
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือนักเรียน  นักศึกษา  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  โดยใช้สิทธิ์รับสมัครตรง (โควตา)    
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

------------------------------- 

 

 ตามที่  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมนักเรียน  นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและ      
มีผลการเรียนดี  เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  นั้น 

 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ  ก าหนดเป็น     
ทีเ่รียบร้อยแล้ว  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และให้นักเรียน  นักศึกษา  ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและ
มอบตัวการเป็นนักศึกษา (ออนไลน์)  ตามก าหนดการดังนี้ 

ระดับ  ปวช.,ปวส. และปริญญาตรี มอบตัว (ออนไลน์) วันที่ 20 – 22 มกราคม  2564  

หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

 
(นายภูวดล  มิ่งขวัญ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง  รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 
 
 



ขั�นตอนการมอบตัว รอบโควตา (รบัตรง) เข้าศกึษาต่อ 
 วิทยาลัยเทคนิคบุรรีมัย ์

ป�การศกึษา 2564 
วันที� 20-21-22 มกราคม 2564 

1. เขา้ที�เว็ปไซต์  http://btecbill.orgfree.com  
หรือ สแกน QRcode  ด้านล่างนี� 

 
2. เลือกเมนู   พิมพ์ใบแจ้งชาํระค่าธรรมเนยีม   แล้ว กรอกรหสัประจําตัวประชาชน  

เพื�อพมิพใ์บแจ้งชาํระค่าธรรมเนียม 
ระดับ  ปวช. 1  ค่าธรรมเนยีมมอบตัว   1,300 บาท 
ระดับ  ปวส. 1  ค่าธรรมเนยีมมอบตัว   1,400 บาท 

              ระดับ  ปรญิญาตรี  ค่าธรรมเนยีมมอบตัว   3,500 บาท 
3. นําใบแจ้งชาํระค่าธรรมเนียม ชาํระเงิน ได้ 2 ทาง  

3.1 ชาํระผา่น Application กรุงไทย Next  โดยสแกน QR Code ที�ใบแจ้งชาํระค่าธรรมเนยีม 
3.2 พิมพใ์บแจ้งชาํระค่าธรรมเนียม ชาํระผา่น เคานเ์ตอร ์ธนาคารกรุงไทย ทกุสาขา 

4. เมื�อชาํระเงินแล้ว นํา สลิป หรือ ใบเสรจ็ ชาํระค่าธรรมเนยีมที�ได้จากธนาคาร  โดยสง่ผา่นทาง 

เว็ปไซต์  http://btecbill.orgfree.com    เลือกเมน ู  ยนืยนัการมอบตัว  
5. สอบถามขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกับการมอบตัว ที� QR Code ด้านล่าง 

 
6. สําหรับ นักเรยีน นกัศกึษา ที�จะสั�งจอง เสื�อฝ�กงาน (เสื�อชอป)  , ชุดนกัเรยีน นกัศกึษา  

ติดต่อที� QR Code ด้านล่าง 

 
                                                                                                                                         หมายเหต ุ... 



หมายเหต ุ
เอกสารที�ใชใ้นการมอบตัว ในรูปแบบไฟล์ รูปภาพ(.jpg) หรอืเอกสาร (.pdf) 

1. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนนักเรยีน นกัศกึษา 
2. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนบดิา 
3. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนมารดา 
4. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูป้กครอง (กรณีผู้ปกครองที�ไมใ่ช ่บดิา หรอื มารดา) 
5. สําเนาทะเบียนบ้านนกัเรยีน นกัศกึษา 
6. สําเนาทะเบียนบ้านบิดา 
7. สําเนาทะเบียนบ้านมารดา 
8. สําเนาทะเบียนบ้านผูป้กครอง (กรณีผูป้กครองที�ไมใ่ช ่บดิา หรอื มารดา) 
9. สําเนาหลักฐานการศกึษา (ใบ ร.บ. หรอื ใบรบัรองผลการศกึษา) 
10. สลิป หรือ ใบเสร็จ ชาํระค่าธรรมเนยีมที�ได้จากธนาคาร 
11. เมื�อนกัเรียน นักศกึษา  มอบตัวชาํระเงินเรยีบรอ้ยแล้ว   

ไมม่สิีทธิ�เปลี�ยนหรอืยา้ยสาขาการเรยีน  หากประสงค์จะเรยีนต่อในสาขาอื�น   

ให้ยื�นคําร้องขอสละสทิธิ�  และจะไมคืนคาใชจายไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน    

12. ผูที้�ไมยื่นยนัการมอบตัวตามวันและเวลาที�กําหนด  ถือว่าสละสทิธิ�  
(วันสุดท้าย การยนืยนัมอบตัว วันที� 22 มกราคม 2564 ) 

 



แผนกวิชาการบัญชี

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวชลธิชา  คะเลารัมย์ การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2 นางสาวอรวรรณ  ทะรินรัมย์ การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

3 นางสาวศุจินทรา  ทะเรืองรัมย์ การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

4 นางสาวกุญมาศ  มะหิงพันธ์ การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

5 นางสาวพรนภา  นิโยนรัมย์ การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

6 นางสาวพรรณทิพย์  ตรีเมฆ การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

7 นางสาวอารียา  เขียวรัมย์ การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

8 นางสาวศศิธร  จันทร์จ าเริญ การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

9 นางสาวชลิดา  ฉอุ่นผล การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

10 นางสาวสกาย  สนิทวงศ์ การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

11 นางสาวพนมลักาณ์  นามเดช การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

12 นางสาวปฐมาวดี  ศรีสพอาด การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

13 นางสาวลักษิกา  คุดรัมย์ การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

14 นางสาวธัญญลักษณ์  ประกะตัง การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

15 นางสาวนริศรา  โพธ์ิทอง การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

16 นางสาวญานิกา  ภรรยา การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

17 นางสาวศิริลักษณ์  เดชสง การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

18 นางสาวสุภาดา  จะเชิญรัมย์ การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

19 นางสาววรางคณา  ม่ังทอง การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

20 นางสาวปวรรัตน์  วันประโคน การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

21 นางสาวพรพิมล  แย้มศรี การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

22 นางสาวอารียา  โกเลือน การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

23 นางสาวน  าฝน  จาดพิทาน การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

24 นางสาวสุธิณี  ยาสันเทียะ การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

รายช่ือนักเรียน  นักศึกษา  ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  โดยใช้สิทธ์ิรับสมัครตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2564

มอบตัว (ออนไลน์) ในระหว่างวันท่ี 20 - 22 มกราคม  2564

ระดับ ปริญญาตรี



แผนกวิชาการจัดการ

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นางสาวสมฤทัย  ทิพภสอน การจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2 นางสาวพีรดา  ร่วมชาติ การจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

3 นางสาวเมษา  หาญสุด การจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขางาน โรงเรียน หมายเหตุ

1 นายภัทรพร  เอ่ียมผิว เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2 นายอภิวัฒน์  เจือจันทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

3 นายธีระวัฒน์  เชื ออู่ทรัพย์ เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

4 นายพงศ์ภัค  พุทธานุ เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


