
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ   
-------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษา             
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทรับตรงโดยอิสระ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ(๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๔๐ หน้า และให้ผู้ที่มี
สิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
       ๑) ให้ผู้มีรายชื่อกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษาและอัพโหลดไฟล์ภาพถ่ายสี
ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย ขนาด ๑ นิ้ว ได้ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru โดยไฟล์ที่ใช้             
อัพโหลดต้องเป็นนามสกุล .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .pdf และพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษายื่นช าระ
ค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๒) ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียน ช าระค่าธรรมเนียม เสร็จสิ้นแล้วด าเนินการส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์มายัง “กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000” โดยเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับและ
ด าเนินการส่งเอกสารให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้  

(๑) เอกสารประวัติของนักศึกษาที่พิมพ์ออกมาจากระบบตามข้อ 1) 
   (๒) ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน ๔ ฉบับ 
   (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๒ ฉบับ 
   (๔) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑) จ านวน ๒ ฉบับ 
   (๕) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๓) มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้ร้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 ) โดยลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวนร้อยละ ๑๐    
จากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๔) ส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( COVID - 19 ) สามารถขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้   
 

 ๒. 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)../ 



๒ 
 

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

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมปกติ ลด 10% สาขาวิชา 
ครุศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 ทุกสาขาวิชา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 8,000 7,200 ทุกสาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8,500 7,650 สาธารณสุขศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น/ภาษาไทย/ 

การจัดการวัฒนธรรม/การพัฒนาชุมชน 
8,000 7,200 ดนตรีไทย/ดนตรีสากล/ภาษาอังกฤษ/การท่องเที่ยว 
8,000 7,200 ภาษาจีนธุรกิจ 

12,000 10,800 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศิลปบัณฑิต 7,500 6,750 ศิลปกรรม/การออกแบบนิเทศศิลป์ 
นิติศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 นิติศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 รัฐประศาสนศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 7,500 6,750 การตลาดดิจิทัล/การจัดการธุรกิจบริการ/ 

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
8,000 7,200 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 8,000 7,200 ทุกสาขาวิชา 
บัญชีบัณฑิต 8,000 7,200 การบัญชี 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 เศรษฐศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 12,000 10,800 ทุกสาขาวิชา 
เทคโนโลยีบัณฑิต 8,000 7,200 ทุกสาขาวิชา 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ 
ต่อ ๑๖๑๓ หรือ Facebook : SmartUru หรือ Line : @SmartURU 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. การประถมศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๔๘ นายเกียรติศักดิ์ สำราญไพบูลย์

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๖๗ นางสาวธมนวรรณ  สมเฉลา

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๗๓ นางสาวพิยดา พรมนูน

๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๙๒ นางสาวอภิชญา เกี๋ยงหนุน

๕ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๙๘ นางสาวกุลจิรา สนิทวรสกุล

๖ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๒๗ นางสาวจิรารัตน์ สัจประวัติวงค์

๗ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๓๙ นางสาวขวัญนภา วงษ์ปัจฉิม

๘ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๔๒ นางสาวดลฤดี คำมูล

๙ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๔๖ นางสาวเกวลิน นุชพ่วง

๑๐ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๕๑ นางสาวสุรีพร สิริปัญญาวงศ์

๑๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๖๕ นางสาวพัชรินทร์ มงคงส่ง

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๑๙ นางสาวพิชญาภรณ์ เร็วไว

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๖๙ นางสาวศดานันท์ สีหาวงษ์

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๗๒ นางสาวทิพปภา ตาทิพย์

๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๗๙ นางสาวสุภาพร หอมนาน

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. คณิตศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๑๑ นางสาวนันท์นภัส ไชยชนะ

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๒๖ นางสาวนันทิยา อ่อนวงษ์

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๓๖ นางสาวสุภาวดี คำมีมา

๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๔๒ นางสาวอริศรา บุตรจันดา

๕ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๔๕ นางสาวเลศยา สมสุด

๖ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๕๘ นายทชานพ พรมตา

๗ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๑๐ นายวรเวท เติมใจ

๘ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๓๑ นางสาวนันท์ภรณ์ แก้งสุยะ

๙ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๓๖ นางสาวบุษญาพร จิตรตรง

๑๐ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๗๗ นางสาวพิมพ์นฤกานต์ บานเช้า

๑๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๘๕ นางสาวทิพย์วิภา พยัคพันธ์

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. คอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๒๒ นางสาวปณิดา จงไพบูลย์

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๗๕ นายวีรภัทร คำแพง

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๘๓ นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์ผง

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. เคมี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๕๒ นางสาวพรวดี แดงดี

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. ชีววิทยา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๗๖ นางสาวกัญญ์วรา แก้วตุมตา

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๗๙ นางสาวทิพพรัตน์ อยู่สี

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. เกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๙๖ นางสาวสิริทรัพย์ แพงผม

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. ฟิสิกส์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๕๑ นางสาวขวัญชนก โซ่เงิน

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. ภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาเกาหลี)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๘๑ นางสาวพัทธรินทร์ ปฏิบุตร

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๔๐ นายทวีศักดิ์ จตุรบัณฑิตกุล

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๕๖ นางสาวพินทุ์สุดา ชาวส้าน

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๖๓ นายเดชาวัต แว่นศรีทอง

๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๖๕ นางสาวสิริรัตน์ หาญกมล

๕ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๘๖ นางสาวนาตยา ไชยงาม

๖ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๙๕ นางสาวจิรวดี อินไชย

๗ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๐๗ นางสาวจิราญา แก้วฟู

๘ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๒๒ นายพงษ์สิทธิ์ จันทร์กูล

๙ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๓๓ นางสาวพนัชพรรณ วัฒนพันธ์

๑๐ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๔๗ นางสาวพิชญศิณี แนวราช

๑๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๕๓ นางสาวปริศนา สุขเณร

๑๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๕๔ นางสาวพีรยา นาคเครือมี

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. ภาษาไทย

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๑๓ นางสาวกานต์ธิดา น้อยสี

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๑๔ นางสาวอภิญญา เบาใจ

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๒๔ นางสาวกนกวรรณ สอนนิล

๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๒๘ นางสาวพัสกร กันอิน

๕ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๓๐ นางสาวพรธิตา เจริญคำ

๖ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๓๔ นางสาวมนทกานต์ นามวิมล

๗ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๘๙ นายณัฐฐกิตติ์ โผผิน

๘ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๐๔ นางสาวปราณปรียา กาศเกษม

๙ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๐๕ นางสาวครองขวัญ ติ๊บลำเอี้ยง

๑๐ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๓๘ นางสาววรารัตน์ เป้รอด

๑๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๔๐ นางสาวฐิดารัตน์ ยวงสอน

๑๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๗๓ นางสาวอรพิมล รัตนนท์

๑๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๗๔ นางสาวอรนุช สีคำ

๑๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๗๘ น.ส.วิสสุตา อะทะเสน

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๓๐ นางสาวพรรณิภา พลายวัน

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. ดนตรีศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๒๖ นายณัฐพงษ์ วันเกลี้ยง

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. พลศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๓๑ นายชัยฤทธิ์ ศรีสุข

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๓๕ นายรัตนพงษ์ ทองคำ

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๓๗ นายพีระศักดิ์ แซ่เล่า

๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๓๒ นายวิชยุตม์ ภวภูตานนท์

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๕๓ นายธนณินทร์ กลิ่นพุฒ

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๐๑ นายวัชรพงษ์ วงษ์สละ

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๖๔ นายวรินทร ปรีดิ์เปรม

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๘๔ นายชนกนันท์ อยู่เชื้อ

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๐๐ นางสาววนิดา พาอ่ำ

๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๘๔ นายศุภชัย อัษฎาวดี

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษ)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๐๒ นางสาวธนิตา ไชยมูลเงิน

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๔๑ นางสาวธีราพร พำนัก

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๒๘ นายธีรนันท์ นารา

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศศ.บ. พัฒนาชุมชน

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๖๐ นางสาวพัชรพร สีลาลาด

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๒๓ นางสาวสุริยาพร ยอดต่อ

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๒๕ นางสาวบุศรินทร์ อินทร์คง

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วท.บ. อาหารและโภชนาการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๐๘ นายเฉลิมเกียรติ เส็งสอน

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๒๕ นางสาวพรนภา เอกภคินลภัส

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๖๒ นายนครินทร์ อินยา

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๖๖ นายโอภาส ปั้นนพศรี

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๘๒ นายดนุสรณ์ ไกลแนว

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๑๑ นายเชาว์รัฐ อุดมคำ

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๐๙ นางสาวชลธิชา อิสระ

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๗๐ นางสาวกัญญารัตน์ ไข่คำ

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๘๐ นางสาวเกศสุดา สมปา

๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๘๓ นาวสาวปิยธิดา ชัยวัฒนพล

๕ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๙๗ นางสาวสุภาพร โนราช

๖ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๕๒ นางสาวอังคณาพร แดงสด

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๔๓ นายธนากรณ์ บุญพันธ์

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๔๔ นางสาวอภิญญา สีบุตรสี

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๕๐ นางสาววรินพร ประพาศพงษ์

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๑๗ นายพีรภาส เหรียญเจริญ

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บช.บ. บัญชี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๔๑ นางสาวอานิตา ชินเกตุ

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๕๕ นางสาววราพร เอกจิตร

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๕๗ นางสาวสุพรรษา นิลภักดิ์

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๙๐ นางสาวณัฏฐธิดา วงษ์หะนาม

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (เอกนิเทศศาสตร์)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๑๖ นายรัชชานนท์ ดอนศรีจันทร์

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๐๑ นายภาณุวัฒน์ ชื่นปาน

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๐๒ นายวัชรา สินค้างาม

๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๐๓ นายชนาธิป ยี่หวา

๕ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๒๑ นางสาวพิมพ์ณดา  ตันติภัสร์บารมี

๖ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๔๘ นายณัฐพงศ์ ศิลา

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วศ.บ. บริหารงานก่อสร้าง

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๔๗ นายณัฐกิตติ์ ทองอู๋

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๙๓ นายขัยณรงค์ ทองระ

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๒๐ นางสาวภาวินี กลั่นเรือง

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีสำรวจภูมิสารสนเทศ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๒๗ นายพีรภัทร ช่วงสูงเนิน

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๕๕ นายอนาวิล นาคเหล็ก

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๖๑ นายณัฐพล มิ่งนัน

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๙๙ นางสาววนิสรา ธารณะกลาง

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศศ.บ. จีนธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๗๑ นางสาวณัฏฐณิชา แปงการิยา

หน้า ๓๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๔๕ นางสาวพรไพรลิน โนวิน

หน้า ๓๗



เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บช.บ. บัญชี (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๕๐ นางสาวภัทรานิษฐ์ ชุ่มเย็น

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๑๒ นางสาวสุกัญญา หงษ์ยี่สิบสี่

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๖๖ นายธวัชชัย แสงอรุณ

๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๘๗ นางสาวจิราวรรณ กุลพินิจ

หน้า ๓๘ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๒๓ นายสิทธิพล ทองดี

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๕๙ นายพงศกร ตาลทอง

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๖๑ นางสาวทิพวรรณ พรมแป้น

หน้า ๓๙ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๒๙ นายชนายุทธ นาคมูล

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๑๙ นายธีรศักดิ์ แหยมบุรี

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๕๖ นายอภิสิทธิ์ นาสม

๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๕๘ นายกันทรากร ระวังภัย

๕ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๖๔ นายอนุชาติ ปั่นปอ

๖ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๖๘ นายนพกร ทับทิมหิน

หน้า ๔๐ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วศ.บ. บริหารงานก่อสร้าง (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๔๓ นายองศา เหมืองจา

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๔๔ นายธีรวัฒน์ ป่าดอน

๓ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๖๓ นายพสิษฐ์ ิเจียมคาประเสริฐ

๔ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๖๗ นายศุภฤกษ์ อุรัจฉทาภรณ์

๕ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๘๐ นายนัฐวุฒิ มิ่งป่าผึ้ง

หน้า ๔๑ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๕๐๐๐๐๖๒ นายทินพล จงจิตต์

๒ ๒๕๖๓๕๐๐๐๑๗๐ นายศุภกร ถือแก้ว

หน้า ๔๒ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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