
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รอบท่ี ๓ ประเภท Admission ๑   
-------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษา             
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ(๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน 38 หน้า และให้ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้ารายงานตัวเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
       ๑)  ใ ห้ผู้ มี รายชื่ อกรอกข้อมูลการขึ้ นทะ เบียน ประ วัตินั กศึกษา ได้ที่ เ ว็บ ไซต์  
http://academic.uru.ac.th/SmartUru และพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษายื่นช าระค่าธรรมเนียมได้ที่
ธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นทุกสาขา ระหว่างวันที่ 5 – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๒) ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเสร็จสิ้นแล้วด าเนินการส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์มายัง “กองบริการการศึกษา (รายงานตัวAdmission64) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                   
ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000” โดยเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับและด าเนินการส่งเอกสารให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖๔                          
โดยยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่ส่งเป็นหลัก ดังนี้  

(๑) เอกสารประวัติของนักศึกษาที่พิมพ์ออกมาจากระบบตาม ข้อ 1) 
   (๒) รูปถ่ายสีหน้าตรงสวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป  
   (๓) ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน ๒ ฉบับ 
   (๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๒ ฉบับ 
   (๕) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑) จ านวน ๒ ฉบับ 
   (๖) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 
   (๗) ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
 ๓) มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โดยลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวนร้อยละ ๑๐    
จากประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และยกเว้นค่าขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เร่ือง มาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษาจากกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                      
(COVID - 19) (ฉบับท่ี ๘)  
 
 

2. ค่าใช้จ่าย... 
 

    
 



๒ 
 

 ๒. ค่าใช้จ่าย 
 ๑) ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา               350 บาท 
 ๒) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่                  ๑๐๐ บาท 
 ๓) ค่าประกันของเสียหาย                   ๖๐๐ บาท 
 ๔) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 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 เศรษฐกิจดิจิทัล 
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 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. การประถมศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๒๑ มาริตา ดำดี

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๓๒ นัยนภา ล้อมเศรษฐี

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๗๗ ภูมิภัทร อุทธิยา

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๘๒ ศิราพร พิมเสน

๕ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๘๙ ธีรภัทร กันปาน

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๔๐ กมลลักษณ์ ช่วงอำไพ

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๕๙ หฤทัย พรมมาต้น

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๖๖ วิชญาพร คมบ่อง

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๙๐ สิรินยา เวียงสงค์

๕ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๐๑ ญาณาธิป กาสาร

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. คณิตศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๐๓ เสกสรร ศรีลำยงค์

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๐๗ พิชญาภัค ฟักแก้ว

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๔๒ ปริฉัตร สว่างเมฆฤทธิ์

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๕๘ สุทธนา ยาปัน

๕ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๙๑ กิตติพงศ์ วิหก

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. คอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๖๔ ประวีณา ม่วงมิตร

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๗๓ รัชตะ รัตนะ

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๙๘ ศรีเมือง โรจน์เจริญชัย

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ (เอกเคมี)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๕๒ ณัฐกฤษฏิ์ ห่อทอง

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๐๑ นภัสกร เอมอ่ำ

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๔๑ ชาลิสา ชัยมาศ

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๙๗ ศรันย์พร มณีรัตน์

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ (เอกชีววิทยา)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๐๖ ณัฐรินทร์ สัจจา

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๑๐ ญาณิศา ดวงจันทร์

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๒๔ เฉลิมขวัญ แก้วเทียม

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๓๐ สลิลทิพย์ วงษ์ยอด

๕ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๔๓ ไพเราะ ศิราเทิดคีรี

๖ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๔๙ นิราวัน โคตรธรรม

๗ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๖๑ พรพิมล จันทูร

๘ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๗๐ จิณณา มีอาชา

๙ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๗๖ ไอศูรย์ พวงชัยยะ

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. เกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๘๘ หัสดิน เพียรทอง

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. ภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาเกาหลี)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๖๗ กุลณัฐ นิกรประเสริฐ

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๗๔ รสริน บุญส่ง

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๒๕ ศรุตา ชาญวาทิก

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๒๗ ชิชญา จิตอารีย์

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๓๕ อังคณา ศรีประดับไพร

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๔๘ ธัญญ ชำนาญ

๕ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๙๓ สกุณา เทียนมี

๖ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๙๔ ชลลดา มูลแก่น

๗ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๐๔ อชิรญา อยู่พรมชาติ

๘ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๑๐ ลาหมี่โซ เดชวุฒิชาติ

๙ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๑๑ พิชญรัตน์ ขัดสี

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. ภาษาไทย

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๐๘ กัญญารัตน์ โยนาแว่น

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๑๖ ณัฐวัชร์ จันทร์สวัสดิ์

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๔๖ ปาณิสรา ทาสีดา

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๖๘ ณัฐนารี ปะละสี

๕ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๑๓ ปิยนุช ขันทะ

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๓๑ ศิราพร ศรีบุญเรือง

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๖๕ วนัชพร ใจคำ

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๐๙ กรวิชญ์ คงนุ่น

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. ดนตรีศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๗๙ เศรษฐรัตน์ ไชยศิลป์

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. สังคมศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๔๕ สิรภพ สุริยะมณี

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๖๙ นารีรัตน์ ต่ายยง

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๘๗ อันธิกา ศรีแก้ว

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๙๒ ชลิตา อินป้อง

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. พลศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๑๘ อัษฎาวุธ ไทยโกษา

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๓๔ ดวงนภา ไชยลาภ

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๖๓ นิตยา ใจจาง

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๘๐ วิภาพร คันศร

๕ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๘๓ พรธิดา สังข์เงิน

๖ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๑๒ กตกร ทองเดชศรี

๗ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๒๓ กรวิชญ์ ร้อยเงิน

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศล.บ. ศิลปกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๐๔ สรวิชญ์ บ่อคำ

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๒๐ สุภัคจิรา จันตาแก้ว

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๘๔ สุผึ้งฤดี ปีปวน

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๙๖ จิตราภรณ์ ประดิษฐ์

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๐๖ ยศกร อินจ่าย

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๖๐ ธนภรณ์ ฉิมพลี

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๗๑ เกียรติกุล ไม้โคกสูง

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย (เอกภาษาไทย)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๑๑ ธนพร ปานอ่อน

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๐๕ พรรณนิภา จิตรแจ้ง

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๑๘ ศาสตราวุธ พุฒฤทธิ์

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษ)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๓๘ นริศรา พลพิพัฒน์

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๔๗ ณภัทร น้อยอุดม

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๕๖ เพชรรัตน์ พรมมา

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๘๖ กัญญาณัฐ ปันตุ่น

๕ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๐๓ กิตติพศ เนียมเปีย

๖ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๑๗ เชษฐา สัทธานนท์

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๐๒ นิดธิยา ปานทอง

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๑๔ กฤติกานต์ หุ่นแก้ว

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๗๒ ธิชานนท์ ทิพย์พรม

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๘๕ อภิชาติ คำสอน

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๑๔ ระพีพัฒน์ จันทัน

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ. พัฒนาชุมชน

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๙๙ วิภารัตน์ มินหล้า

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วท.บ. อาหารและโภชนาการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๐๕ พีรดา ไพรสาคร

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๒๐ ณิชากร รัตนสุคำ

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๑๓ ปรเมศวร์ เพชรมาศ

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๑๕ ธาดารัตน์ เขาเขียว

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๑๗ กานต์ธิดา ปัญญาแก้ว

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๒๓ รุ่งผกา ยะแสง

๕ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๒๖ ภัสสร ศรีประเสริฐ

๖ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๒๘ รังสิมา อินสี

๗ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๒๙ ปาลิตา แจ่มใส

๘ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๓๖ จุฑามาศ ทองเพ็ง

๙ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๙๕ จันทกานต์ ชัยจังหรีด

๑๐ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๐๐ จารุณี อักขระ

๑๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๐๗ ชลดา ไหมยังเขียว

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๑๕ ณัฐชานนท์ ภาคภูมิ

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๖๒ พีรพัฒน์ ประไพศักดิ์

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๒๒ สิทธิพล บานเบอะ

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๓๓ อภิญญา ปาละวงศ์

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๓๗ ณัฐนนท์ กลิ่นขจร

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๕๔ กิตติยาภรณ์ รัตนะ

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๐๘ อติวิชญ์ ปามิตร

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๒๔ หฤทัย สิทธิปัญญา

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๑๒ ธัญญาพร คล้ายหนู

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๕๓ สุมนฑา ทะอุด

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บช.บ. บัญชี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๗๕ อภิญญา มาประสพ

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๘๑ สุภัสสร ศรีใจวงค์

๓ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๑๖ จินดานุช สาเครือ

๔ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๒๑ ไอยเรศ ปีปวน

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๑๑๙ ทวีพงศ์ โสมณีโชติ

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร ศ.บ. เศรษฐกิจดิจิทัล

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๒๒ นุชรัตน์ แก้วบุตร

หน้า ๓๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (เอกนิเทศศาสตร์)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๐๒ ธนวินท์ กังวาล

๒ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๕๕ จิรายุส นุ้ยภิรมย์

หน้า ๓๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๕๐ ชรินรัตน์ จรครบุรี

หน้า ๓๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๗๘ ปกรกฤตย์ เครือใจ

หน้า ๓๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๓ ประเภท Admission ๑ 

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

คณะวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตร ศศ.บ. จีนธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๓๐๐๐๐๐๙ อารยา เฟืองแก้ว

หน้า ๔๐


