
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รอบท่ี ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 
และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 

-------------------------------------------------------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษา             
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยง
การศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ(๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๑๑ หน้า และให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  ๑. การขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ให้ผู้มีรายชื่อกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru  โดยยื่นช าระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 1๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
  ๒. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียน ช าระค่าธรรมเนียม และกรอกข้อมูลประวัติสมบูรณ์แล้วเข้ารายงานตัวเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ซึ่งขั้นตอนการรายงานตัว และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถเตรียมเอกสารประกอบการ
รายงานตัว ดังต่อไปนี้ 
   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)../ 

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


๒ 
 

 ๕) ค่าหอพัก (เฉพาะผู้ประสงค์จะพักหอใน)  ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท 
 ๖) ค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ  ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท 

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

หลักสูตร ภาคเรียนละ(บาท) สาขาวิชา(เทียบโอน) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 8,000 การจดัการธุรกิจบริการ,การจัดการธุรกิจสมัยใหม่,

การตลาดดิจิทัล,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บัญชีบัณฑิต 8,000 การบัญชี 
เทคโนโลยีบัณฑิต 8,000 เทคโนโลยีอุตสาหการ,เทคโนโลยีไฟฟ้า 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ ๑๒,๐๐๐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, 

บริหารงานก่อสร้าง 

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

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 

และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 
------------------------------------------------------

หลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๖๘ นางสาวอมรทิพย์ ทั่งเรือง

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๖๙ นางสาวอารียา อิ่มประเสริฐ

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๘๖ นางสาวพาฝัน โคเกิด

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๘๗ นางสาวศศิธร ศรีทอง

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๘๖ นางสาวจารุวรรณ ครอบครอง

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๑๖ นางสาวณัฎฐา บานเย็น

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๑๗ นางสาวณัฐฐิการ์ คล้ายศรี

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๘๔ นางสาวสุนทรี คุณะจ๋า

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๔๐ นายเดชินี เพ็ชแบบน

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๔๑ นายมินลดา จันทร์แป้น

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๐๓ นางสาวดาริกา ศรีอุด

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 

และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 
------------------------------------------------------

หลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๘๕ นางสาวนภัสวรรณ เถื่อนทัพ

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๘๖ นางสาวกรรณ์ณิกา ถาพุฒ

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๘๗ นางสาวอรวรรณ จรรยานะ

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๙๕ นางสาวณัฐธิดา คำเรืองฤทธิ์

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๗๓ นายเศรษฐการ เศรษฐเสรี

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๙๔ นางสาวรัศมี หลั่งเมือง

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๐๒ นางสาวอนันตญา ศรีเทียน

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 

และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 
------------------------------------------------------

หลักสูตร บช.บ. บัญชี (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๐๔ นางสาวอลิษา จันทร

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๐๕ นางสาวนุชจรี เทศปาน

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๓๕ นางสาวจุฑามาศ  คชหาญ

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๓๖ นางสาวรัตนาพร จิตตธรรม

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๓๗ นางสาวสิรินทรา สารศรี

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๓๘ นางสาวกัญญารัตน์ วันจิ๋ว

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๓๙ นางสาวณัฐมล สงมา

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๔๐ นางสาวสุกัญญา มโหฬาร

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๔๑ นางสาวนฤมล สีคำ

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๔๕ นางสาววารี ปรังฤทธิ์

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๔๖ นายส่งศักดิ์ ล้อสินคำ

๑๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๔๗ นางสาวฐิติมา เปียงแก้ว

๑๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๔๘ นางสาวณัฐนิชา แตงกูล

๑๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๔๙ นางสาวอรจิรา แก้วน้อย

๑๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๕๐ นางสาวอริศรา คำเหม็ง

๑๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๕๑ นางสาวจิราภรณ์ แก้วทา

๑๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๕๒ นางสาวกฤษณา ทาสุข

๑๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๕๓ นางสาววิมลมณี นาคมูล

๑๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๕๔ นางสาวธนาภัทร วงศ์ลา

๒๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๕๕ นางสาวชลดา เอี่ยมมี

๒๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๕๖ นางสาวนพรัตน์ ดีมี

๒๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๕๗ นางสาวอุทัยวรรณ ใสสี

๒๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๕๙ นางสาวขวัญกมล มาใกล้

๒๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๖๐ นางสาวภิญญาพัชญ์ กรองบุญมา

๒๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๖๑ นางสาวพัชราวดี แสนจันทร์

๒๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๖๒ นางสาวณัฐกานต์ สุขรอด

๒๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๖๖ นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อกาวี

๒๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๖๗ นางสาวอรินญทิพย์ เปี่ยมดี

๒๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๗๐ นางสาววริศรา ชีเปรม

๓๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๗๖ นางสาวสุชานันท์ ศรีสุข

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 

และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 
------------------------------------------------------

หลักสูตร บช.บ. บัญชี (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๗๗ นางสาวมาลินี จันทร์ยวง

๓๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๗๘ นางสาวเบญจวรรณ อินทองสูนย์

๓๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๘๐ นางสาวศิริญญา ศรีถาวร

๓๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๘๒ นางสาวศุภานัน คุณาจารย์

๓๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๘๓ นางสาวสุพัตตรา แก้วดวงจิตร

๓๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๘๔ นางสาวนริศรา กุลท้วม

๓๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๘๕ นางสาวอรอนงค์ แก้วสน

๓๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๙๑ นางสาวสุดารัตน์ บัวประดิษฐ์

๓๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๙๕ นางสาวจิรัณชา นุชชาวนา

๔๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๐๖ นางสาวศิริลักษณ์ ชุ่มเย็น

๔๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๐๙ นางสาวรัตมณี แก้วโสภา

๔๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๑๐ นางสาวสตรีรัตน์ ตันใจ

๔๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๑๕ นางสาวชมภูนุช เชื้ออ่ำ

๔๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๑๖ นางสาวธมลวรรณ ทับชู

๔๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๓๐ นางสาวจุฑามณี บุญค้ำชู

๔๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๓๒ นางสาวสุพิชชา โนราช

๔๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๔๘ นางสาวอมรรัตน์ นาคพริก

๔๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๗๘ นางสาวศุภวรรณ จันสา

๔๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๐๖ นางสาวปณิตา สุกใส

๕๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๐๗ นางสาวอังคนา มีใจ

๕๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๑๘ นางสาวรุ่งนภา บรรลุ

๕๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๒๙ นางสาวสุกัญญา ย้อยยิ้ม

๕๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๔๐ นายนภัส เกิดศรี

๕๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๒๕ นางสาวธาราทิพย์ แย้มแก้ว

๕๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๒๖ นางสาวพนัสดา มีนาค

๕๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๓๓ นางสาวกุลภัสสร์ ปิ่นเจริญ

๕๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๔๓ นางสาวปาจรีย์ ทัพผดุง

๕๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๗๔ นาวสาวกนกพร แซ่ตั้ง

๕๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๗๕ นางสาววิยะดา จันทร์ดำ

๖๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๗๗ นางสาวมัลลิกา อยู่พระจันทร์

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 

และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 
------------------------------------------------------

หลักสูตร บช.บ. บัญชี (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๖๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๘๑ นางสาวปรางทิพย์ ธรรมขันติ์

๖๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๙๙ นางสาวมนัสนันท์ จีนย้าย

๖๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๐๐ นางสาวกุลยา ดีก่อผล

๖๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๑๕ นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิ์ขาว

๖๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๔๐ นางสาวชลนิชา โชติช่วง

๖๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๔๒ นางสาวณัฐพร มั่นต่อ

๖๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๔๓ นางสาวธํนยพร ทองนวม

๖๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๖๓ นางสาวชัญญานุช มีอินถา

๖๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๑๗ นางสาวอลิสา ต้องประสงค์

๗๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๑๘ นางสาวนฤมล คำภาเคน

๗๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๑๙ นางสาววิลาสินี ชั้วทอง

๗๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๒๐ นางสาวศิรินนาฏ รัตนวรรณชัย

๗๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๔๓ นายเฉลิมรัตน์ ดวงเนตร

๗๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๔๘ นางสาวหยาดพิรุณ มูลสองแคว

๗๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๔๙ นางสาวกมลวรรณ คำเขียว

๗๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๘๕ นางสาววรรณภา ทารัตน์

๗๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๐๓ นางสาววชิราภรณ์ มาคง

๗๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๒๓ นางสาวศิริลักษณ์ สมผิว

๗๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๖๔ นางสาวกนกวรรณ จันสุข

๘๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๐๘ นางสาววิชาดา รุ่งโรจน์

๘๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๒๐ นางสาวกัญญารัตน์ คำแดง

๘๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๒๕ นางสาวกิตติมา   เทียมเทศ

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 

และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 
------------------------------------------------------

หลักสูตร บธ.บ. การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๒๗ นางสาวฐิตาภา ภูนวน

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๒๘ นางสาววาสนา บุตรคอนบุรี

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๒๙ นางสาวศิริลักษณ์ เภาแจ้ง

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๓๓ นางสาวภัสรนันท์ มั่นจันทร์

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๓๔ นางสาวนัฐรัตน์ สมบูรณ์

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๓๕ นางสาวสุพัตรา บัวเข็ม

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๓๖ นางสาวพรรณภา  ยศสม

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๓๗ นายพัสกร ปานเงิน

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๓๘ นางสาวนุชจรินทร์ สุขใส

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๓๙ นางสาวปัฐมาภรณ์ นัครา

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๗๙ นายจิณณพัฒน์ แก้วทิ

๑๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๘๐ นายกิตติพัฒน์ สว่างเนตร

๑๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๒๗ นางสาวรจนา วังมงคล

๑๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๔๑ นางสาวมาลินี วงศ์ตระกูลเกตุ

๑๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๘๔ นางสาวสุนันทา ใสทา

๑๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๒๖ นางสาวจุฑามาศ คำยวง

๑๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๕๒ นางสาวธิติยา ด้วงนุ้ย

๑๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๗๙ นางสาวศดานันท์ อุ่นใจ

๑๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๓๕ นางสาวฐิติมา สะทอนรัมย์

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 

และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 
------------------------------------------------------

หลักสูตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๖๓ นางสาวมัณฑนา มาสน

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๖๔ นางสาวปวริศา นาคพรม

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๖๕ นางสาวธัญญาพร มะโนคำ

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๒๓ นางสาวกนกวรรณ พุ่มแสน

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๒๔ นางสาวศรัญญา  เรืองสี

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๒๕ นางสาวจีราวรรณ ปล้องสา

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๖๒ นางสาวพรนัชชา ระวังภัย

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๑๔ นางสาวพัณณิตา  เนียมจุ้ย

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๗๘ นางสาวสุภาทิพย์ ศรีสว่าง

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๐๒ นางสาวพิชญาดา คล้ายมูล

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๓๔ นางสาวเฉลิมขวัญ รัฐพิทักษ์ตระกูล

๑๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๕๔ นางสาวรัตนาพร เขาวิมาร

๑๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๕๕ นางสาวอาทิตยา จากสีพรม

๑๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๘๖ นางสาวณัฐนันท์ พงษ์เกิดลาภ

๑๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๐๑ นางสาวมลธิชา  สินสา

๑๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๐๒ นางสาวบวรรัตน์  กิจมี

๑๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๔๓ นางสาวณัฐณิชา แก้วชาวนา

๑๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๔๔ นางสาวกฤติยา บุญฟู

๑๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๔๕ นางสาวธนภรณ์ คาถา

๒๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๖๖ นางสาวน้ำฝน เพ็งดี

๒๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๗๔ นายสุวิจักขณ์ จำปาทอง

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 

และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๐๙ นายกิตติรัช สาระรัมย์

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๙๗ นายสรวิชย์ สืบจ้อน

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๐๑ นายอัศวิน เปาป่า

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๕๑ นายนพดล ทองวัง

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๖๕ นายสุธี ดีอุดม

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๖๖ นายอนวัช ครุฑผาสุข

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๖๗ นายติณณภพ คำวัง

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๖๙ นายนนทนันตถ์ อ่องอ้น

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๗๐ นายธนดล คุณประเสริฐ

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๗๑ นายทักษ์ดนัย นิลทอง

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๗๒ นายปรเมศร์ มายา

๑๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๗๓ นายเมธา แก้ววิเชียรศรี

๑๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๘๒ นายบรรพต ทองนาคะ

๑๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๘๓ นายเฉลิมศักดิ์ ครไทย

๑๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๘๘ นายอิทธิพล หมวกคำ

๑๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๐๙ นายยุทธนา นามบุรี

๑๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๔๑ นายสหรัฐ ทองคำ

๑๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๓๑ นายพิสุทธิ์ แสนดีน้อย

๑๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๓๗ นายธันวา ขำทับทิม

๒๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๕๓ นายภัทร สุภรัคน์

๒๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๕๗ นางสาวพิมพ์ขวัญ คงทน

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 

และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วศ.บ. บริหารงานก่อสร้าง (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๙๖ นายปรินทร บุบผาวาส

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๘๐ นายเชษฐา ศรีบุญเรือง

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๘๑ นางสาวไยไหม ปิตวงษ์

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๘๒ นางสาวปริชญา คชสารงาเนียม

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๘๓ นางสาววรฉัตร อุชมสวัสดิ์

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๔๔ นางสาวศิลารัตน์ ยิ้มดี

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๔๕ นายเปมทัต มีโส

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๘๘ นายอรรคเดช คำมาตร

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๑๕ นายธนวัฒน์ ศิลป์ท้าว

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๗๖ นายวีรชิต บุญอิน

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๘๘ นายธนากร จันพฤกษ์

๑๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๑๗ นางสาวปาริฉัตร ทองวิชิต
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 

และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๔๒ นายเกียรติชัย นาคเหล็ก

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๔๓ นายจารุวิทย์ สารสุวรรณ์

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๕๖ นายพาณุพงษ์ อุ่นกาย

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๓๗ นายศิริพงษ์ชัย ใจกัน

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๕๔ นายจักรพันธ์ ดีสงคราม

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๕๕ นายจฬภูรินทร์ เพชรพรม

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๕๖ นายเจษฎา ก้อนนาค

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๕๗ นายฐิพิพงษ์ สุกตะกู

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๐๘ นายอภิสิทธิ์ นาสม

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๑๖ นางสาวขวัญชนก สื่อสวน

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๓๙ นายอนุชา ลาล่วง

๑๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๔๐ นายธนกร  เตชนันต์

๑๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๖๘ นายจิรานุวัฒน์ เสงี่ยมรัตน์

๑๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๖๙ นายธีรนันท์ นามวงศ์

๑๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๗๐ นายทวีชัย ขวัญมุข

๑๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๗๑ นายอภินันท์ เพ็งพา

๑๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๘๑ นายปฏิพัทธ์ อ้นฟู

๑๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๙๙ นายอัครพนธ์ วงษ์ดอน
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 

และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๑๐ นางสาววาสนา ระกาศ

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๑๑ นายพีรพล อยู่แจ่ม

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๑๓ นายธีรภัทร บัติแก้ว

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๙๔ นายวชิรพันธ์ สมจิตร

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๘๖ นางสาวชุลีกร กันเจียก

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๙๗ นางสาวจิรารัตน์ ยิ้มประดิษฐ์

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๙๘ นางสาวชลธิชา จันขันศรี

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๓๖ นางสาวพัชรียา บุญญติพงษ์

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๔๘ นายธรรมธร อำนวนคณะ

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๕๔ นางสาวจุฑามาศ เมฆหมี

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๔๐ นางสาวกัญญา ช่อทองดี
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