
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา 

-------------------------------------------------------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ประเภทโควตา ซึ่งประกอบด้วยโควตาสายครู โควตาความสามารถพิเศษ โควตาทั่วไป  และส่งรายชื่อ   
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ         
ผู้ยืนยันสิทธิ์ มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศ จ านวน ๕๔ หน้า และให้ผู้ที่มีสิทธิ์ เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินการ               
ตามข้ันตอนดังนี ้
     ๑. การขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
       ให้ผู้มีรายชื่อกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียม
การศึ กษา ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์  http://academic.uru.ac.th/SmartUru  โ ดยยื่ นช า ร ะค่ า ธ ร รม เนี ยม ได้ ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน 
2561 
       ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตรได้ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ  
  ๒. การกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา 
       ให้ผู้มีรายชื่อกรอกข้อมูลประวัติและอัพโหลดไฟล์ภาพ ที่
http://academic.uru.ac.th/SmartUru โดยไฟล์ภาพต้องเป็นนามสกุล .jpg/.jpeg/.png/.gif/.pdf และ
เอกสารส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ สามารถด าเนินการได้ระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม 
ถึง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้เอกสารที่ต้องอัพโหลดประกอบด้วย 
       ๑) ภาพถ่ายสีชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
       ๒) ส าเนาบัตรประชาชน    
       ๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน    
       ๔) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑)  
       ๕) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล   
  ๓. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

     ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑               
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามช่วงเวลาและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ดังนี้   
       ๑) แต่งกายตามเครื่องแบบของสถานศึกษาเดิม 
         ๒) เอกสารประกอบการรายงานตัว 
   ๒.๑) ใบทะเบียนประวัตินักศึกษา (พิมพ์ออกมาจากระบบตามข้อ ๒) 
   ๒.๒) ภาพถ่ายสีชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
   ๒.๓) ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน ๔ ฉบับ 
   ๒.๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๒ ฉบับ 
 

๒.๕)../ 
 

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


๒ 
 

   ๒.๕) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑) จ านวน ๒ ฉบับ  
๒.๖) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 

   ๒.๗) ส าเนาหนังสือเงินกู้ กยศ. สถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่าที่ต้องการกู้ต่อเนื่อง) 
 เอกสารส าเนาทุกฉบับ ต้องรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ  

 ๓) การเข้ารายงานตัว วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ก าหนดช่วงเวลาไว้ดังนี้ 
๓.๑) คณะครุศาสตร์   ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 
๓.๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 
๓.๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเช้า เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๓.๔) คณะเกษตรศาสตร์   ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
๓.๕) คณะวิทยาการจัดการ  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
๓.๖) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
๓.๗) วิทยาลัยนานาชาติ   ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.    

 

     ๔)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ๑) ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา                  350 บาท 
 ๒) ค่าหอพัก (เฉพาะผู้ประสงค์จะพักหอใน)  ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท 
 ๓) ค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ  ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท 
  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ 
ต่อ ๑๖๑๓ หรือ Facebook SmartUruหรือ Line @SmartURU 

       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๐๗ นางสาวกัญญารัตน์ แก้ววังอ้อ

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๑๖ นางสาววรารณ์ จุติ

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๑๙ นางสาวอินทุอร เวรอักษร

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๒๐ นางสาวพฤกษา วันนาหม่อง

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๒๒ นางสาวขวัญชนก ปริพล

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๒๓ นางสาวกัญญาณี แก้วคำดี

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๕๐ นางสาวปรียา มโนรส

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๘๓ นางสาวประสิตา กอกกาวงษ์

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๘๗ นางสาวจิราพร ชื่นแย้ม

๑๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๙๕ นางสาวสุดารัตน์ กัญญา

๑๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๑๒ นางสาวฐิตวันต์ ฝัืนเต็ม

๑๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๒๗ นางสาวปรียานุช จอนคำ

๑๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๓๙ นางสาวเฟื่องฤดี ศรีดี

๑๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๔๐ นางสาวเฟื่องรดา ศรีดี

๑๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๙๔ นางสาวแพรวนภา จงเรียน

๑๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๑๖ นายวทัญญู สองเมือง

๑๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๕๗ นายวุฒิชริณ อุดปิน

๑๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๖๗ นางสาวสุภาพร จั่นจีน

๑๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๘๒ นายธนวัฒน์ ศึกษา

๒๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๐๙ นางสาวนุชนารถ คงลอย

๒๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๗๐ นางสาวปรางค์วลัย สีทาดี

๒๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๐๑ นางสาวรัตนาภรณ์ งอนไปล่

๒๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๓๑ นางสาวจันทิมา อ้นสาย

๒๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๑๙ นางสาวอมราวดี หงษ์ทอง

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๒๙ นางสาวจิรนันท์ หงอนไก่

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๓๖ นางสาวมิลทิรา ภัลดีมูล

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๗๑ นางสาวอิศราพร ไชยมิ่ง

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๐๗ นางสาวกรรณิกา โชติสุข

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๐๙ นางสาวอนุสรา คงมี

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๕๖ นางสาวภัทรนันท์ คำเขียว

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๙๔ นางสาวนริศรา มีประไพ

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๙๐ นางสาวณัฐธิดา กลิ่นเกตุ

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๔๑ นางสาวพัทธนันท์ รุ่มรวย

๑๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๕๑ นางสาวกัญธิมา เชื้ออินทร์

๑๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๖๓ นางสาววิไลพร ด่อนแผ้ว

๑๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๖๙ นางสาวศุภนิตา หิรัญงาม

๑๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๖๖ นางสาวนพวรรณ สีหาวงษ์

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๓๕ นายกริชเพชร เกลี่ยกระโทก

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๕๔ นายธงชัย จันทอง

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๙๒ นางสาวธมลวรรณ ทองอิ่ม

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๙๓ นายธนวิทย์ ทองอยู่

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๕๑ นางสาวจีรภิญญา ใจแก้ว

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๐๔ นางสาวทิพย์วัลย์ เฟื่องเสือ

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๓๖ นางสาวปพิชญา ใจนนถี

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๐๘ นางสาวธีราภรณ์ วิชาธิ

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๒๗ นายสุวัชชัย เทใหม่

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๑๕ นางสาวทิพย์สุดา แหยมไทย

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๐๗ นางสาวจุฑาทิพย์ ทองฟัก

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๒๙ นางสาวธิดารัตน์ จีจุมปา

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๗๕ นางสาวอภัสนันท์ ครุธอินทร์

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๘๘ นางสาวอติกานต์ ปล่อยทุม

๑๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๘๙ นางสาวกนกวรรณ พิพิธทอง

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๕๑ นางสาวชมพูนุช แผ่นทอง

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๑๒ นางสาวธนัชพร ใจอ้อม

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๔๔ นางสาวอรัญญา ตาวงค์

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๑๔ นายฐิติพงศ์ สงค์มา

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๘๒ นางสาวสุจินตรา ต๊ะปัญญา

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๙๗ นางสาววราพร วิชาเงิน

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๕๓ นายภาณุวัฒน์ กันทะสุข

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๙๐ นางสาวสุวิกา หอมสุวรรณ์

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๙๑ นางสาวสุพัตรา พาสุวรรณ์

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๐๑ นางสาวจุฑารัตน์ ฟูสี

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๔๒ นายกัณฑ์เอนก ศรีจันทร์ทับ

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๙๘ นายธนกฤต ฤทธิ์ศักดิ์

๑๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๐๐ นายกิตติภัทร์ พิมพล

๑๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๓๐ นายอภิชัย เกตุทอง

๑๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๔๙ นายทศวรรษ บุญสนิท

๑๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๕๑ นายเอกดนัย ทารัตน์

๑๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๕๗ นายพันธกานต์ ปิ่นทอง

๑๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๙๔ นายชลธี ศิริยะโสภณ

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๑๐ นายธนพล ฉิมเชื้อ

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๒๕ นางสาวณัฏฐณิชา สีเขียว

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๗๑ นายสิรวิชญ์ มะโนรา

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๐๘ นายสุวิจักขณ์ มหาวัน

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๑๐ นางสาวชุติสรา คำศรี

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๐๕ นางสาวกัญญามาศ สีสม

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๙๘ นายพีระพรรดิ์ เอี่ยมศิริ

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๗๔ นางสาวเจนิสตา แสงทอง

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๕๗ นางสาวคุณภัทร ชุ่มอินถา

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๒๗ นางสาวมินตรา อยู่ยง

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๖๒ นางสาวชนกานต์ กันทาจ๋อย

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๑๘ นางสางสุภาพร อินทร์ชัยศรี

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๘๔ นางสาวจุฬาลักษณ์ ครีบผา

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๗๗ นายออมสิน อินต๊ะสงค์

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๙๕ นายณิชากร รัตนสุคำ

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๙๘ นางสาวทิพปภา เชื้อประเสริฐ

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๒๓ นางสาวนัทธมน ศาลา

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๒๔ นางสาวสุพัตรา วิทยาสุวรรณพร

๑๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๕๒ นางสาวพิมพ์สุภา เพ็งแจ้ง

๑๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๑๐ นางสาวกัญญาภัทร กฤตยามาศ

๑๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๖๔ นางสาวสหัสยา กล่ำบุตร

๑๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๘๗ นางสาวพิมานมาศ คงสูงเนิน

๑๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๓๒ นางสาวสุดารัตน์ คำประเสริฐ

๑๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๕๘ นายชยพล โยธินธรรม

๑๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๖๖ นางสาวนัชชา ไชยเนตร์

๑๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๘๔ นายพงศกร แก้วเนย

๑๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๘๕ นางสาวเขมวิกา เพลินทรัพย์

๑๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๔๘ นายธนากร อ่อนโพธา

๒๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๖๘ นายระพีพัฒน์ การุณประชา

๒๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๗๙ นางสาวกรพรรณ ดื่นตา

๒๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๓๑ นางสาวพรพิมล มุกดาจันทร์

๒๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๓๙ นางสาวปรียานุช แสงกล้า

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๑๑ นางสาวสุชาดา เฉยกุล

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๑๓ นางสาวศิริกาญจนาภา จันทร์คำ

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๒๖ นางสาวศิริวรรณ สุขสำรวล

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๕๖ นายวันชนะ อุดตัน

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๖๔ นางสาวณัฐวดี แก้วเพชรสุวรรณ

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๖๕ นางสาววิรัชยาภรณ์ สุภารัตนกุล

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๗๕ นางสาวชไมพร พูลบุญ

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๘๐ นายณัฐภัทร ทำนุพันธุ์

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๙๐ นายณัฐพรรดิ์ ทับชู

๑๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๐๔ นางสาวกมลพรรณ คงนุ่น

๑๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๑๓ นางสาวปภาดา แสนเขื่อนแก้ว

๑๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๗๐ นางสาวสุฑามาศ ออมสิน

๑๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๘๑ นางสาวศวรรยา จอยวงค์

๑๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๐๙ นายภูวรินทร์ อินทิพย์บาง

๑๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๐๕ นางสาวนัจนันท์ ยี่เผติ๊บ

๑๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๑๖ นางสาวกานต์มณี ใจแก้ว

๑๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๒๒ นางสาวเจษฎาพร คำด้วง

๑๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๕๐ นางสาวนนธิกานต์ สุกิน

๑๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๗๓ นางสาวบุศรินทร์ โลมา

๒๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๙๕ น.ส.กชกร ปรัสพันธ์

๒๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๙๖ นางสาวสุพิชชา ระโส

๒๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๐๓ นางสาวนภัสสร จันทราช

๒๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๐๔ นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นจันทร์เงิน

๒๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๒๑ นางสาวนพมาศ มาอุ่น

๒๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๓๖ นางสาวชนมน ชัยมงคล

๒๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๓๙ นายอภิสิทธิ์ ทองอินทร์

๒๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๔๙ นางสาววัลลภัคร์ ลายภูคำ

๒๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๕๙ นางสาวอภิชญา ทิฆะวงค์

๒๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๘๒ นายนิธิภัทร์ บุญประเสริฐ

๓๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๙๑ นางสาวนันทนัช ทาใจ

๓๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๙๒ นางสาวกัญญาณณํฐ ทองเทศ

๓๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๒๔ นายธนพนธ์ สักลอ

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๓๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๖๗ นายธีรภัทร์ จันทร์เกตุ

๓๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๗๓ นางสาวกัญญาณัฐ คันทะเสน

๓๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๙๘ นางสาวริษา ด้วงสงกา

๓๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๒๕ นางสาวนันทิชา ทองเกิด

๓๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๖๙ นางสาวสุทธิดา เปลี่ยนประดับ

๓๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๗๐ นางสาวปัญญาวดี กาอ้วน

๓๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๐๙ นางสาวศิริลักษณ์ สักดีแสง

๔๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๒๔ นางสาวธัญญรัตน์ เปรมประเสริฐ

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๐๕ นางสาวรัชฎาภรณ์ วิละขันคํา

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๕๕ นางสาวสุภาศิริ แสนถา

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๑๔ นายณัฐภูมิ ประทาน

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๗๐ นางสาวนพมาศ แววเพ็ชร์

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๔๒ นางสาวนพเก้า จันทร์เชื้อ

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๒๘ นางสาวกมลวรรณ แหลมหลัก

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๗๔ นายวิศรุต แสนโกศิก

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๗๙ นางสาวณัฐสุดา ฉิมสอาด

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๖๔ นางสาวลัฐิกา สิงห์ดา

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๘๖ นางสาวนิศา ทะสุตะ

๑๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๑๑ นางสาวจริยา ราชเพียแก้ว

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๓๓ นางสาวนฤมล ศรีลา

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๓๔ นางสาวชลธิชา ทิจันทร์

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๖๓ นางสาววรรณกานต์ ธีระบัญชร

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๘๗ นางสาวกัญญามาศ ปัญญา

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๙๕ นางสาวสิริฤกษ์ อกนิษฐ์วงศ์วิไล

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๗๓ นางสาวนันทนิตย์ ปวงบุตร

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๗๕ นางสาวปี่ยะฉัตร นกสี

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๐๑ นางสาวเบญจวรรณ ศรีนา

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๑๕ นายพศวัต สิงห์เรือง

๑๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๑๖ นายยศนันท์ ต๊ะวิไชย

๑๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๒๑ นายนันทพงค์ อนุมา

๑๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๓๗ นางสาวจุฑามาศ สอาดอ่ำ

๑๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๗๘ นางสาวชลิตา ชำนาญ

๑๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๘๔ นางสาวภัทรวรรณ ทำสวน

๑๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๙๘ นางสาวกมลวรรณ วันศรี

๑๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๙๙ นางสาวจิราภา แก้วดี

๑๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๒๒ นางสาวนันทพัทธ์ สีชมภู

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๓๒ นายจิรายุส จันทร์งาม

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๕๒ นายธีรภัทร์ มากพันธ์

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๔๖ นางสาวศุภากร เลี้ยงไกรลาศ

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๐๒ นายพรชัย ทองโชติ

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๓๔ นายรวิพล เอียวงษ์

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๙๙ นายสรรเพชญ์ เนียมพาง

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๘๑ นางสาวพิราอร เวชกุล

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๘๕ นางสาวเกวริน เวชกุล

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๘๘ นายสิทธิพล รอดเอี่ยม

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๘๘ นางสาววราภรณ์ เครือวัลย์

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๒๘ นางสาวพรธิตา ฝึกหัด

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๒๙ นางสาววิราวรรณ ร่มโพธิ์ศรีทอง

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๖๑ นายวัชริศ สุชาติ

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๙๙ นางสาวเตือนตา นิดตา

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๑๑ นายกฤษณะ สีพรม

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๒๐ นาวสาวชลธิชา หอมดอก

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๓๓ นางสาวอภิชญา หลอมนาค

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๓๔ นายพงศ์พันธุ์ ขันทะปิน

๑๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๖๓ นายธีรวัฒน์ แก่งอินทร์

๑๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๒๓ นายกฤษณะ ชาเทพ

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๖๓ นางสาวปรารถนา จันทร์ทา

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๔๑ นางสาวกุลนิภา ชัยเสนา

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๔๐ นางสาวกาญจนา แบนคำ

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๘๖ นางสาวอุษา คำวิเศษ

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๕๕ นางสาวธัญภรณ์ ฟังเสนาะ

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๕๖ นางสาววาสิตา สนแย้ม

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๕๗ นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๕๘ นางสาวปพิชญา เกิดผาสุข

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๔๘ นางสาวน้ำทิพย์ รุ่งเรือง

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๖๔ นายพัชรพล สีหะวงษ์

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๑๑ นางสาวปาลิตา จันทร์เพื่อน

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๕๙ นางสาวภัควลัญชญ์ ใจวงค์

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๖๐ นายวรรธนะ อันจิตต์แจ่ม

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๐๒ นายปนัดพงศ์ กระแซง

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๐๔ นายกัมปนาท มณีวงค์

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๖๐ นายศุภวัฒน์ บุญญาวงษ์

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๔๗ นายปฐมพร พิชนนาค

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๒๘ นายนริศ อุดแก้ว

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๓๖ นาย อภิสิทธิ์ สนิทหลาย

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๒๕ นางสาวศิริลักษณ์ สุขอำมาตย์

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๕๘ นางสาวนภัสวรรณ สอนคำ

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๘๐ นางสาวกันทิมา พุ่มจีน

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๑๙ นางสาวณัฐริณีย์ นุชเปรม

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๔๒ นางสาวประภัสสร สว่างทิตย์

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๗๒ นาวสาวธัญชญารัชต์ ศิรินันธนะโชติ

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๒๖ นางสาวอาทิตญา ดอนละไพร

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๖๔ นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรโต

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๖๘ นางสาวจิราพา ถึงฝั่งชล

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๕๐ นายชัยภัฏ ยันต์วิเศษ

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๔๗ นายดิศานุวัฒน์ ขุนจ้อน

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๕๘ นางสาวสุรางคณา สอนจ้อย

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๗๕ นางสาวญาณี แก้วนก

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๐๙ นายอภิสิทธิ์ นิ่มมา

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๗๖ นายปฐวี หลวงพิทักษ์ชุมพล

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๑๐ นายชินวัฒน์ ศรลัมพ์

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๓๘ นายเปรมศักดิ์ ไกรทอง

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๙๙ นายเกียรติศักดิ์ เอี่ยมแปลง

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๗๔ นายวรินทร โสดา

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๒๘ นายเดชานุ วอนสร้อย

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๒๓ นางสาวชุติมา ท้วมจันทร์

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๕๑ นางสาวขวัญศิริ จันทร

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๗๒ นางสาวพิชญานันท์ เทียมแสน

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๓๗ นายเสรี ไชโย

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๑๙ นางสาวชิดชนก อ้ายเตรียม

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๔๘ นางสาวพลอย พิมพิศัย

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๖๕ นางสาวสุพรรษา อุปจักร์

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๖๖ นางสาวนภัสสร สะสม

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๘๓ นายณัฐดนัย สุขสุวรรณ

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๖๐ นางสาววิราวรรณ กาจันทร์

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๙๑ นางสาวนิตยา ค่ำยัง

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๔๔ นายชัชวาล พรมเนตร

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๔๓ นายพัฒนชัย แก้วกุลศรี

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๔๑ นางสาวอรพรรณ บุญตัด

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๘๗ นางสาวจิรัชญา นาแป้น

หน้า ๓๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๑๔ นางสาวอัจจิมา วอหล้า

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๕๐ นางสาวพิชญาวี พาพิมพ์

หน้า ๓๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๓๕ นางสาวกนกพร อัตภักดี

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๕๔ นางสาวรวีวรรณ มิ่งป่าผึ้ง

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๓๗ นางสาวณัฐธิดา หมวดสันเที๊ยะ

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๔๔ นางสาวชัญญานุช เป้าพานิชย์

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๘๗ นางสาวธัญญรัตน์ โสภณ

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๐๓ นายรัชกฤต กำทรัพย์

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๓๕ นายกัมพล คำลอย

หน้า ๓๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๙๓ นางสาวรัตนาภรณ์ สังข์อินทร์

หน้า ๓๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๔๙ นางสาวสุทธิรักษ์ น้อยหัวหาด

หน้า ๔๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๓๑ นางสาวช่อผกา มาเกาะ

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๓๘ นางสาวชลลดา วงษ์พรวน

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๐๐ นางสาวสการัตน์ เรียนรังษี

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๑๙ นางสาวจุฑามาศ จินะปัน

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๗๔ นงสาวยลดา เขียววงษ์

หน้า ๔๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๔๓ นายอาทิตย์ วงค์ไฉไล

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๐๕ นายภควรรษ ศรีสุวรรณ

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๐๖ นายสาทิตย์ กะนะแสง

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๙๖ นางสาวสุพิชชา มงคลแก่นทราย

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๖๘ นายกนกพล ม่วงทิม

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๙๐ นางสาวสุภามาศ พรมขันธ์

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๓๐ นางสาวมัณฑการ พุ่มชาวสวน

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๑๗ นางสาวนภสร วงค์ท้าว

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๓๕ นางสาวนิราภร จันทร์แสนตอ

๑๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๓๘ นายนพดล เจนประกอบกิจ

๑๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๓๙ นายเจษฎา นาพนัง

๑๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๔๕ นางสาวบุณยานุช ดวงแก้ว

๑๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๔๖ นายกฤษดา ประมูล

๑๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๔๗ นายศุภกร ถือแก้ว

๑๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๒๐ นางสาวศิริพร กาวี

๑๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๓๘ นายอรรถพล ริพล

หน้า ๔๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกนิเทศศาสตร์) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๖๕ น.ส.ธิตินันท์ หาญพล

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๘๙ นายณธยศ อินทรสอาด

หน้า ๔๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๓๐ นางสาวธารารัตน์ คำสุข

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๗๑ นางสาวธนัชพร พลธีระ

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๕๙ นายศิลา สำรวย

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๘๒ นายอนาวิล นาคเหล็ก

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๓๔ นางสาวบุตรนภา บัวอ่อน

หน้า ๔๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๗๑ นางสาวณัฐริกา วงศ์สกุล

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๗๒ นางสาวสุภาภรณ์ กินร

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๗๓ นางสาวพรหมภัสสร วุฒิ

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๗๗ นางสาวนุชนาถ เบ้าลง

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๗๙ นางสาวธัญวรัตน์ พลอยสีสังข์

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๘๐ นางสาวชลิตา จำรัส

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๙๖ นางสาวปิยาณี เส็งประสาน

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๙๗ นางสาวเปรมใจ แสงทอง

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๙๙ นางสาวนัสชนก ทองแห้ว

๑๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๐๐ นางสาวยศวดี มั่นคง

๑๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๑๓ นางสาววิจิตรา สียา

๑๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๓๙ นางสาวณัชชา อนุศาสนนันทน์

๑๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๖๐ นางสาวสุชานันท์ ศรีสกุล

๑๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๖๒ นางสาวนันทิกานต์ หน่อคำ

๑๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๘๘ นางสาวกรชวัล เสียงเพชร

๑๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๕๓ นางสาววราภรณ์ วิเศษทักษ์

๑๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๗๖ นางสาวอิสริยา ปรางทอง

๑๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๘๘ นางสาวปรายประกายจน์ ประสมใจ

๑๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๘๙ นางสาวฐิตินันท์ เหมันต์

๒๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๐๕ นางสาวชลิตา โลกเลื่อง

๒๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๔๒ นางสาวกชกร ชัยเกิด

๒๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๙๗ นางสาวณัฐพร อิ่มสบาย

๒๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๓๕ นางสาวธัญญารัตน์ มากด่าน

๒๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๓๖ นางสาววรดา บุญยอด

๒๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๓๘ นางสาวสุจินต์ เทียบน้ำอ่าง

๒๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๙๕ นางสาวสตรีรัตน์ ดอกจำปา

๒๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๐๓ นางสาววิรัญญา นาวิน

หน้า ๔๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๔๖ นายชัยนันท์ ดวงจันทร์

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๙๑ นายไตรวัฏ เสียงเย็น

หน้า ๔๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๕๙ นายกฤษดากร ทองพันธ์

หน้า ๔๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๒๐ นายนาวิน บุญสิบ

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๒๑ นายสาธิต มนต์รุจิรัตน์

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๖๘ นายเตชินท์ บุญขาว

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๖๙ นายเศรษฐการ เศรษฐเสรี

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๗๐ นายสุรวุฒิ แจ้งเปี่ยม

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๙๗ นางสาวดวงฤทัย คงเพชร์

หน้า ๔๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๑๒ นายพงษ์ชัยวัฒน์ คุ้มอักษร

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๘๑ นางสาวณัฐฐาพร สุขตะกู

หน้า ๔๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๐๙ นายพิเชษฐ์ สิงห์คำ

หน้า ๕๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๒๘๗ นายสิทธินันท์ สอนนิล

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๑๒ นายณัฐวุฒิ แปลงประวัติ

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๓๕ นายภาคภูมิ ทองคต

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๕๕ นายณัฐวุฒิ อ้นทองทิม

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๐๖ นายสุพจน์ ฟักเจริญ

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๓๖ นายกฤษณภัคส์ อินสุ

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๘๐ นายมณฑวรรษ ทองปิน

หน้า ๕๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๐๗ นางสาวกัลยมน ครุฑธานุชาติ

หน้า ๕๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๓๔ นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์ชัยกุล

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๖๕ นายสิทธิเดช ปินจันทร์

๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๔๔ นายพงศกร ศรีพันธ์ผ่อง

๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๔๕ นายปฏิภาณม์ ใสยิ่ง

๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๙๒ นายพัทธนันท์ กลเรียน

๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๙๓ นายนพแสน มีพร้อม

๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๙๔ นายวศิน ชาประเสริฐ

๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๑๓ นางสาวมาดีษย์ กาศเกษม

๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๓๘ นายณัฐวุฒิ ทั่งกล่ำ

๑๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๔๐ นายวรวิช ทิพย์คำ

๑๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๕๓ นายภาสกร ทาวงศ์

๑๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๖๒ นายพนม ขอบเงิน

๑๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๙๙ นายวีรภัทร วงศ์อ่อร

๑๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๕๕ นายรัฐภูมิ ภูมิประเทศ

๑๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๕๖ นายณัฐพล สุวรรณรอด

๑๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๑๔ นายญาณะวรุตม์ ศรีสอาด

๑๗ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๑๗ นายจักรภัทร กีกอง

๑๘ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๑๘ นายณัฐสิทธิ์ เเก้วคำ

๑๙ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๒๑ นายสหรัฐ สันทาลุนัย

๒๐ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๒๖ นายภัทรชัย มาซิว

๒๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๔๐ นายพงศกร อับนาค

๒๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๕๔ นายวิศิษย์ศักดิ์ มีรัตน์

๒๓ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๘๓ นายสุเมธ หนูแก้ว

๒๔ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๙๐ นายฉัตรมงคล บัณดิษฐ์ฉาย

๒๕ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๙๗ นายนันทวัฒน์ ดาดี

๒๖ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๓๐ นายณัฐวุฒิ บุญสุ

หน้า ๕๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๓๑๐ นายชาญวิทย์ อินทจักร

๒ ๒๕๖๑๒๐๐๐๗๐๑ นางสาววิศัลย์ศยา สอนอินทร์

หน้า ๕๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ(เรียนที่ไทย 2 ปี   เรียนที่จีน 2 ปี) คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๐๗ นายณัฐชนนท์ ค้ำชู

หน้า ๕๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เรียนที่ไทย 3 ปี เรียนที่ไต้หวัน 1 ปี คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๒๑ นางสาวกรรณิกา สีจันมาก

หน้า ๕๖


