
 
         
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบท่ี 2 เพ่ิมเติม 

       
  อ้างตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบท่ี 2  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 2920/2564 เรื่อง มอบอ านาจและภารกิจให้รอง
อธิการบดีท าหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ข้อ 4.3 ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ รอบท่ี 2 เพ่ิมเติม ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๑ หน้า โดยมหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
คัดเลือกผู้ผ่านการสมัครทุกหลักสูตรจากการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ซึ่งผู้ผ่านการสมัครสามารถตรวจสอบตารางการสอบสัมภาษณ์
ได้ที่ http://academic.uru.ac.th/Admission.2565/ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกไว้
ให้รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

แนวปฏิบัติในการคัดเลือกส าหรับผู้ผ่านการสมัคร 
1. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
2. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องลงทะเบียนรายงานตัวเข้าระบบออนไลน์ ส าหรับผู้ที่มีตารางสอบ 

ในช่วงเช้า ให้ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 09.00 น. และส าหรับผู้ที่มีตารางสอบ ในช่วงบ่าย ให้ลงทะเบียนเวลา 
12.30 – 13.00 น.  

3. เมื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าสู่ห้องสัมภาษณ์ออนไลน์แล้วให้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด (แจ้งไว้ในห้องสอบ) 

4. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่ยังไม่ได้ด าเนินการอัพโหลดเอกสารให้ด าเนินการอัพโหลดเอกสาร 
หลักฐานทางการศึกษาและ Portfolio ได้ที่เว็บไซต์ SmartUru หรือที่
http://academic.uru.ac.th/Admission.2565/ หรือเตรียมเอกสารหลักฐานการศึกษาและ portfolio  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ มาแสดงให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ขณะสอบสัมภาษณ์ 

5. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะได้รับแจ้งจากกรรมการว่า การสอบเสร็จ
สิ้นแล้ว จึงจะสามารถออกจากห้องสัมภาษณ์ได้ 

 
 

ประกาศผล... 
 



๒ 

  การประกาศผลการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกทุกหลักสูตรพร้อมกัน ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕  
โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru  

หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการเข้าสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ในครั้งนี้ให้ติดต่อได้ที่  
โทร ๐-๖๕-๐๒๔-๔๓๔๓ หรอื Facebook : SmartUru หรือ Line : @SmartURU 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพิ่มเติม

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

หลักสูตร ค.บ. คณิตศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๕๒๐๐๐๖๘๔ นางสาวจุฑารัตน์ สิริชูจิตกุล

วันที่สอบ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ลิงค์ห้องสอบ https://thairen.zoom.us/j/67097784129

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพิ่มเติม

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

หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๕๒๐๐๐๖๙๒ นายภูธิป คำแหวน

วันที่สอบ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ลิงค์ห้องสอบ https://zoom.us/j/95815248525

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพิ่มเติม

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

หลักสูตร บช.บ. บัญชี (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๕๒๐๐๐๘๑๕ นางสาวสุดารัตน์ เจริญศักดิ์นิมิต

วันที่สอบ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ลิงค์ห้องสอบ https://thairen.zoom.us/j/63072015775

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพิ่มเติม

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

หลักสูตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๕๒๐๐๐๙๔๘ นางสาวปวันรัตน์ อะจิมา

วันที่สอบ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ลิงค์ห้องสอบ https://thairen.zoom.us/j/61125098456

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพิ่มเติม

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

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๕๒๐๐๐๘๑๑ นายเกษมศักดิ์  ไคร้ชม

วันที่สอบ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ลิงค์ห้องสอบ https://thairen.zoom.us/j/65611624105

หน้า ๗


