


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 นายอธิภูมิ เอติยัด ปวส. เทคนิคยานยนต์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายจักรพรรด์ิ วงงาน ปวส. เทคนิคยานยนต์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 2

3 นายยศกร เอมกมล ปวส. เทคนิคยานยนต์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายภูธเนศ จ้อยสาคู ปวส. เทคนิคยานยนต์  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายวุฒธิพงษ์ โกติรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

6 นายพงศธร มณีศรี ปวส. เทคนิคยานยนต์ มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวมัลลิกา อรัญพันธ์ ปวส. เทคนิคยานยนต์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 2

8 นายวัชระพล ปรินรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวลักษมี หาญปัญญา ปวส. เทคนิคยานยนต์  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวญาณิศา เช้ือจันทร์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

11 นายไอยเรศ ยึนประโคน ปวส. เทคนิคยานยนต์

12 นายศราวุฒิ ชนะชัย ปวส. เทคนิคยานยนต์

13 นายพีรพล พันโนราช ปวส. เทคนิคยานยนต์

14 นายอติรัณณ์ ดัชถุยาวัช ปวส. เทคนิคยานยนต์

15 นายศุภกรณ์ บุบผา ปวส. เทคนิคยานยนต์

16 นายอนุชา ชะมาเพ็ชร์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

17 นายเดชาธร กางรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

18 นางสาวอภิวา คุ้มสุข ปวส. เทคนิคยานยนต์

19 นางสาวประติภา ผลบุญ ปวส. เทคนิคยานยนต์

20 นายปิยวัฒน์ สุวรรณหงษ์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

21 นายอภิสิทธ์ิ หาญปัญญา ปวส. เทคนิคยานยนต์

22 นายปารณรวัฒน์ ชมภูกุล ปวส. เทคนิคยานยนต์

23 นายอิทธิพันธ์ ทองเกล้ียง ปวส. เทคนิคยานยนต์

24 นายศุภโชค อยู่ประโคน ปวส. เทคนิคยานยนต์

25 นายสรายุทธ คลีกร ปวส. เทคนิคยานยนต์

26 นายฐานันต์ จะริบรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

27 นายเทิดศัักด์ิ ประจันบาล ปวส. เทคนิคยานยนต์

28 นายบัญญวัต ปรินรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

29 นายเกียรติกุล อุไรรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

30 นายพสิษฐ์ เจริญรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

31 นายยุทธการ เติมงาม ปวส. เทคนิคยานยนต์

32 นายปวฤทธ์ิ ศรีสมงาม ปวส. เทคนิคยานยนต์

33 นายภูริวัฒน์ จริตรัมย์ ปวส. เทคนิคยานยนต์

34 นายปฐมพัชร์ อาจภักดี ปวส. เทคนิคยานยนต์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างยนต์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

35 นายพีรภาส ไชยสุวรรณ ปวส. เทคนิคยานยนต์

36 นายเอกราช รอบย่ิง ปวส. เทคนิคยานยนต์

37 นายธีรภัทร์ มีกันหา ปวส. เทคนิคยานยนต์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายคุณากร กายากุล ปวส. เคร่ืองมือกล การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายภานุวัฒน์ เอ่ียมสอาด ปวส. เคร่ืองมือกล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

3 นายชนาธิป สุขจิต ปวส. เคร่ืองมือกล วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายชวลิต หนอสิงหา ปวส. เคร่ืองมือกล  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายพกามาศ อินทร์แพง ปวส. เคร่ืองมือกล

6 นางสาวอารยา วงค์ดี ปวส. เคร่ืองมือกล มอบตัว/รายงานตัว

7 นายพชรพล จิตตา ปวส. เคร่ืองมือกล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

8 นายวัชรินทร์ หลอมประโคน ปวส. เคร่ืองมือกล วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวนฤมล ตระกูลรัมย์ ปวส. เคร่ืองมือกล  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นายนรินทร์ มีช่ือ ปวส. เคร่ืองมือกล

11 นายณัฐพล พูนม่ัน ปวส. เคร่ืองมือกล

12 นายอภิรักษ์ ขวัญเมือง ปวส. เคร่ืองมือกล

13 นายวิชัย บุรี ปวส. เคร่ืองมือกล

14 นายรัพชล ลือชัย ปวส. เคร่ืองมือกล

15 นายปภาวิชญ์ การกระสัง ปวส. เคร่ืองมือกล

16 นายสุเมธ เทียมเลิศ ปวส. เคร่ืองมือกล

17 นายจักรพงษ์ เสนาถี ปวส. เคร่ืองมือกล

18 นายณัฐสิทธ์ิ สุวรรณทอง ปวส. เคร่ืองมือกล

19 นายพัสกร นุสิทธ์ิรัมย์ ปวส. เคร่ืองมือกล

20 นายเกียรติศักด์ิ นันทวงค์ ปวส. เคร่ืองมือกล

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายกรภัทร์ อาญาเมือง ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายกฤตวัฒน์ เทืนสะเกษ ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

3 นายอลงกรณ์ มาชอบ ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายนพชัย คะรัมย์ ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายอภิเชษฐ์ อาจแก้ว ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี)

6 นายณัฐพงศ์ ส าเร็จ ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) มอบตัว/รายงานตัว

7 นายอิทธิพล ตรีโภคา ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 1

8 นายธีรเดช พิมนนท์ ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายธนภัทร หวังท่ากลาง ปวส. เคร่ืองมือกล (ทวิภาคี)  เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายสภิเดช กองสุข ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายจิระพงษ์ สะรวนรัมย์ ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 1

3 นายชนภัตร เริกไชย ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายศราวุฒิ ประเสริฐศรี ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายวีรยุทธ พวงสาย ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)

6 นายสุรดิษ บุตรเพรา ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) มอบตัว/รายงานตัว

7 นายนันทกานต์ ชัยฉลาด ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 1

8 นายปิยะพงษ์ ใจอ่อน ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายนพรัตน์ น่าชม ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นายสิทธิพร สุโขรัมย์ ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)

11 นายอนุวัฒน์ บุญคล้อย ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)

12 นายพงศกร ทัพแสนดี ปวส. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี)

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายณัฐพงษ์ บุตรพันธ์ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายสุทธิพงศ์ นุชนาด ปวส. ไฟฟ้าก าลัง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 3,4

3 นายเบญจพล ทราบรัมย์ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวกรรณิการ์ กันหาพรม ปวส. ไฟฟ้าก าลัง  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายศรัณยู พาสศรี ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

6 นายธนาธรณ์ แสนสุข ปวส. ไฟฟ้าก าลัง มอบตัว/รายงานตัว

7 นายมนตรี สุพรม ปวส. ไฟฟ้าก าลัง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 3,4

8 นายสรวิชญ์ ยอดสุรินทร์ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายฉัตรมงคล ด าริห์ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นายเจษฎาภรณ์ สุดใจ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

11 นายเมธา จอนดอน ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

12 นายกิตติศักด์ิ ชนะดี ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

13 นางสาวจุฑาทิพย์ ไม่หว่ัน ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

14 นายทัศน์พล ดวงใจ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

15 นายทศพล ตัวประโคน ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

16 นางสาวณัฐวดี อะนันรัมย์ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

17 นายสืบสกุล ปราบภัย ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

18 นายชนเดช อาษาภักด์ิ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

19 นายธีนภัทร แก้วเดช ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

20 นายรัตนโชติ ฉิวรัมย์ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

21 นางสาวอินทิรา มีประโคน ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

22 นายพงศกร โคตรพจน์ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

23 นายชัยมงคล จ าปาทอง ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

24 นายกิตติธัช พัรธ์อุไร ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

25 นายเขตตะวัน ปัดสาสา ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

26 นางสาวมาริสา พรจันทร์ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

27 นายนทการณ์ มาตเลิง ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

28 นายรัฐภูมิ เเขดอน ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

29 นายณัฐภัทร แดงสี ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

30 นายทศพร ขาดรัมย์ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

31 นายธนารัฐ เช้ือแก้ว ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

32 นายอภิสิทธ์ิ อุบลไกรสีห์ ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

33 นางสาวณิชาภัทร จันทร์ดาสอน ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

34 นายสิทธินนท์ กระเบ้ืองกลาง ปวส. ไฟฟ้าก าลัง

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายเดชนิน อยู่ข า ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายกฤษกร ศรีสิลา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

3 นายชาคริสต์ อินทร์ไธสง ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายกรวิชญ์ มะชิโกวา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายจิรเดช เจ็ดรัมย์ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

6 นายอัมรินทร์ ค าภีระ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวรัตนาวลี จันทร์แต้ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

8 นายสิทธิพงษ์ เกือยรัมย์ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายเดชาธรรม เกล้ียงทอง ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวพรพรรณ แดงดา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

11 นายบูรพา สีเห็มทอง ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

12 นางสาวอาทิตยา พลเจริญ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

13 นายชัยกฤต สุขสังวรณ์ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายศาสตรา จรูญไธสง ปวส. ระบบภาพและระบบเสียง การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายกฤษณะ เข็มมา ปวส. ระบบภาพและระบบเสียง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 7 ช้ัน 3

3 นายธนกร สมหวังได้ ปวส. ระบบภาพและระบบเสียง 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 ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวพรนภา นวนไธสง ปวส. คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวอรกัญญา ช่วยรัมย์ ปวส. คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  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 ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายศุภชัย ชะลุนรัมย์ ปวส. ก่อสร้าง การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายนิติกร ศิริชู ปวส. ก่อสร้าง  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 1

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 07.00-11.00 น.

มอบตัว/รายงานตัว

 ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 1

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายภูริพัฒน์ ปุราชดึง ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวทิพย์ลดา ยะลาไสย์ ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม  ห้องสอบท่ี  อาคาร 8 ช้ัน 2

3 นางสาวพัชราภา ดาทอง ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวภัสพร สมวงศ์ ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวอรุณรัตน์ ค าวิจิตร ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม

6 นางสาวอนันชิตา  คณะใน ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม 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 ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นายศรายุธร อินทร์โสม ปวส. โยธา การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายจิราเมธ ศรียังคะบุตร ปวส. โยธา  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 2

3 นางสาวภัคธิมา ซึมรัมย์ ปวส. โยธา วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายอริยะ เจริญ ปวส. โยธา  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวนิภา กล้าหาญ ปวส. โยธา

6 นางสาวปวีณา อุดมศาลา ปวส. โยธา มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวณัฐสุดา วงษ์ด้วง ปวส. โยธา  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 2

8 นายธนาธิป นกพรม ปวส. โยธา วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวปณิดา นพพิบูลย์ ปวส. โยธา  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นายพัชรพล ละครรัมย์ ปวส. โยธา

11 นางสาวธาราทิป ชูกระโทก ปวส. โยธา

12 นางสาวสุจิรา ภาคเดียว ปวส. โยธา

13 นางสาวสุกัญญา ตุ้มทอง ปวส. โยธา

14 นายพีระพล ชะอ้อนรัมย์ ปวส. โยธา

15 นายภัครพงค์ ทองพิมพ์ ปวส. โยธา

16 นางสาวอ าภา โกติรัมย์ ปวส. โยธา

17 นายณัฐภัทร การรัมย์ ปวส. โยธา

18 นายหรรษา การัมย์ ปวส. โยธา

19 นางสาวธิดารัตน์ ถังนอก ปวส. โยธา

20 นายรพีภัทร ปุรารัมย์ ปวส. โยธา

21 นายปรัชญา นุกาศรัมย์ ปวส. โยธา

22 นายชาญสมุทร พินิจสอน ปวส. โยธา

23 นายวีรพล วงค์ชาชม ปวส. โยธา

24 นางสาวศยามล ดวงศรี ปวส. โยธา

25 นายปฏิภาณ วิลัยปาน ปวส. โยธา

26 นางสาววินัสดา ทอทับทิม ปวส. โยธา

27 นายณัฐพล อุมมะลี ปวส. โยธา

28 นางสาวเกตุแก้ว พยายาม ปวส. โยธา

29 นางสาวอาภรณ์ ศิริรัมย์ ปวส. โยธา

30 นางสาวกรรณิการ์ ปลอดประโคน ปวส. โยธา

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาช่างโยธา



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวธนาภรณ์ รุ่งภักดี ปวส. การบัญชี การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวเกษรินทร์ พลเย่ียม ปวส. การบัญชี  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 4,5

3 นางสาวเจนจิรา กลางสวัสด์ิ ปวส. การบัญชี วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวกณิษฐา ไรกลาง ปวส. การบัญชี  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวสุรารักษ์ สมุติรัมย์ ปวส. การบัญชี

6 นางสาวเบญจมินทร์ ค าศรี ปวส. การบัญชี มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวรัชดาวรรณ คงสนิทพะเนา ปวส. การบัญชี  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 4,5

8 นางสาวสรวรรณ ขันธะรักษา ปวส. การบัญชี วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวศิริพร พรวิชัย ปวส. การบัญชี  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวพรรญาพร แผนกระโทก ปวส. การบัญชี

11 นางสาวปิยะนันท์ เวือนประโคน ปวส. การบัญชี

12 นางสาววรัญญา บัวศร ปวส. การบัญชี

13 นางสาวภัทรธิดา ก้อมตี ปวส. การบัญชี

14 นางสาวช่อผกา เซ๊ียะรัมย์ ปวส. การบัญชี

15 นางสาวสายใย สายชุมดี ปวส. การบัญชี

16 นางสาวฉัตรปรียา มุธุสิทธ์ิ ปวส. การบัญชี

17 นางสาวสุกัญญา  เอกกันหา ปวส. การบัญชี

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการบัญชี



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวจินตนา หนุนโชค ปวส. การตลาด การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวสวรส พิมพ์จันทร์ ปวส. การตลาด  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 3

3 นายภูธเนศ เจริญรัตน์ ปวส. การตลาด วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวศิวภา อินทนูจิตต์ ปวส. การตลาด  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวภัทรวดี สวัสดี ปวส. การตลาด

6 นางสาวภริดา มีช่ือ ปวส. การตลาด มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวศศิกานต์ ศิริบุญ ปวส. การตลาด  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 3

8 นางสาวอภิญญา ไวนุแก้ว ปวส. การตลาด วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวพิยดา หงษ์สา ปวส. การตลาด  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวรัตนาภรณ์ งานเนตร ปวส. การตลาด

11 นางสาววิยดา จิตต์รัมย์ ปวส. การตลาด

12 นางสาวปิยมาศ สีน้ าเงิน ปวส. การตลาด

13 นางสาวทิพยรัตน์ ธรรมโชติ ปวส. การตลาด

14 นางสาวอมรรัตน์ สุทินรัมย์ ปวส. การตลาด

15 นางสาวปภัสสร การะเกตุ ปวส. การตลาด

16 นายณัฐพงษ์ วาสะรัมย์ ปวส. การตลาด

17 นางสาวสุชาวดี แซมส าราญ ปวส. การตลาด

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการตลาด

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวจารุวรรณ  งามวิลัย ปวส. การตลาด (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวศุกัญญา เข็มสุวรรณ์ ปวส. การตลาด (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 3

3 นางสาวปาริฉัตร พิทักสงฆ์ ปวส. การตลาด (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวปภาวรินทร์ จริงประโคน ปวส. การตลาด (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวสายสุดา นาคนาคา ปวส. การตลาด (ทวิภาคี)

6 นายสุพินันท์ แก้วกล้า 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 ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการตลาด



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวนวิญา ดามะนาว ปวส. ธุรกิจดิจิทัล การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายอนุชา ทนุวรรณ์ ปวส. ธุรกิจดิจิทัล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

3 นางสาวพัชรินทร์ ตึดสันโดด ปวส. ธุรกิจดิจิทัล วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวกัญญาพัชร เสริมช่ือ ปวส. ธุรกิจดิจิทัล  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวปวรรัตน์ หมูยา ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

6 นางสาวรัตนาภรณ์ เวียงสิมมา ปวส. ธุรกิจดิจิทัล มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวทักษพร ลีเคน ปวส. ธุรกิจดิจิทัล  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

8 นางสาวอริสา จุติประโคน ปวส. ธุรกิจดิจิทัล วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายธีรเดช ยืนยง ปวส. ธุรกิจดิจิทัล  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวโสภิตา พรหมศรี ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

11 นางสาวศศิกานต์ แซ่จ้ิว ปวส. ธุรกิจดิจิทัล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาคอมพพิวเตอร์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวลดาวัลย์ พวงยอด ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวปัทมาวดี แก้วประโคน ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

3 นายเบญจมินทร์ วิรุด ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณ ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวสุภาพรรณ พรหมชาติ ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

6 นายอธิการ สายรัตน์ ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มอบตัว/รายงานตัว

7 นายสรวิชญ์ พบสูงเนิน ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  ห้องสอบท่ี  อาคาร 11 ช้ัน 3

8 นางสาวศศิประภา ปรากฎหาร ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นายณัฐวัตร พันธ์งาม ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวชรินรัตน์ ผิวจันทร์สด ปวส. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาคอมพพิวเตอร์



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวศุภารัตน์ ถวัลย์ม่ันคง ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวภควดี เผือกมะหิง ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 2

3 นางสาวบุษบามินตรา เป้าเงิน ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวสงกรานต์ เย็นดี ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวดริญรักษ์ ฝันดี ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

6 นางสาวกนิดา ประนมรัมย์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวมลธิชา ตะเกิงผล ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 2

8 นางสาวอรวรรณ สาโรจน์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวอรทัย สาโรจน์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวอาภาภรณ์ ไมสุข ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

11 นางสาวปรียาวดี ทองนอก ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

12 นางสาวนภัส ทองด้วง ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

13 นางสาวญาดา ไชยา ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

14 นางสาวศรัญกนก นิสังรัมย์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

15 นางสาวศิริพร ทองสุด ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

16 นางสาวรัสสมา บุตรดอน ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

17 นางสาวมุทิตา ชะอ้อนรัมย์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

18 นายณัฐภัทร คุ้มหนองเเดง ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

19 นางสาวลัดดา ทิวาลัย ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

20 นางสาวสุธาวัลย์ สุพร ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

21 นางสาวรุ่งนภา พุดซา ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

22 นางสาวสุนิสา ก่อเเก้ว ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

23 นางสาวเปรมิกา โยธานันท์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

24 นางสาวแพรวา ทูลฉลาด ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

25 นางสาวณัฐกานต์  ไหมทอง ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

26 นางสาวณัฐชา การเพียร ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวพิมพ์ชนก เขาชัด ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวภัทร์นรินทร์ ศรีนวล ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 2

3 นางสาวชนัญชิดา กาลาม ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวสาลินี พวงสุข ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวศิรประภา จันนวล ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

6 นางสาวสวรรยา ปล้ืมสายแสง ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวจิรัฐติกาญจน์ กับรัมย์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 2

8 นางสาวกัญจนพร ก าลังรัมย์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวบัณฑิตา จินดาศรี ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวนภัสสร เกรียรัมย์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

11 นางสาวเจนจิรา พร้อมพูน ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

12 นางสาวศิริภรณ์ ม่านทอง ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

13 นางสาวปิยะพร ดวงข า ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

14 นางสาวศิริวรรณ มะลิรัมย์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

15 นางสาวพิรภา ปลดรัมย์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

16 นางสาวช่อผกา ดัดถุยาวัตร ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

17 นางสาววราภรณ์ เพ็ชรบรรพต ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

18 นายวิชญ์พล ป่ินสุวรรณ์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

19 นางสาวศรัญญา นากงาม ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

20 นางสาวปวีณา บุราณรักษ์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

21 นางสาววิภา สงคราม ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

22 นางสาวธารารินทร์ ชินรัมย์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

23 นางสาวภาณุมาศ แสนเมือง ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

24 นายเมธา ทองทา ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

25 นางสาวสิริมาส ทัศนะ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

26 นางสาวกนกวรรณ พาที ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

27 นางสาวชลธิชา แสนเมือง ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

28 นางสาวผกาแก้ว จันทวีวงศ์ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาววิภาวิณี วันรัมย์ ปวส. การจัดการส านักงาน การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวศุภวดี นุชาญรัมย์ ปวส. การจัดการส านักงาน  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 1

3 นายณัฏฐกิตต์ิ ศรีบัวบาน ปวส. การจัดการส านักงาน วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวชญานิศ ศรีโสภณ ปวส. การจัดการส านักงาน  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวภาวิไล ยืนยงชาติ ปวส. การจัดการส านักงาน

6 นางสาวรมัณยา ชินโคตร ปวส. การจัดการส านักงาน มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวณัฏฐา ราษีสวย ปวส. การจัดการส านักงาน  ห้องสอบท่ี  อาคาร 2 ช้ัน 1

8 นางสาวอาทิตยา ช านาญจิต ปวส. การจัดการส านักงาน วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

9 นางสาวไอริณ คล่องแคล่ว ปวส. การจัดการส านักงาน  เวลา 13.30-17.00 น.

10 นางสาวศิริกานต์ ประประโคน ปวส. การจัดการส านักงาน

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการจัดการ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวศิริโสภา คงกล้า 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.

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวสาวินี ดวงประโคน ปวส. อาหารและโภชนาการ การสอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาวพนัสนันท์ ดูเรืองรัมย์ ปวส. อาหารและโภชนาการ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 2

3 นางสาวปริยาภัทร สาลาด ปวส. อาหารและโภชนาการ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นางสาวภัทราภรณ์ บาริศรี ปวส. อาหารและโภชนาการ  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นายพรรษา ปุดประโคน ปวส. อาหารและโภชนาการ

6 นางสาวอรวรรณ ม่ังค่ัง ปวส. อาหารและโภชนาการ มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาววรัญญา เตยพิมาย ปวส. อาหารและโภชนาการ  ห้องสอบท่ี  อาคาร 4 ช้ัน 2

8 นางสาวมณัสนันท์ โกติรัมย์ ปวส. อาหารและโภชนาการ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ระดับ สาขางาน/สาขาวิชา หมายเหตุ

1 นางสาวจิดาภา ศรีวิลาศ ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี) การสอบสัมภาษณ์ 

2 นายพุฒิพงษ์ หาญกูล ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 6

3 นางสาวมนัสนันท์ สิมวิเศษ ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

4 นายโภคิน โภคทรัพย์ ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี)  เวลา 07.00-11.00 น.

5 นางสาวกัญญพัชร หล่านอก ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี)

6 นางสาวอริยา บุญล้อม ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี) มอบตัว/รายงานตัว

7 นางสาวนัยชาดา ถวัลเวช ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี)  ห้องสอบท่ี  อาคาร 12 ช้ัน 6

8 นางสาวอรปรียา จานรัมย์ ปวส. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี) วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  2566

 เวลา 13.30-17.00 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยการรับสมัครตรง (โควตาเพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวส. (รับจาก ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา)

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 - 17.00 น.

สาขาวิชาการโรงแรม


