครงสร้าง

6 นาย สมิทธ์ ฉะอ้ิงรัมย์ ปวช. โครงสร้าง

7 นาย บูรพา ไวยะ ปวช. โครงสร้าง

8 นาย ปวีร์ ปรากฎไทย ปวช. โครงสร้าง

9 นาย วรพล กลสันต์ ปวช. โครงสร้าง

10 นาย ภูธฤทธ์ิ เบ็ญจคุ้ม ปวช. โครงสร้าง

11 นาย ธันวา จันทร์เต็ม ปวช. โครงสร้าง

12 นาย ธีรพจน์ พัสดร ปวช. โครงสร้าง

13 นาย ธีรภัทร พัสดร ปวช. โครงสร้าง

14 นาย อนันดา บุตรดีเคน ปวช. โครงสร้าง

15 นางสาว วิไลวัลย์ พันธ์งาม ปวช. โครงสร้าง

16 นาย จักรกฤษ โกรัมย์ ปวช. โครงสร้าง

17 นาย วสุพล ฉอรัมย์ ปวช. โครงสร้าง

ระดับ ปวช.

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นาย นฤสรณ์ นุสิทธ์ิ ปวช. โครงสร้าง การสอบสัมภาษณ์ 

19 นาย ธนา วนัดี ปวช. โครงสร้าง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 1

วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

 เวลา 08.00-16.00 น.



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นาย วิรุฬห์ฉตัร ถะเกิงสุข ปวช. ไฟฟ้าก าลัง การสอบสัมภาษณ์ 

2 นาย พงศธร เพง็พนัธ์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 3

3 นาย วงศสิ์ริ จนัทร์เหลือง ปวช. ไฟฟ้าก าลัง วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นาย ทวีโชค รักษา ปวช. ไฟฟ้าก าลัง  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นาย จิรชยั จนัประทดั ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

6 นาย เจษฎา เห็นทัว่ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

7 นาย นวพล เทียมสมัฤทธ์ิ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

8 นาย ณัฐกิตต ์สุดโท ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

9 นาย วชัรวีร์ สร้อยส าอางค์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

10 นาย ศภุกร กองมี ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

11 นาย ปิยะ กระรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

12 นาย เกียรติบดินทร์ สารากุล ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

13 นาย ภคนน โยธะพนัธ์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

14 เด็กชาย พงษพิ์สุทธ์ิ มะติยาภกัด์ิ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

15 นาย ชายชาญ รักวาด ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

16 นาย จีรทิปต ์ภูสีเขียว ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

17 นาย จิรายทุธ ์ทองพิมาย ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นาย ฐปนวรรธน์ ทศันา ปวช. ไฟฟ้าก าลัง การสอบสัมภาษณ์ 

19 นาย อธิน อุ่นเรือน ปวช. ไฟฟ้าก าลัง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 3

20 นาย วสิษฐพ์ล ทบพกัตร์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

21 นางสาว ปัณฑิตา นาคประโคน ปวช. ไฟฟ้าก าลัง  เวลา 08.00-16.00 น.

22 นาย สิปปกร ดินจนัทร์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

23 นางสาว สรวรรณ หวงัสุขดี ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

24 นาย วุฒิชยั สุขแมน้ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

25 นางสาว ชญาภา อนุเคราะห์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

26 นางสาว ปาริชาติ เอ่ียมลมา้ย ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

27 นางสาว กญัญาณัฐ ทรัพยม์าก ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

28 นาย บญัญวตั กุลดารัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

29 นาย ฐาปกรณ์ เพชรรัตน์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

30 นาย กรรชยั จนัทร์สว่าง ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

31 นาย นิธิกร สิขินารัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

32 นาย รัฐภูมิ ยาประโคน ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

33 นาย ธนกฤต เจริญรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

34 นางสาว พฤกษา เรืองรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

35 นาย ณัฐดนยั เปกรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

36 นาย ระพีพฒัน์ อมัพรรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

37 นาย สุรศกัด์ิ นอนา ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

38 นาย อิทธิพล ยนิดี ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

39 นางสาว ปนดัดา ปโุนรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

40 นาย จกัรพนัธ ์ยศดา ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

41 นางสาว กรองกาญจน์ บญุศรี ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

42 นาย วิจกัขณ์ แขรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

43 นาย ณัฐพล พ่ึงภกัด์ิ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

44 นาย ณัฐวุฒิ แสนเลิศ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

45 นาย วชัระ ลากลาง ปวช. ไฟฟ้าก าลัง การสอบสัมภาษณ์ 

46 เด็กชาย สวิตต ์ศนูยว์งค์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 3

47 นาย ณัฐวุฒิ เศษลือ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

48 เด็กหญิง ธิติมา การกระสงั ปวช. ไฟฟ้าก าลัง  เวลา 08.00-16.00 น.

49 นาย ธนกฤต โยโพธ์ิ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

50 นางสาว อภิสรา ชารัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

51 เด็กชาย ณตะวนั เยาวโคตร ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

52 นางสาว พรสวรรค ์เพง็มะจนั ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

53 นาย วีระพงษ ์ขจดัโรคา ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

54 เด็กชาย อธิพงษ ์สินศิริ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

55 นาย ขนุพฒัน์ โสตถิบณัฑิต ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

56 นาย อภิวฒัน์ นาคาธร ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

57 นาย วิษณุ ทบัพิมาย ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

58 นางสาว เนตรณภทัร สิงห์เงิน ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

59 นางสาว กญัญาณัฎฐา กมลรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

60 นาย ธิวากร เจริญรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

61 นาย ฤกษดี์ ศรีเนาวรักษ์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

62 นายณัฐพงศ ์ มาประกอบ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง

63 นายทิวากร  เจริญรัมย์ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นาย อนุพนัธ ์ยารัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 เด็กหญิง อธิติยา เหงา้โอสา ปวช. อิเล็กทรอนิกส์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

3 นาย ณัฐศกัด์ิ ปานโพธ์ิจาน ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นาย ชินภทัร รังแกว้ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นาย จกัรพนัธ์ุ วงษศิ์ลป์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

6 นาย ธนกฤต แสงอรุณ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

7 นาย ประทานพร จนัทร์ภิรมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

8 เด็กหญิง อศัรา การเพียร ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

9 นาย ธนพจน์ ศิริโพธ์ิ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

10 นาย ทีปกร บญุยงค์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

11 นางสาว ชิชา แกว้ละออ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

12 นาย รัฐศาสตร์ ทองจนัทร์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

13 นาย ธนวฒัน์ รามบตุรดี ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

14 นางสาว กมลชนก หมูท่อง ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

15 นาย ธนากร ประพนัธ์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

16 นาย ชยัวฒัน์ คิดรัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

17 นาย อคัรินทร์ เซิงสมหวงั ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นาย ธนรัฐ บญุคุม้ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ การสอบสัมภาษณ์ 

19 นาย ช านาญ ยนืยง ปวช. อิเล็กทรอนิกส์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

20 นางสาว อรชร ชวนกระโทก ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

21 นางสาว พิพชัญา เงางาม ปวช. อิเล็กทรอนิกส์  เวลา 08.00-16.00 น.

22 นาย ศตเนติ ขาวงาม ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

23 นางสาว พิมพช์นก คาโส ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

24 นาย กรกฎ ศิลา ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

25 นาย สิรภพ พิพชัรพงษ์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

26 นางสาว รินรดา อินรารัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

27 นาย กิตติกร ทองทรวง ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

28 นางสาว พิชญาภา การัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

29 นางสาว พิมพท์อง ตนัเสียง ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

30 นาย ญาโณทยั ไกรษร ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

31 นางสาว สุมิตรา ใหญ่รัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

32 นาย พชัรพล เรืองรัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

33 นาย ธนาทรัพย ์กะสุนรัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

34 นาย ณัฐวฒัน์ หวงัผล ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

35 นางสาว จิราวรรณ บญุประดบั ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

36 นาย ฉลองชยั ทิศรัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

37 นางสาว กมลลกัษณ์ กองรัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

38 นางสาว สุธาสินี ธรรมเท่ียง ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

39 นาย ทกัษดนย ์ยนืยง ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

40 นางสาว สิริกานต ์ช่วยรัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

41 นาย กณวรรธน์ ยอดเพชร ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

42 นาย อุดมศกัด์ิ เพชรเลิศ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

43 นางสาว ปนดัดา แสนจนัดี ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

44 นางสาว เนตรชนก ภาคสุโพธ์ิ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

45 นางสาว วิไรพร กนัหฤกษ์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ การสอบสัมภาษณ์ 

46 นางสาว ปาริชาติ โสประโคน ปวช. อิเล็กทรอนิกส์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

47 นาย ชชัวาลย ์สงัขะวรรณ์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

48 เด็กหญิง จนัทมณี แสงแดง ปวช. อิเล็กทรอนิกส์  เวลา 08.00-16.00 น.

49 นางสาว ภทัราภรณ์ ศรีบริุนทร์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

50 นาย รุ่งเรือง วารีรัมย์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์

51 นางสาว กฤตยา เจริญรักษ์ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาว ไอริสา อามาต ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว ตน้ขา้ว ยาสุขี ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

3 นาย กณัฑอ์เนก ศรีโพธ์ิงาม ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นางสาว ศิริลาวลัย ์เตม็ใจ ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นาย คณาธิป ทวนัเวทย์ ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์

6 นางสาว ชวลัลกัษณ์ สุระรัมย์ ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์

7 นาย อภิชาติ ไผว่งศ์ ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์

8 เด็กชาย รชานนท ์พนัทอง ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์

9 นางสาว เนตรนภา เยาะเยย้ ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์

10 นาย ธีรวฒัน์ จนัทร์ลาภ ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาว ชนกนนัท ์ศรีสุข ปวช. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นาย ธนากร พศวีร์ธากุล ปวช. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

3 นางสาว อนญัญา ป้องนพภา ปวช. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

 เวลา 08.00-16.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาว รุจิษยา รัศมี ปวช. ก่อสร้าง การสอบสัมภาษณ์ 

2 นาย กฤษณพงศ ์อะรัญ ปวช. ก่อสร้าง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 1

3 นาย จิรโชติ เกิดโมลี ปวช. ก่อสร้าง วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นางสาว วรรณธนา งานประโคน ปวช. ก่อสร้าง  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นาย ธนกร ใจเรือง ปวช. ก่อสร้าง

6 นางสาว สุชาดา อุ่นใจดี ปวช. ก่อสร้าง

7 นางสาว ภารวี สุดงาม ปวช. ก่อสร้าง

8 นางสาว จิราภรณ์ บรูณ์เจริญ ปวช. ก่อสร้าง

9 นาย พิพฒัน์ พินิรัมย์ ปวช. ก่อสร้าง

10 นางสาว สริดา หาญกลาง ปวช. ก่อสร้าง

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 เด็กชาย นิติธร วะปะนงั ปวช. โยธา การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว แพรวา พลเสน ปวช. โยธา  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 2

3 นางสาว จารุวรรณ ชูชาติ ปวช. โยธา วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นางสาว ศิรินทรา ศรีสุวงค์ ปวช. โยธา  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นาย โชคปรีชา สวยสอาด ปวช. โยธา

6 นางสาว กญัญานี ก าลงัรัมย์ ปวช. โยธา

7 นาย เตวิด คิดงาม ปวช. โยธา

8 นาย ณธกร สมบติัวงศ์ ปวช. โยธา

9 นางสาว อารียา พนัธศ์รี ปวช. โยธา

10 นางสาว กญัญาณัฐ ท านา ปวช. โยธา

11 นาย ชยัพฒัน์ การเพียร ปวช. โยธา

12 นางสาว ยพุารัตน์ ทรุารัมย์ ปวช. โยธา

13 นางสาว ปนดัดา เมืองกลาง ปวช. โยธา

14 นางสาว สุทธิกานต ์สามทา่ ปวช. โยธา

15 นาย ภูมิรพี พรหมประชุม ปวช. โยธา

16 นางสาว สุธาทิพย ์แกว้ประสงค์ ปวช. โยธา

17 นาย ปวรุตม ์แสงกุดเลาะ ปวช. โยธา

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

สาขาวิชาช่างโยธา

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นาย สรายทุธ บญุมี ปวช. โยธา การสอบสัมภาษณ์ 

19 นางสาว นราพร ดวงศรี ปวช. โยธา  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 2

20 นาย นนัทศยั จิตรแมน้ ปวช. โยธา วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

21 นางสาว ณัฏฐณิชา กะรินทร์ ปวช. โยธา  เวลา 08.00-16.00 น.

22 นาย นาวินตา้ การัมย์ ปวช. โยธา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาว ชริณทิพย ์ศรีขนัธ์ ปวช. สถาปัตยกรรม การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว ศศิ ประจนับาล ปวช. สถาปัตยกรรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 2

3 เด็กหญิง สุภทัรา เกียรติรัมย์ ปวช. สถาปัตยกรรม วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นางสาว ธนพร กนัรัมย์ ปวช. สถาปัตยกรรม  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นางสาว ป่ินทอง เกาะรัมย์ ปวช. สถาปัตยกรรม

6 เด็กหญิง ธนดัดา เหินศรี ปวช. สถาปัตยกรรม

7 นาย จิรัชกร แกว้เกิด ปวช. สถาปัตยกรรม

8 นางสาว บณัฑิตา รุ่งเรือง ปวช. สถาปัตยกรรม

9 นาย นนัทรัตน์ จอนไธสง ปวช. สถาปัตยกรรม

10 นางสาว สุรัมภา กบัรัมย์ ปวช. สถาปัตยกรรม

11 นางสาว โยษิตา มจัจุราช ปวช. สถาปัตยกรรม

12 นางสาว ปาลิตา จวงไธสง ปวช. สถาปัตยกรรม

13 นาย วีรภทัร มนสัศิลา ปวช. สถาปัตยกรรม

14 นาย ธีรพงษ ์ทองสุทธ์ิ ปวช. สถาปัตยกรรม

15 นางสาว วิลาสิณี โคมารัมย์ ปวช. สถาปัตยกรรม

16 นางสาว เกวลิน ประเสริฐรัมย์ ปวช. สถาปัตยกรรม

17 นาย วรชน สว่างเนตร ปวช. สถาปัตยกรรม

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นาย พชรพงษ ์ประเสริฐสิงห์ ปวช. สถาปัตยกรรม การสอบสัมภาษณ์ 

19 เด็กหญิง ธญัลกัษณ์ บญุวอน ปวช. สถาปัตยกรรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 2

20 เด็กชาย เดชาธร ไทยวงค์ ปวช. สถาปัตยกรรม วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

21 เด็กชาย ณัฐวฒัน์ ดว้งโพนทนั ปวช. สถาปัตยกรรม  เวลา 08.00-16.00 น.

22 เด็กหญิง ธญัญรัตน์ เฮาประโคนมงคล ปวช. สถาปัตยกรรม

23 นาย ปณุญวีร์ บญุพร้อม ปวช. สถาปัตยกรรม

24 นางสาว พิมพม์าดา สนโสม ปวช. สถาปัตยกรรม

25 นางสาว ยิง่ลกัษณ์ เฉลิมรัมย์ ปวช. สถาปัตยกรรม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาว สุนิศา ภูมิอินทร์ ปวช. การบัญชี การสอบสัมภาษณ์ 

2 เด็กหญิง ศิริพร ชยัศรี ปวช. การบัญชี  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 4

3 เด็กหญิง ชุธิดา สระแกว้ ปวช. การบัญชี วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นาย กิตติภพ ปะสีละเตสงั ปวช. การบัญชี  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นางสาว กรรณิการ์ ยอดกุล ปวช. การบัญชี

6 นางสาว พนิตพิชา สมศรี ปวช. การบัญชี

7 นางสาว ธิดารัตน์ มูลทา ปวช. การบัญชี

8 นางสาว เกศฎุา คะทดรัมย์ ปวช. การบัญชี

9 นางสาว พชัรินทร์ เอียงไธสง ปวช. การบัญชี

10 นางสาว อญัมณี ด าเดช ปวช. การบัญชี

11 นางสาว เพชรลดัดา เรืองศรีชาติ ปวช. การบัญชี

12 นางสาว ณัฐฐาพร จรัสกาย ปวช. การบัญชี

13 นางสาว ปานปิยา มณีวรรณ ปวช. การบัญชี

14 เด็กหญิง รัชดา สุภาสยั ปวช. การบัญชี

15 เด็กหญิง สุนิศา จนัทร์เจา้ ปวช. การบัญชี

16 นางสาว วชัราภร เรืองกระจาย ปวช. การบัญชี

17 นางสาว ภทัรภรณ์ พาร่ืนรัมย์ ปวช. การบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นางสาว อรทยั นามพฒุซา ปวช. การบัญชี การสอบสัมภาษณ์ 

19 นางสาว สุชญัญา งามตรง ปวช. การบัญชี  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 4

20 เด็กหญิง ณัฏฐา แกว้สว่าง ปวช. การบัญชี วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

21 นางสาว ณัฐนิชา ทวีรัชตเ์ดชากุล ปวช. การบัญชี  เวลา 08.00-16.00 น.

22 นางสาว วชิรญาณ์ สมสะอาด ปวช. การบัญชี

23 นางสาว ชลธิชา เลิศวีระกูลชยั ปวช. การบัญชี

24 นางสาว นนัทิดา ในรัมย์ ปวช. การบัญชี

25 นาย ปรุเชษฐ ์ลทัธิเสรี ปวช. การบัญชี

26 เด็กหญิง ณัฏฐกานต ์โจนรัมย์ ปวช. การบัญชี

27 นางสาว ธนัยพร โอช ารัมย์ ปวช. การบัญชี

28 เด็กหญิง ภทัรวดี ล าดบัจุด ปวช. การบัญชี

29 เด็กหญิง มีนา โพธิมาศ ปวช. การบัญชี

30 นางสาว ชลธิชา สุขส าราญ ปวช. การบัญชี

31 เด็กหญิง จีราพร มาคง ปวช. การบัญชี

32 นาย สิทธิพร ศรีทอง ปวช. การบัญชี

33 เด็กหญิง สุธิดารัตน์ พรมฤทธ์ิ ปวช. การบัญชี

34 เด็กหญิง กชพร บริุนรัมย์ ปวช. การบัญชี

35 นางสาว สุชานุช มณีศรี ปวช. การบัญชี

36 นางสาว ขวญัขา้ว บญุทะสอน ปวช. การบัญชี

37 นางสาว สุภาพร จินดาวลั ปวช. การบัญชี

38 นางสาว บงกชกร สิงห์ค  า ปวช. การบัญชี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาว ชิษณุชา หลอมประโคน ปวช. การจัดการส านักงาน การสอบสัมภาษณ์ 

2 เด็กชาย ธงชยั เกลา้รัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 1

3 นางสาว วริญญา สมองรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นางสาว กญัญารัตน์ โกงรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นางสาว พชัรินทร์ ทองเนตร ปวช. การจัดการส านักงาน

6 นาย ภาคภูมิ บญุข่าย ปวช. การจัดการส านักงาน

7 นางสาว ศภุลกัษณ์ กรุมรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน

8 นางสาว เกศรินทร์ ดวงชาติ ปวช. การจัดการส านักงาน

9 นางสาว สุพตัรา จากรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน

10 นางสาว ธิดารัตน์ เจียมรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน

11 นางสาว ปณิตา ยวงรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน

12 นางสาว กญัญารัตน์ นิยอนรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน

13 นางสาว ปณิตา ทบัประโคน ปวช. การจัดการส านักงาน

14 นางสาว ชนิกานต ์เรืองรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน

15 เด็กหญิง สุดสาคร กรุมรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน

16 นางสาว สุภชัสร ชะใบรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน

17 นางสาว วรรณวิษา แปลกรัมย์ ปวช. การจัดการส านักงาน

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

แผนกวิชาการจัดการส านักงาน

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นางสาว นิรมล เจริญจนัทร์ ปวช. การจัดการส านักงาน การสอบสัมภาษณ์ 

19 นางสาว จินตกญัญา สมคัรสมาน ปวช. การจัดการส านักงาน  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 1

วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

 เวลา 08.00-16.00 น.



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 เด็กหญิง กญัภทัร พิมพน์นท์ ปวช. การตลาด การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว รติรัตน์ เตียงตั้งรัมย์ ปวช. การตลาด  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 3

3 นางสาว ธญัชนก มณีนอ้ย ปวช. การตลาด วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นาย อนุวตัร จามิกรณ์ ปวช. การตลาด  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นางสาว ดิศรินทร์ กล่ินจนัทร์ ปวช. การตลาด

6 เด็กหญิง สุพรรษา ดดัถุยาวตัร ปวช. การตลาด

7 นางสาว จิราภา นิเรืองรัมย์ ปวช. การตลาด

8 นางสาว เบญญาภา ศรีดาชาติ ปวช. การตลาด

9 นาย คุณานนต ์รอดทอง ปวช. การตลาด

10 นาย นอ้มเกลา้ เกล้ียงไธสง ปวช. การตลาด

11 นางสาว สาวิตรี ประกอบแจ่ม ปวช. การตลาด

12 นางสาว พรนภา บรุมย์ ปวช. การตลาด

13 นางสาว กญัญารัตน์ ชยัวสัดี ปวช. การตลาด

14 นางสาว วรรณธิชา บวัหอม ปวช. การตลาด

15 นางสาว ธนัยพร อนนัตึก ปวช. การตลาด

16 นาย เขมฑตั ชานนท์ ปวช. การตลาด

17 นางสาว ชญาดา ทองสีมา ปวช. การตลาด

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

แผนกวิชาการตลาด



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นางสาว พชัรินทร์ บญุกลา้ ปวช. การตลาด การสอบสัมภาษณ์ 

19 นางสาว สุติมา บริบตุร ปวช. การตลาด  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 3

20 นางสาว ทิพยว์รรณ เซียมศิริ ปวช. การตลาด วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

21 นางสาว ปรินดา สุโพธ์ินอก ปวช. การตลาด  เวลา 08.00-16.00 น.

22 เด็กหญิง สุภาพร หอมเนียม ปวช. การตลาด

23 นางสาว พรพนา จนัทะสอน ปวช. การตลาด

24 นางสาว เพชรจรัส กนัภยั ปวช. การตลาด

25 เด็กหญิง สายสวรรค ์กนัมา ปวช. การตลาด



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาว สุธามาส ยอ่นรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว พรทิวา ทีทา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

3 นางสาว อาริสา สุขเจริญ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 เด็กชาย อนุศิษฏ ์สร้อยสรรเพช็ร ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นางสาว ณัฐริชา เทวะดา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6 นางสาว สุนิษา จนัทา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7 นางสาว กลัยรัตน์ นวนประโคน ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8 นางสาว ลภทัรดา เล่ียมทองค า ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9 นางสาว สุกลัยา สุองัคะ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10 นางสาว ชนฏัฐญ์าดา พนัธรรม ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11 นางสาว อลิตา รุ่งเรือง ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12 นางสาว พิมพพิ์ชชา ส่ิวไธสง ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13 เด็กหญิง ณัฐวดี หนูแกว้ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

14 นางสาว เกษชญา มลาสินธุ์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15 นางสาว สุปรียา จูงรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16 นางสาว ณัฐณิชา ลายทอง ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17 นางสาว ธนพร เรียงสนัเทียะ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นางสาว สุชาดา อาจหาญ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสอบสัมภาษณ์ 

19 นางสาว นนัทิชา ชอบพร้อม ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

20 นาย จิรัฎฐ ์หม่ืนเจริญ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

21 นางสาว ศศิประภา วนัมะรักษา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เวลา 08.00-16.00 น.

22 นางสาว วรัญญา กว่างสนิท ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23 นางสาว จุฑาวรรณ เชือกรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

24 นาย ปิยะ กริดรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25 นางสาว พรสินี สิมสีแกว้ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

26 นางสาว กชกร ปะนะสุภา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

27 นางสาว อินทภุา คะริบรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

28 นาย ภาณุพงศ ์อุ่นใจ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29 นางสาว ณัฐชา พรภิญโญยิง่ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30 เด็กหญิง ปนดัดา ปะสุตงั ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

31 นางสาว ปาลิตา ปัญญานาม ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

32 นางสาว กมลวรรณ พดุพดั ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

33 นางสาว วริศราพร เจนชยั ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

34 นาย จิรพงษ ์โชงรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

35 นางสาว สโรชา โรจน์ธนิยกุล ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

36 นางสาว ภาวิณี สุขสอน ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

37 นางสาว วิสุภา ตาค าอา้ย ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

38 นางสาว ศศินา ยาใจ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

39 นางสาว วาสนา เถระวรรณ์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40 นางสาว พิชญา เพชรชุมแสง ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

41 นางสาว รัชนีพร บวัทอง ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

42 เด็กชาย ณัฐฐากรณ์ ศรีเพช็ร ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

43 นางสาว แพรวา แกว้คง ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

44 นางสาว วิลาสิณี บญุส่ง ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

45 นาย พงศกร บาลรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสอบสัมภาษณ์ 

46 นางสาว จรรยาพร บญุภูมิ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

47 นางสาว นาถติญา พาพนัธ์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

48 นาย วรเวช กุเลารัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เวลา 08.00-16.00 น.

49 นางสาว ศจีพร โพธิลา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

50 นางสาว ณัฐกฤตา พิริยะพงษ์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

51 นางสาว กานตธี์รา สุขพราว ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

52 เด็กหญิง วรรณิดา นามปัญญา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

53 เด็กหญิง จินตนา อุพลรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

54 นาย วชัรพงศ ์อินทะสิน ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

55 นางสาว กานตธิ์ดา สืบสาย ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

56 เด็กหญิง ฟ้าใส ค  ้าคูณ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

57 เด็กหญิง ญานีกร บ ารัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

58 เด็กหญิง ภทัราพร นนัธิษา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

59 นางสาว กชกร เชาวโ์คกสูง ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

60 นางสาว สุพตัรา แพงสิม ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

61 นางสาว นิศรา คะรุรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

62 เด็กหญิง กนกวรรณ สะโรงเงิน ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

63 นางสาว ภทัรธิดา คะเลรัมย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

64 เด็กหญิง กรชนิชล สุนทรวณิช ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

65 เด็กหญิง อาทิตยา ทวีวงค์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

66 เด็กหญิง พฤกษา ศรีสุข ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

67 นางสาว เจนจิรา แกว้ยก ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

68 นางสาว วิชญาดา มะแพทย์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

69 นางสาว สุชาวดี ศรีวงษศ์า ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

70 นางสาว ขวญัจิรา ดดัถุยาวตัร์ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นาย กุลธชั โคตรสมบติั ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นาย ณัฐพล งามเอกเอ่ียม ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

3 นางสาว ธญัชนก โพธิ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นาย ณัชพล หอมกลาง ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นางสาว สุชญัญา สุบรรณาจ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 นางสาว รจพร จะรดรัมย์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

7 นางสาว ภทัรภา พาร่ืนรัมย์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 นาย การันยก์ร เจริญรัมย์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

9 นาย จิราวฒัน์ ตนัมูล ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 นาย วงศกร เกษเพชร ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

11 นางสาว นีรชา ประวติัพร ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

12 นางสาว กญัญารัตน์ เนาวน์าน ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

13 นางสาว พชัราภา เซรัมย์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

14 นางสาว นภาพร เจริญรัมย์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 นางสาว คริสตม์าส ศรีจนัทร์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

16 นาย กฤตเมธ เพง็สอน ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 นางสาว ธนชัพร เกิดดี ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 เด็กชาย เอกพิชยั ปะปนุไร่ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบสัมภาษณ์ 

19 เด็กหญิง กนกรัตน์ อินทร์รัตน์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

20 นาย พงศกรณ์ ด าริห์ ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

 เวลา 08.00-16.00 น.



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาว ณัฐชา บญุศรีรัมย์ ปวช. การโรงแรม การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว พิมพช์นก นาคสาสั้น ปวช. การโรงแรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 6

3 นางสาว ชนิตา เข่ือนแกว้ ปวช. การโรงแรม วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นางสาว ณัฎฐนิชชา อ่ิมสาหร่าย ปวช. การโรงแรม  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นางสาว อมลรัตน์ แกว้มารัมย์ ปวช. การโรงแรม

6 นางสาว นิราวลัย ์จนัทร์ประโคน ปวช. การโรงแรม

7 เด็กหญิง นริศรา สุขมี ปวช. การโรงแรม

8 เด็กหญิง อรพรรณ คิมประโคน ปวช. การโรงแรม

9 เด็กหญิง น ้าเพชร ค  าภกัดี ปวช. การโรงแรม

10 นางสาว พนิดา ค  าวงษา ปวช. การโรงแรม

11 นางสาว สุพรรษา กะประโคน ปวช. การโรงแรม

12 นางสาว ศิริลกัษณ์ นครศรี ปวช. การโรงแรม

13 นางสาว อญัชลีพร การรัมย์ ปวช. การโรงแรม

14 นางสาว ณัฐธิดา พรรณเจริญ ปวช. การโรงแรม

15 นางสาว วิภาวี ตุดเก้ือ ปวช. การโรงแรม

16 นาย ณัฐวุฒิ ชมช่ืน ปวช. การโรงแรม

17 นางสาว ธญัชนก เนตวิลา ปวช. การโรงแรม

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

แผนกวิชาการโรงแรม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นางสาว สุภสัสรา ลุนนา ปวช. การโรงแรม การสอบสัมภาษณ์ 

19 นางสาว ณัฐริกา แซ่ล้ี ปวช. การโรงแรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 6

20 นางสาว สุนิภา แมนประโคน ปวช. การโรงแรม วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

21 นางสาว ภทัรธิดา เกษาโร ปวช. การโรงแรม  เวลา 08.00-16.00 น.

22 เด็กหญิง อริสา บญุไกร ปวช. การโรงแรม

23 นางสาว สุชานาถ ดงกนัจ่า ปวช. การโรงแรม

24 นางสาว อรพิมล ปานจิต ปวช. การโรงแรม

25 นางสาว พรรณภทัร ประเสริฐศรี ปวช. การโรงแรม

26 นาย เคน จะรอนรัมย์ ปวช. การโรงแรม

27 นางสาว พิมลรัตน์ บทุา ปวช. การโรงแรม

28 นางสาว วาสนา ตน้ทอง ปวช. การโรงแรม

29 นางสาว นงคเ์ยาว ์เสาวพนัธ์ ปวช. การโรงแรม

30 นางสาว พร้ิมเพรา อิรุมรัมย์ ปวช. การโรงแรม

31 นางสาว ธิดารัตน์ สุขลอ้ม ปวช. การโรงแรม

32 นางสาว ณัฐพร เขตขนัธ์ ปวช. การโรงแรม

33 นางสาว จุฑาทิพย ์ประจญ ปวช. การโรงแรม

34 นางสาว อารียา ข  าสนิท ปวช. การโรงแรม

35 นางสาว นภสัสร การเพียร ปวช. การโรงแรม

36 นางสาว พิณสุดา เปกรัมย์ ปวช. การโรงแรม

37 นางสาว ปทมุแกว้ ตรีวิเศษ ปวช. การโรงแรม

38 นางสาว อภิญญา โคทนา ปวช. การโรงแรม

39 นาย รัฐพงษ ์วงเวียน ปวช. การโรงแรม

40 นางสาว สุธิศา เสียงสงัข์ ปวช. การโรงแรม

41 นางสาว ปียฐ์ามาศ สมุติรัมย์ ปวช. การโรงแรม

42 นางสาว อลิษา วงคก์ระนวน ปวช. การโรงแรม

43 นางสาว มะลิวรรณ ศรีนวนจนัทร์ ปวช. การโรงแรม

44 นางสาว พรพิมล หนูสุวรรณ์ ปวช. การโรงแรม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

45 นางสาว กมลทิพย ์วรธงชยั ปวช. การโรงแรม การสอบสัมภาษณ์ 

46 นางสาว ชวลิตา แกว้วรรณา ปวช. การโรงแรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 6

47 นางสาว ฐิตา ชึรัมย์ ปวช. การโรงแรม วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

48 นางสาว เกวลิน จนัทะมาส ปวช. การโรงแรม  เวลา 08.00-16.00 น.

49 นางสาว พรพระพาย อิศรางกูร ณ อยธุยา ปวช. การโรงแรม

50 นางสาว ณัฐวลญัช ์รอบแควน้ ปวช. การโรงแรม

51 นางสาว พชัรีพร โคมร้าย ปวช. การโรงแรม

52 นางสาว ปณิตา โกติรัมย์ ปวช. การโรงแรม

53 นางสาว พีรยา สุภผล ปวช. การโรงแรม

54 นาย ณัฐยศ แกว้สะเทือน ปวช. การโรงแรม

55 นางสาว นนัทณา ใยอ้ิม ปวช. การโรงแรม

56 เด็กหญิง กานตป์ภสัร์ ช่างฉลาด ปวช. การโรงแรม

57 นางสาว สุดารัตน์ จนัทะเมนชยั ปวช. การโรงแรม

58 นางสาว ฟ้าใส ตรีวิเศษ ปวช. การโรงแรม

59 นางสาว กชกร สุจริตภกัดี ปวช. การโรงแรม

60 นางสาว ขวญัขา้ว โสรักนิด ปวช. การโรงแรม

61 นางสาว เจติยา เนาวป์ระโคน ปวช. การโรงแรม

62 นางสาว ศิริมาศ อุ่นใจดี ปวช. การโรงแรม

63 นางสาว ชลิสา ค  าแสง ปวช. การโรงแรม

64 นางสาว ณัฐณิชา น่ิมเรือง ปวช. การโรงแรม

65 นางสาว ปิยะธิดา เหล่าอนั ปวช. การโรงแรม

66 นางสาว ดวงเพญ็ พินยัรัมย์ ปวช. การโรงแรม

67 นางสาว นภสันนัท ์จ  าประโคน ปวช. การโรงแรม

68 นางสาว สุภทัรา พิมพต์ะคลอง ปวช. การโรงแรม

69 นางสาว อเลค็เซีย องัเกียโน ปวช. การโรงแรม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นาย พฒันศกัด์ิ ไกรงาม ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว นนัทิชา พิลาชยั ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน  ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 3

3 นางสาว ฐิติพร บวัพนัตอง ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นางสาว ปนสัยา ชอบดี ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นาย ภาณุวฒัน์ ทองทา ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน

6 นางสาว วิภาวี ดีนิยม ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน

7 นางสาว เนตรนภา จนัทอง ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน

8 นางสาว ธารารัตน์ เหล่ารินทอง ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน

9 นางสาว พชัสราวรรณ หน่ึงใจ ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน

10 นาย วุฒิชยั ศรีสวสัด์ิ ปวช. เส้ือผ้าแฟช่ัน

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

แผนกวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาว สุภาวดี ประเสริฐศรี ปวช. อาหารและโภชนาการ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว จิราภรณ์ นุสรรัมย์ ปวช. อาหารและโภชนาการ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 2

3 เด็กหญิง อธิติยา นนัธิษา ปวช. อาหารและโภชนาการ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

4 นางสาว นารีรัต คงยอด ปวช. อาหารและโภชนาการ  เวลา 08.00-16.00 น.

5 นางสาว บณัฑิตา หิงประโคน ปวช. อาหารและโภชนาการ

6 นางสาว ศลีุพร ค  าสอน ปวช. อาหารและโภชนาการ

7 นางสาว จิราพรรณ์ เชิดกาย ปวช. อาหารและโภชนาการ

8 นางสาว จรรยา นุสรรัมย์ ปวช. อาหารและโภชนาการ

9 นาย พงศภี์ระ เพ่ือนรัมย์ ปวช. อาหารและโภชนาการ

10 นางสาว ณัฐิดา ยาปุ่ ม ปวช. อาหารและโภชนาการ

11 นาย ณัฐภูมิ อรุณศรี ปวช. อาหารและโภชนาการ

12 นาย สรวิศ บรุาณสุข ปวช. อาหารและโภชนาการ

13 เด็กหญิง วิไลลกัษณ์ โจดรัมย์ ปวช. อาหารและโภชนาการ

14 นางสาว บวัแกว้ อุตะมะ ปวช. อาหารและโภชนาการ

15 นางสาว พินทอง จนัทร์แดง ปวช. อาหารและโภชนาการ

16 นาย ศิริชยั รัตนนท์ ปวช. อาหารและโภชนาการ

17 นางสาว สิริวิมล กรุณา ปวช. อาหารและโภชนาการ

ระดับ ปวช.

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือสอบถามข้อมูลในแผนกวิชา

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2566



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

18 นางสาว สุนิสา จอยนอก ปวช. อาหารและโภชนาการ การสอบสัมภาษณ์ 

19 เด็กหญิง พชัรีภรณ์ จิตรัมย์ ปวช. อาหารและโภชนาการ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 2

20 นางสาว ภทัราวดี เสาะพบดี ปวช. อาหารและโภชนาการ วันเสาร์ท่ี 7 มกราคม  2566

21 นาย พลวฒัน์ ตรีวิเศษ ปวช. อาหารและโภชนาการ  เวลา 08.00-16.00 น.

22 เด็กหญิง ปลายฟ้า ทางกลาง ปวช. อาหารและโภชนาการ

23 เด็กหญิง ภทัรธิดา กองแกว้ ปวช. อาหารและโภชนาการ

24 นาย ศิวะวงศ ์นภาเพช็ร์กุลกิจ ปวช. อาหารและโภชนาการ

25 นางสาว อติกานต ์มโนบาล ปวช. อาหารและโภชนาการ

26 นางสาว จิราวรรณ ช่ืนอุรา ปวช. อาหารและโภชนาการ

27 นางสาว นภสัสร ชนไพโรจน์ ปวช. อาหารและโภชนาการ

28 นางสาว ศภุกษร วิเศษเส็ง ปวช. อาหารและโภชนาการ

29 เด็กชาย ปญุญพฒัน์ แขรัมย์ ปวช. อาหารและโภชนาการ

30 นางสาว สุดารัตน์ นาคงาม ปวช. อาหารและโภชนาการ

31 นางสาว ชลิดา บญุปลอด ปวช. อาหารและโภชนาการ

32 นางสาว ศศิณา กอ้งเวหา ปวช. อาหารและโภชนาการ


