
 

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย ์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

รุ่น ๔ ปี ๒๕๖๕ 

***************************************** 

ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบีุรรีัมย์ เรื่อง การรบัสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อขอรับทุน 
นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ก าหนดให้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเลือกผู้รับทุน ตามค าสั่งที่ ๐๔๔/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตามรายช่ือที่ลงพื้นที่คัดกรองผู้สมัครขอวับทุนนั้น 
บัดน้ี คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ตามรายช่ือที่ลงพื้นที่คัดกรองเสร็จสิ้น
แล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสาย
อาชีพช้ันสูง รุ่นที่ ๔ ดังบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้  

อนึ่ง หากมีผู้ใดทักทัวง หรือสงสัยในผลการพิจารณา ที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงวุ่น ๔ ปี ๒๕๖๕ 
สามารถทักท้วงใด้ภายใน 3 วัน หลังจากประกาศรายช่ือ สามารถทักท้วงเพื่อทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์ จะได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้หากทบว่ข้อทักท้วงไม่มีมูล หรือมีเจตนากลั่นแกลัง  
ทางวิทยาลัยฯ ถือว่าการทักท้วงนั้นไม่มีผลหรือตกไป  
ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบีุรรีัมย ์
(นายวิทยา  พลศรี) 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน 
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  กสศ. รุ่นท่ี 4  ปี ๒๕๖๕ 

วิทยาลัยเกตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ประเภททุน 2 ปี (ระดับ ปวส./อนุปริญญา) 

 

สาขาวิชา  สัตวศาสตร ์
ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล สาขา ระดับ 

1 นายพัชรพล โสมาศร ี สัตวศาสตร ์ ปวส. 
2 นางสาวชุติอาภา แสงชัย สัตวศาสตร ์ ปวส. 
3 นางสาวฉัจชฎา ย้อยไธสง สัตวศาสตร ์ ปวส. 
4 นางสาว อรฤทัย แสนฉลาด สัตวศาสตร ์ ปวส. 
5 นางสาวทิชา หล้าชนบท สัตวศาสตร ์ ปวส. 
6 นางสาวพนิดา กุลวงศ์ สัตวศาสตร ์ ปวส. 
7 นางสาววารุณี อุ่นสวัสดิ ์ สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๘ นายกันตินันท์ ศรีถวิล สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๙ นางสาวปิยะมาศ ประสาทกสิกจิ สัตวศาสตร ์ ปวส. 

๑๐ นางสาวศรัญญา พิทักษา สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๑๑ นาย สิลา เสียงวังเวง สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๑๒ นายธนากร กวางรัมย ์ สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๑๓ นายสุระยทุธ นวลพริ้ง สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๑๔ นายวุฒิชัย มะรังศร ี สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๑๕ นางสาวปาลิดา สบายด ี สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๑๖ นายเจษฎา โวงประโคน สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๑๗ นายธนภัทร คัชมา สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๑๘ นางสาวหนึง่ฤทัย จวนรัมย ์ สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๑๙ นางสาวคุณัญญา ถนอมสิน สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๒๐ นางสาววารุณี ส านักนิตย์ สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๒๑ นางสาวนาขวัญ ใจงาม สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๒๒ นายสุระยทุธ นวลพริ้ง สัตวศาสตร ์ ปวส. 
๒๓ นายวุฒิชัย มะรังศร ี สัตวศาสตร ์ ปวส. 

 



 
 
 

 

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน 
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  กสศ. รุ่นท่ี 4  ปี ๒๕๖๕ 

วิทยาลัยเกตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ประเภททุน 2 ปี (ระดับ ปวส./อนุปริญญา) 

 
สาขาวิชา  ช่างกลเกษตร 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล สาขา ระดับ 
1 นายสุธนัย สนประโคน ช่างกลเกษตร ปวส. 
2 นายธันวา บูรณ์เจรญิ ช่างกลเกษตร ปวส. 
3 นางสาวจริประภา สีราพัน ช่างกลเกษตร ปวส. 
4 นายสราวุฒิ ศิรริึก ช่างกลเกษตร ปวส. 
5 นายสรวิชญ วงเวียน ช่างกลเกษตร ปวส. 
6 นายอนุชิต มนัสโส ช่างกลเกษตร ปวส. 
7 นายอดิศักดิ์ ไชยศรีรัมย์ ช่างกลเกษตร ปวส. 
๘ นายนิติพล สิงห์วงค์ ช่างกลเกษตร ปวส. 
๙ นายธีรภัทร์ สินประโคน ช่างกลเกษตร ปวส. 

๑๐ นางสาววรรณวิษา อาญาเมอืง ช่างกลเกษตร ปวส. 
๑๑ นายกฤษดา หินโคกสูง ช่างกลเกษตร ปวส. 
๑๒ นายวิทฎร เปรื่องวิชา ช่างกลเกษตร ปวส. 

 

รายละเอียดการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กสศ.  รุ่นท่ี 4  ปี ๒๕๖๕ 

 1. ให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการพจิารณาคัดเลือก ยืนยันการับทุนผ่าน QR Code นี้ ภายในวันที่ ๒๗ 
เมษษยน ๒๕๖๕  

 



 ๒. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรุีรมัย์ จะจัดท าสญัญาทนุนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสงู กสศ. รุ่นที่ ๔ ปี 
๒๕๖๕  ในวันศุกร์ท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาบริการ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยบีุรรีัมย์  ให้ผูร้ับทุนเตรียมเอกสารดังนี้ 
 เอกสารประกอบการท าสัญญา 

๑. ส าเนาประจ าตัวบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัทุน (รบัรองส าเนาถูกต้อง) 
๒. ส าเนาประจ าตัวบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่ลงลายมือช่ือให้ความยินยอม 

(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๓. ส าเนาบญัชีสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์ ช่ือบัญชีของผูร้ับทุน (รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 
๔. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกลุ 

 
ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙ (Vovid-๑๙)  สามารถติดต่อ 

สอบถาม เพิ่มเตม้ ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ควิทยาลัย (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรุีรัมย)์ หรอื ครูสเุนตร แก้วบุตรดี
๐๘๙๒๘๑๔๗๘๖   


