
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รอบท่ี ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หลักสูตรเทียบโอน 
-------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษา             
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หลักสูตรเทียบโอน             
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ(๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๓ หน้า และให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  ๑. การขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ให้ผู้มีรายชื่อกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru  โดยยื่นช าระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ถึง                        
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓   
  ๒. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้ผู้ทีข่ึ้นทะเบียน ช าระค่าธรรมเนียม และกรอกข้อมูลประวัติสมบูรณ์แล้วเข้ารายงานตัวเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่าง 
0๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยใหแ้ต่งกายตามเครื่องแบบของสถานศึกษาเดิม พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๑) เอกสารประวัติของนักศึกษาที่พิมพ์ออกมาจากระบบตามข้อ 1 
   ๒) ภาพถ่ายสีชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
   ๓) ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน ๔ ฉบับ 
   ๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๕) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑) จ านวน ๒ ฉบับ  

๖) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๗) ส าเนาหนังสือเงินกู้ กยศ. สถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่าท่ีต้องการกู้ต่อเนื่อง) 
 
 
 

เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ    
 

3. ค่าใช้จ่าย 
 ๑) ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา         350 บาท 
 ๒) ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เก็บเฉพาะภาคเรียนแรก)   ๑,๐๐๐ บาท 
 ๓) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่                  ๑๐๐ บาท 
 ๔) ค่าประกันของเสียหาย                   ๖๐๐ บาท 
 ๕) ค่าหอพัก (เฉพาะผู้ประสงค์จะพักหอใน)  ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท 
 ๖) ค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ  ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท 

๗)../ 

http://academic.uru.ac.th/SmartUru


๒ 
 

๗) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

หลักสูตร ภาคเรียนละ(บาท) สาขาวิชา(เทียบโอน) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 8,000 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บัญชีบัณฑิต 8,000 การบัญชี 
เทคโนโลยีบัณฑิต 8,000 เทคโนโลยีอุตสาหการ 

  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ 
ต่อ ๑๖๑๓ หรือ Facebook SmartUruหรือ Line @SmartURU 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หลักสูตรเทียบโอน

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

หลักสูตร บช.บ. บัญชี (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๑๐๐๐๘๑๗ นางสาวกนกวรรณ จันสุข

๒ ๒๕๖๓๑๐๐๐๘๓๕ นางสาวศิริลักษณ์ สมผิว

๓ ๒๕๖๓๑๐๐๑๔๙๘ นางสาวชนิภรณ์ พรมศิริแสน

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หลักสูตรเทียบโอน

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

หลักสูตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๑๐๐๐๘๖๒ นางสาวนัฐชา ภู่สิงห์

๒ ๒๕๖๓๑๐๐๑๑๑๑ นางสาวจิดารัตน์ ปาระจูม

๓ ๒๕๖๓๑๐๐๑๔๐๒ นางสาวญาสุมินธ์ ภิญโญ

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หลักสูตรเทียบโอน

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

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๑๐๐๐๙๕๑ นายดิเรก ทองคต

๒ ๒๕๖๓๑๐๐๑๓๗๒ นายโชคทวี คุ้มขัง

หน้า ๕
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