
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เร่ือง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ.  

----------------------------------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ(๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิและมีสิทธ์ิรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน 37 หน้า และให้ผู้มีรายชื่อด าเนินการ ตามข้ันตอนดังนี ้ 

1. การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
     ๑) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษา ได้ที่ เ ว็บไซต์ 

http://academic.uru.ac.th/SmartUru และพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษายื่นช าระค่าธรรมเนียมได้ที่
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่              
๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม 2563 
      ๒) ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียน ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา เสร็จสิ้นแล้วด าเนินการส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์มายัง “กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
53000” โดยเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับและด าเนินการส่งเอกสาร
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้  

(๑) เอกสารประวัติของนักศึกษาที่พิมพ์ออกมาจากระบบตามข้อ 1) 
   (๒) ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน 2 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) มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้ร้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 ) โดยลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวนร้อยละ ๑๐           
จากประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๔) ส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019            
( COVID - 19 ) สามารถขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้   
 

 ๒. ค่าใช้จ่าย 
 ๑) ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา               350 บาท 
 ๒) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เก็บเฉพาะภาคเรียนแรก)   ๑,๐๐๐ บาท 
 ๓) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่                  ๑๐๐ บาท 
 ๔) ค่าประกันของเสียหาย                   ๖๐๐ บาท 

 
5)../ 



 ๒ 

 ๕) ค่าหอพัก (เฉพาะผู้ประสงค์จะพักหอใน)  ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท 
 ๖) ค่าเคร่ืองแบบ/อุปกรณ์การเรียนอ่ืนๆ  ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท 
 ๗) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เร่ือง 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/การ

ท่องเที่ยว/ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  
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 

 
  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือติดตามผลการสมัครได้ท่ีกองบริการการศึกษา            
โทร ๐ ๕๕ ๔๑ ๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๑๓ หรือ http://academic.uru.ac.th/SmartUru หรือ Facebook : SmartUru 
หรือ Line : @SmartURU 
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

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


เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. การประถมศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๐๕ พัชรี มโนทิพย์เจริญ

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๒๑ นราทิพย์ บุตรทะนา

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๘๙ อนันตญา ปันเสาร์

หน้า ๔

๒ โศภิตสุดา  อุตรไชย๒๕๖๓๓๐๐๐๔๐๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. คณิตศาสตร์

ลำดับที่ 

๑

๒

๓

๔

เลขประจำตัวผู้สมัคร 

๒๕๖๓๓๐๐๐๐๔๔ 

๒๕๖๓๓๐๐๐๐๕๙ 

๒๕๖๓๓๐๐๐๒๗๓ 

๒๕๖๓๓๐๐๐๔๐๒

ชื่อ - นามสกุล 

สุดาพร เพชรสุข 

วรชน ชินวงษ์  

ชลธิชา วงศ์ตางตา

วิจารณ ชาญอุดมเดช

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๓๐๕ มนต์มนัส คุ้มเสาร์

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. เคมี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๓๓ พรวดี แดงดี

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๙๗ กิตติพศ ดอกบัว

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๐๑ พงศ์วิทย์ ทองก้อนศิลา

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๔๖ กรรณิกา ใจมา

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. ชีววิทยา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๕๐ ฐิติชญา ปัญญาเอ้ย

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๗๐ กนกวรรณ แก้วคันโท

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. ฟิสิกส์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๓๙ ปิยะพร วิทา

หน้า ๑๐

๒ สุพิชชา ทาจอย๒๕๖๓๓๐๐๐๒๘๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. ภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาจีน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๑๔ พงษ์สิทธิ์ จันทร์กูล

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๔๑ เพ็ญนภา ทิมเครือจีน

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. ภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาเกาหลี)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๐๑ วรรณิดา นิ่มคำ

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๐๓ จุฑามาศ ครุธโปร่ง

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๓๖ สิปปภาส สุริยะคำวงศ์

๓ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๕๑ ลักขณา ขุนจ้อน

๔ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๖๐ ธนรัตน์ เชี่ยวชาญ

๕ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๗๑ ปรียาภัทร เปรมปรี

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. ภาษาไทย

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๑๑ ชุตินันท์ โนพวน

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๗๒ ลักษมณ มั่งคล้าย

๓ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๗๙ กัลยาณี ทิพย์โพธิ์

๔ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๙๘ ลลิตา เรียนมั่น

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๐๗ ศิรินภา คุ้มคำ

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๖๔ อุบลวรรณ จำรัส

๓ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๗๓ ธันวษา นิรปัณนา

๔ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๑๕ อาทิตยา เชียงเงิน

๕ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๐๙ รัตติกร ชมภูเขียว

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. นาฏศิลป์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๘๒ ณัฐพล แทนพันธ์

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. ดนตรีศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๑๕ จุฬาลักษณ์ ลอวิภา

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. สังคมศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๑๙ สัณหณัฐ ขัติยะ

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๘๐ อัญชิสา ศรีใจวงค์

๓ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๑๐ พิสมัย สารีคำ

๔ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๔๓ นราธิป อินกุณา

๕ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๔๒ สุวรรณี สร้อยพรมมา

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ค.บ. พลศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๑๗ ณัฐพงศ์ สายเครือมอย

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๖๖ จักรรินทร์ ชอระชาญ

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๐๐ ทรรศนีย์ พุ่มเป็ง

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๖๑ ปรเมธ สีพรม

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๘๕ ปฐมปอง สมบัติ

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๓๔ พัชราภา สุปินะ

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๐๖ ปิยะธิดา แสงสุวรรณ์

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๑๘ วิชชุตา กาวีละ

๓ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๒๐ พรกนก นามวงศา

๔ ๒๕๖๓๓๐๐๐๓๐๘ ธีรภัทร ถาวรศักดิ์

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษ)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๔๘ อรสา สิทธิโชติ

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๕๖ สิริรักษ์ ร่มโพธิ์ศรีทอง

๓ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๐๗ ณฐิตา เทอดคุณ

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๗๗ กนกพร เรียนแพง

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๖๔ กาญจนา อินทจักร

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๗๔ ภควัต โพธิ

๓ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๘๙ ธนพล หมายหมั้น

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๕๕ อดิศรา ใสดี

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๓๕ จักรภูมิ นิสัยพราหมณ์

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๓๐๔ ธนโชติ ทิมงคล

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๙๐ นิธิกร มั่งคั่ง

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๔๙ สุธิตา ลือแก้ว

๓ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๕๓ จุฑารัตน์ เทพรักษ์

๔ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๘๐ กำลัยทอง โฉมกิ่ง

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๙๔ สถาพร ลำใย

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๓๒ ตวงพร อินทร์ดอน

๒ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๙๑ ธัณญารัตน์ พรมมี

๓ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๙๙ ลอตต้า บุญศรี

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร บช.บ. บัญชี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๕๘ รัตนาภรณ์ เลิศวิลัย

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร บธ.บ. การตลาดดิจิทัล

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๓๐๓ กรรณวัฒน์ อักษรลักษณ์

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๘๖ วีรภัทร กล่อมกมล

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (เอกนิเทศศาสตร์)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๑๗๖ ศุภาวรรณ เกตุสิงห์สร้อย

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วศ.บ. บริหารงานก่อสร้าง

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๙๗ อรรคเดช คำมาตร

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๙๕ พัชรกมล ตี๋สงวน

หน้า ๓๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๓๐ ศรัณย์ หงษ์ประภาส

หน้า ๓๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศศ.บ. จีนธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๐๔๑ จันทรัสม์ วังกาวรรณ

หน้า ๓๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๓๓๐๐๐๒๓๘ เพชรศิริ ศรีคำ

หน้า ๓๙




