
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายช่ือและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) 

 -------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบคัดเลือก
เพ่ือการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา ไปแล้วครั้งหนึ่ง
นั้น มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
จ านวน ๑ หน้า เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดให้เข้าสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตามตารางรายละเอียดการสอบ ดังนี้ 

ประเภท สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัต ิ
โควตาสายคร ู เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

สอบวิชาความรู้ความสามารถของ มรอ. 
๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ์ตามสาขาวชิา 
- 

โควตา 
ความสามารถพิเศษ 

เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
สอบวิชาความรู้ความสามารถของ มรอ. 

- 
๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. 

สอบภาคปฏบิัต ิ
โควตาทั่วไป เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

สอบวิชาความรู้ความสามารถของ มรอ. 
- - 

  

๒. ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบสถานที่สอบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบแต่ละวิชาได้จากเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ และเตรียมความพร้อมในการสอบตามที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 ๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือก  มหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่                     
๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด 
เพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๑๓ หรือ Facebook SmartUru หรือ 
Line @Smart URU  
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๒๐๐๐๐๕๑ นางสาวจีรภิญญา ใจแก้ว โควตาสายครู

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๓๐๗ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ A๓๐๗ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ หอประชุม วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

หน้า ๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๖๒ นางสาววราภรณ์ ชูเกตุ โควตาสายครู

ภาษาไทย ห้องสอบ A๓๐๗ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๓๐๗ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ A๓๐๗ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ หอประชุม วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

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

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๓๓ นางสาวอภิชญา หลอมนาค โควตาทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ A๓๐๖ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑. ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๔๖ นายชัยนันท์ ดวงจันทร์ โควตาทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ A๓๐๖ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

๒. ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๙๑ นายไตรวัฏ เสียงเย็น โควตาทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ A๓๐๖ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑. ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๓๑ นายพสิษฐ์ จัดการ โควตาทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ A๓๐๖ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑. ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๕๗ นายพงศกร จอยทอง โควตาทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ A๓๐๖ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

๒. ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๕๘ นายทวีศักดิ์ เชื้อต่าย โควตาทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ A๓๐๖ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

๓. ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๕๙ นายตะวัน ศรีทหาร โควตาทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ A๓๐๖ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

๔. ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๖๐ นายธนากร อ่อนจันทร์ โควตาทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ A๓๐๖ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑. ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๐๙ นายพิเชษฐ์ สิงห์คำ โควตาทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ A๓๐๖ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

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

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

๑. ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๒๑ นางสาวกรรณิกา สีจันมาก โควตาทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ A๓๐๖ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป(กลุ่มการจัดการการค้าปลีก) ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัทซีพีออล์ล จำกัด(มหาชน) คณะวิทยาลัยน่าน

๑. ๒๕๖๑๒๐๐๐๕๔๔ นายสาริน ใจปิง โควตาทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ห้องสอบ N๑๓๑ วันที่สอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๑๐


