
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รอบท่ี ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา  
การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา  

-------------------------------------------------------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษา             
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยง
การศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ(๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๕๐ 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)../ 



๒ 
 

 ๔) ค่าประกันของเสียหาย                   ๖๐๐ บาท 
 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 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 ๒7 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. การประถมศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๐๓ นางสาวรุ่งฤดี ราชวัตร

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๑๓ นายณัฐวัตร ดวงจันทร์

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๔๒ นางสาวธนัญญา แสงสว่าง

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๕๓ นางสาวปิยะดา เกตุวังแดง

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๙๐ นางสาวธิดารัตน์ ทายา

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๙๙ นางสาวพิมพ์สตรี ชัยนันต๊ะ

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๕๕ นางสาวนภัสวรรณ บุญนวน

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๙๓ นางสาวณัฐกมล วงษ์ดี

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๙๔ นางสาวนัชประภา แผ้วเกษม

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๐๔ นางสาวพิชญ์นรี คำลือ

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๔๔ นางสาวเยาวเรศ โคงกระเรียน

๑๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๔๕ นางสาวณัฐชยา กมลพันธุ์

๑๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๔๖ นางสาวชนิตร์นันทน์ สวนโพธิ์

๑๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๕๖ นางสาวมลทิชา เรือนคำ

๑๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๘๙ นางสาวกัญญาณัฐ เกี้ยวกลาง

๑๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๑๒ นายพัสกร ธิบุตร

๑๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๔๐ นางสาวพรรณิภา สว่างผล

๑๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๕๖ นางสาวบุณยนุช บุณยมณี

๑๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๘๗ นางสาวยานี แซ่สง

๒๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๙๘ นางสาวชญานิษฐ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๑๙ นางสาวมุทิตา ตาปิ๋วเครือ

๒๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๔๗ นางสาววิศัลย์ศยา ใจเปรมปรีดี

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๒๒ นางสาวพัชรีภรณ์ เหลาสา

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๐๘ นางสาวนิตยา เรืองสังข์

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๘๓ นางสาวรัชนีกร วรกิจพาณิชย์

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๕๐ นางสาวณัฐธิดา ชุมภูอินทร์

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๐๓ นางสาวขวัญ ณะชน

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๕๘ นางสาวภัทรพรรณ ปินจันทร์

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๑๓ นางสาวพรชนก คำยวง

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๕๗ นางสาวศิรประภา ชูชีพ

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๖๒ นางสาวจันทิมันต์ุ แซ่ม้า

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. คณิตศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๓๔ นางสาวนิทธินี ปัญญามาก

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๔๓ นางสาวเพชรดา อินมี

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๙๑ นายสหชัย อุษารังษีสกุล

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๑๒ นายชินกฤต จันต๊ะ

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๒๔ นางสาวณิชกานต์ ชื่นบาน

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๒๕ นางสาวอรวรรณ ทาพรม

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๒๖ นายสหฤทธิ์ ศรีมั่น

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๓๗ นางสาววิลัยพร กันสี

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๙๕ นายชัยกร ลำใจ

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๐๓ นางสาวสุดาวดี ยศธิพานา

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๓๑ นางสาวศรสวรรค์ หอมจันทร์

๑๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๗๒ นางสาวสุภาพร ถิ่นเปลี่ยน

๑๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๑๕ นางสาวฐฎานันทน์ เต็มฤทธิ์

๑๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๖๕ นางสาวพิชญ์สินี โพธิ์จันทร์

๑๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๗๔ นางสาววนิสรา กองเกียรติเจริญ

๑๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๗๘ นางสาวนิธินันท์ เกตุยอด

๑๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๘๑ นางสาวพัชรพร ฉลอม

๑๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๘๗ นายฐิติศักดิ์  มหาวงค์

๑๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๙๑ นายบุญฤทธิ์ ภู่โต๊ะยา

๒๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๒๓ นางสาวรัชนีพร วังคีรี

๒๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๓๙ นางสาววิภวานี โตไพรศรี

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. คอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๖๔ นางสาวปรียานุช ทองเณร

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๐๐ นางสาวฑิตฐิตา ไกรมี

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๒๐ นายณัฐวัตร ทองสุข

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๓๙ นายธนภูมิ สารี

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๙๕ นางสาวรัตนาภรณ์ บุญใหญ่

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๐๑ นางสาวเกษร ใจแก้ว

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๒๐ นางสาวทิพรัตน์ เกวียนเล

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๒๖ นางสาวศิริกานต์ ปาด้วง

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๑๔ นายรัชนาท เกื้อเกตุ

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. ชีววิทยา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๓๖ นางสาวอภิญญา สีบุตรสี

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๓๖ นางสาววรรณษา คุ้มปากพิง

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. เกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๙๐ นางสาวปันฑิกา กองหาญ

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. ภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาจีน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๔๐ นางสาวณัฐวรรณ ถือคำ

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๕๔ นายภัทรภณ เถาสาคร

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๕๕ นางสาวเบญจวรรณ ทองกระสัน

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๘๘ นางสาวรัตนกร การสมธร

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๒๗ นางสาวกานต์ชนา ขันสาวะดี

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. ภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาเกาหลี)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๗๓ นางสาวสุธิดา เดชโพธิ์โต

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๒๑ นายเชษฐา  พากันหา

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๔๔ นางสาวสุชานันท์ สุวรรณชื่น

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๘๐ นางสาวจิณห์จุฑา พึ่งกริม

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๙๓ นายณัฐพล รอดภัย

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๐๔ นางสาวกุรณัฐ วรรณสิม

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๑๗ นางสาวธัญญารัตน์ สารี

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๖๔ นางสาวชนิสรา คำปาแฝง

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๙๓ นางสาวพัชราภา อุทธา

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๔๘ นางสาวณัฐพร นาคทั่ง

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๖๕ นายวิรัช ทาขุน

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๗๒ นายจักรกฤษณ์ เลียวประโคน

๑๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๒๑ นายสิคุณ เข็มมงคล

๑๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๒๘ นางสาวธนัชพร เกินเขียว

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. ภาษาไทย

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๙๙ นางสาวณัฐริณีย์ สีฟ้า

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๕๖ นางสาวอรัญญารัตน์ มีอัฐมั่น

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๓๔ นางสาวปภาพินท์ กลิ่นพินิจ

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๔๙ นางสาวศรัณย์พร สุวรรณลักษณ์

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๗๓ นางสาวปภานันท์  โทด้วง

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๑๑ นางสาวอวัชดา สมอินทร์

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๑๔ นางสาวอาภาวรรณ ขาวป้อม

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๓๒ นางสาวพราวพิมล ภูเงินงาม

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๓๘ นางสาวปรมาวรรณ ใจจาน

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๕๑ นางสาวชญาณี ตันเฮง

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๕๗ นางสาวมินตรา มะโนสีลา

๑๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๘๒ นางสาววิดารัตน์ ปัญญาวงค์

๑๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๔๑ นางสาวลัคณา อินตัน

๑๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๔๒ นางสาววิชญา รักษาพล

๑๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๖๕ นายชัยรัตน์ พิมพ์ทอง

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๖๖ นางสาวกัญญาณัฐ อาทิตยา

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. นาฏศิลป์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๐๗ นางสาววาสนา เดชสุริยันต์

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๘๗ นางสาวนภัสสร นันฝั้น

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๐๖ นางสาวสุทธิตรา สีมูล

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๒๘ นางสาวอารียา ประยูรเลิศ

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๖๐ นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนิล

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. ดนตรีศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๗๙ นายณัฐกิตต์ เขียวฤทธิ์

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๔๖ นายหฤษฎี เขียวบุตร

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๔๙ นายพาคินทร์ อำทำ

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๕๓ นายวีรภัทร คงเถื่อน

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๙๘ นางสาวบุษบา สืบต่างใจ

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๑๔ นายสัณหณัฐ บัวพิมพ์

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๗๐ นาย ถิรมน ชาติบุตร

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๐๖ นางสาวชลดา ไพรสนธิ์

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๖๒ นายธนกฤต ยศเกตุ

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. สังคมศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๐๘ นายพันธ์วริศ ตะไมล์

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๑๗ นายสิรวิชญ์ สมใจ

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๒๓ นางสาวพิมพิศา คลังสีดา

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๒๘ นายณัฐวุฒิ มะโนโฮ้ง

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๔๔ นายณัฐดนัย มีเครือรอด

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๘๒ นางสาวรัตนากร สุขเกษม

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๐๕ นายสุรพัศ จำปีขาว

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๖๒ นายนันทวัฒน์ มาเอี่ยม

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๔๖ นางสาวชนัญธิดา ทองอ่อน

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๔๙ นางสาวกฤติกานต์ ต๊ะชา

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๘๒ นายปภินวิทย์ พรมสอน

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. พลศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๒๔ นายตง ไก่เเก้ว

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๗๙ นางสาวกมลชนาภา มากบำรุง

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๘๐ นายชยานันท์ เข็มทอง

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๐๑ นางสาวธัญรดา ไชยยะ

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๐๗ นายตุลกานต์ ลิ้มอุตสาหะ

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๖๘ นายนคเรศ ดวงใจ

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๑๗ นายปัณณวัฒน์ ทิจัทร์

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๕๓ นายพีรภัท นิ่มพันธ์

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๒๕ นายพลวัต วัฒนาตระกูลวงศ์

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๕๘ นายกฤษณะ ธนะวงค์

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๐๔ นายธนพล ทาคำ

๑๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๑๐ นางสาวพชรพร ต้นด้วง

๑๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๔๑ นายภูมิรพี กันทะเรือน

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๒๐ นางสาวจุฑารัตน์ นาคชม

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๒๘ นายกฤตวิทย์ รุ่งเรืองธรรม

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ศศ.บ. ดนตรีสากล

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๔๙ นางสาวปรายเมษ สละใจ

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๗๑ นายภูชิต แก้วประดิษฐ

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ศล.บ. ศิลปกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๐๔ Mr.HAOYU ZHANG

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๕๘ นางสาวพิมพ์วิมล ด้วงเขียว

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๙๖ นายรัชชานนท์ เกียรตินอก

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๓๒ นางสาวกฤชกนก จุดแก้ว

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๔๒ นายธนวัช วันธิ

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๒๐ นางสาวเมธาวี มูลผม

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๑๓ นายธนวัฒน์ ใสพิมพ์

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๒๓ นายนายการัณยภาส อยู่สุข

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๔๘ นายธีรภัทร์ เอื้อประเสริฐศิริ

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๐๙ นางสาวใบเฟิร์น ลาวิน

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๙๐ นายไพฑูรย์ มอญเมือง

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๘๔ นายภาคภูมิ อ้นอินทร์

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๓๒ นางสาวตวิษา ขันตี

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๔๓ นายปิยะ สุยะ

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๖๐ นางสาวพิมพ์ลภัส พันธ์กล้า

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย (เอกภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๙๙ MISSSI YU LI

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๐๐ MissChen Cai

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๐๑ MISSYUE LI

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๐๒ MISSWEI CUN

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๐๓ MISSJIN FENG LI

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษ)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๒๗ นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์คำ

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๒๒ นางสาวเก็จมณี ทนันชัย

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๙๗ Mr.Kangzeng Weng

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๙๘ MISSQiu yue Song

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๐๕ MISSANRUI YUAN

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๒๔ นางสาวปฐมาวดี งามดี

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๐๑ นางสาว กมลชนก ขันทะพุฒ

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๘๔ นายศุภกิตติ์ แก้วน้ำอ่าง

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๖๙ นางสาวอาทิตยา คำกลวงเติม

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๒๑ นายผดุงชน ดวงแก้ว

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๑๑ นายธนวัฒน์ จันทร์ชม

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๐๕ นายวริทธิ์ มาจันทร์แสง

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๓๖ นายวรเชษฐ์  ลีหกุล

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๗๑ นางสาวอภิญญา  ญาติพิมน

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๙๒ นายอดิพงศ์ บุตรสันเทียะ

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๓๒ นางสาวณัฎฐณิชา ยังเย็น

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๓๙ นางสาววัชรียา เทียนชัย

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๙๖ นายภานรินทร์ จันทร์ลอ

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๒๓ นางสาวกัลยารัตน์ นาเพาะผล

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๒๔ นางสาวประกายมาศ แสนเขื่อนแก้ว

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๖๖ นายกวิน จอมเงิน

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๘๐ นางสาวชลธิชา ผาแดง

๑๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๑๐ นายธนกฤต มาคูณ

๑๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๑๓ นางสาวพรรณรักษา อุ่มกล้วย

๑๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๗๘ นายชาญวิทย์ จุวรรณ

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๖๕ นายอรรณพ นันทิยา

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วท.บ. อาหารและโภชนาการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๓๐ นางสาวศรีสุดา กิติรุ่งรวี

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๙๐ นายจักรกฤษณ์ วิโรจน์ทรวงศ์

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๙๓ นายเพ็ญเพชร กิตติรุ่งอรุณ

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๕๙ นางสาวศุภาภรณ์ เสนานุช

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๔๔ นางสาวธาราพร โคตรวงค์ทอง

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๗๒ นายฉัตรชัย แซ่ลี

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๔๑ นางสาววรกานต์ วิภาตรัตน์

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๓๐ นายโชควิวัฒน์ โพธิ์ทองคำ

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๓๑ นายสนธยา เกษาธิกิจ

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๗๖ นายนรบดี เรืองรัมย์

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๗๗ นายธนวัฒน์ ศรีสายพงษ์

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๑๕ นายอนันตชัย ดีบาง

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๗๓ นายศรายุทธ อุ่นเรือน

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๐๔ นายไกรวิชญ์ ดีสีใส

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๓๓ นายดนุสรณ์ กาศเกษม

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๕๕ นายภานุพงษ์ ม่วงมันดี

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๕๖ นายศิริวัฒน์ ศิริมงคล

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๘๑ นางสาวอภิชญา ปะคำ

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๑๒ นางสาวศศิธร เสาร์แบน

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๕๙ นางสาวอภิชญา วันนาหม่อง

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๗๔ นางสาวภาวิณี ศรีมหรรณ์

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๗๕ นางสาวสุภาพร สิทธิปัญญา

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๙๑ นางสาวจุลัยรัตน์ ธิวงค์

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๒๕ นางสาวเสาวรส ซาซง

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๗๗ นางสาววรรณณิฌา นัดประสพ

๙ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๑๑ นางสาววริษา สุทธิจิตตกานนท์

๑๐ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๐๖ นางสาวเบญจวรรณ กันทะกอง

๑๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๓๔ นางสาวรัตติยาวรรณ  ขันใจ

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วท.บ. เคมี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๗๔ นางสาวณัฐฐา อินทร์ใย

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๒๖ นางสาวกมลวรรณ ไฉนหนอ

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๙๘ นายวิศรุต แก้วลอย

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๘๒ นางสาวจุฑามาศ ประคุณคงชัย

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๘๔ นายพิริยะพล  แก้วล้วน

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๘๕ นายปิยบุตร พรหมน้อย

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๘๖ นายภัคพงศ์ เหล็กคำ

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๘๗ นายชนะวรรณ สังคะเฮียง

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๑๐ นายณัฐวุฒิ บุญกอแก้ว

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๒๔ นายรัชนาท เทียนแดง

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๙๒ นายพิริยะพงษ์ สายจำปา

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๓๕ นายจตุรถ สร้อยกิจ

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๒๑ นายศุภเกียรติ ไวยสุนีย์

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๙๔ นางสาวธนพร พรมฤทธิ์

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๕๕ นายณัฐวุฒิ ทองแห้ว

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๖๑ นายปวริศ มาดี

หน้า ๓๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๒๙ นางสาวสุธารัตน์ อ่อนวัง

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๙๓ นายทยาภพ กาดกอเสริม

หน้า ๓๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๒๕ นางสาววริษา จันทะคุณ

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๓๕ นางสาวกุลณัฐ คะชา

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๓๐ นายวรพงษ์ สงคราม

หน้า ๓๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร บช.บ. บัญชี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๐๒ นายพันธกานต์ กาละจิตร

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๒๒ นางสาวสิริพร ศรีชู

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๒๓ นางสาวพรนภา ทาแท้

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๖๒ นางสาวพรนภา เกิดปู่

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๖๑ นางสาววิภาวดี อ่อนคง

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๖๖ นางสาวทัศนีย์ ทองศรี

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๙๒ นางสาวกชมน ทุมคำ

๘ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๒๙ นายปฐมพงศ์ แก้วกาญจนา

หน้า ๓๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร บธ.บ. การตลาดดิจิทัล

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๘๙ นางสาวจุฑามาศ แก้วสุก

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๔๙ นางสาวนัทธมน กันจินะ

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๙๒ นายปรัชญา หวังเพิ่ม

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๑๕ นายเฉลิมศักดิ์ โลกเลื่อง

หน้า ๔๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๑๖ นางสาวพลอยสวย พูลสังข์

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๕๘ นางสาวปาณิสรา พุทธอินทรา

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๓๐ นายนลธวัช ปานศรี

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๒๙ นายอนุภัทร สิทธิสอน

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๗๙ นางสาวภัทธดา บุญสวัสดิ์

หน้า ๔๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (เอกนิเทศศาสตร์)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๙๑ นายธนากร ภู่โต

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๔๖ นายวีรศักดิ์ แก้วมณี

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๖๔ นางสาวศรุตา อำไพ

หน้า ๔๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วศ.บ. บริหารงานก่อสร้าง

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๖๓ นายธีรภัทร์ บุญคำ

หน้า ๔๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๖๘ นางสาวศศิธร มีท้วม

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๔๓ นางสาวอรนภา อยู่มา

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๕๐ นายรัชกฤษ พูลเลิศ

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๕๒ นางสาวมุธิตา มีจันทร์

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๓๔ นายอรรถพล ตุ้มประเสริฐ

หน้า ๔๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีสำรวจภูมิสารสนเทศ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๑๘ นายกันตภณ พิเศษฤทธิ์

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๑๙ นายบวรทัต ศรีนคร

หน้า ๔๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๘๐ นายภัทรพงศ์ มาอุ่น

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๓๓ นางสาวณัฐกานต์ จันทร์อุดม

หน้า ๔๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๘๘ นายกิตติพิชญ์  คำแสน

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๕๒ นางสาวภัทรนันท์ ยายิน

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๗๕ นายธนาธิป ธิคุณ

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๘๙ นายพิสิษฐ์ บุญล้อม

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๑๒ นายพัทธนันท์ จงณรงค์ชัย

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๑๔ นายปิ่นนครา โพธิ์ทอง

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๒๑ นายสิปปกรณ์ รู้รอบ

หน้า ๔๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วศ.บ. การจัดการพลังงาน

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๐๒๙ นางสาวนันทนิษฏ์ วงศ์ดาว

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๔๕ นายสหภาพ มั่งเรือง

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๔๖ นายไชยภพ พรมจันทร์ศรี

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๖๒ นายไชยวัฒน์ พรมจันทร์ศรี

หน้า ๔๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๒๗ นายนวคุณ เชื้อโนนเเดง

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๐๗ นางสาววัชชิราภรณ์ รอดจำนงค์

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๐๘ นางสาวพรชนก สอนกอน

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๐๙ นางสาววัลภา ชัยยา

๕ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๘๗ นางสาวอิศริยาภรณ์ มั่งคล้าย

๖ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๙๕ นางสาวสุภัทรา รัตนกาฬ

๗ ๒๕๖๓๒๐๐๐๗๐๗ นายธนาวุฒิ เหล่ากอ

หน้า ๔๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๐๗ นายอานนท์ คุ้มภัย

หน้า ๕๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ศศ.บ. จีนธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๑๐๐ นางสาวขวัญจิรา ปะมะ

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๑๐ นางสาวศุภานัน สุทธิแสน

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๒๕๓ นางสาวฌัชชา ชาวดง

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๔๗๙ นางสาวสาวิณี แซ่ว่าง

หน้า ๕๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา 

การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------------

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๐๕ นางสาวศุภิสรา ทองมี

๒ ๒๕๖๓๒๐๐๐๓๖๐ นางสาวเตชินี ศรีนาค

๓ ๒๕๖๓๒๐๐๐๕๖๘ นางสาวจิตรวรรณ สุดประเสริฐ

๔ ๒๕๖๓๒๐๐๐๖๐๕ นายจิรายุ จาคำมา

หน้า ๕๒
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