
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

   ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน) 
-------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ประเภทรับตรง (รอบ 3.5) และเภทรับตรง(หลักสูตรเทียบโอน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
จ านวน ๔๙ หน้า และให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด 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 11 – 14 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 11 – 14 
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) 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../ 

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


๒ 
 

 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 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๘๒ นางสาวสแกวัลย์ สุวรรณี สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๙๓ นายอัครเดช อุทธิยา สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๑๑ นางสาวชุติกาญจน์ กำจาย สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๒๒ นางสาวศิรินธา ใคร้ยะ สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๙๐ นายบุณยกร สมภักดี สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๑๔ นายฐิติ เวยสาร สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๕๒ นางสาวสุนิสา สถาพร สมัครเรียนรอบรับตรง

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๙๗ นางสาวญาสุมิน โพธิ์พา สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๙๖ นางสาวณัฐลิกา น้อยนาฝาย สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๑๗ นางสาวธมนวรรณ ฉิมใจ สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๒๘ นายณัฐพล อุ่นมิ้ม สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๔๐๙ นายศุภณัฐ เนตรวงศ์ สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๘๓ นางสาววิปัศยา ปานศักดิ์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๕๕ นายณัฐพล ฟุ้งเฟื่อง สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๖๒ นางสาวกันต์กมล อุ่นใจ สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๓๒ นางสาวปารดา กัลยาณมิตร สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๕๘ นายอภิสิทธิ์ อินต๊ะเสาร์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๑๙ นางสาวฐิติกาญจน์ ยะอิ่น สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๖๖ นางสาวอรุณรุ่ง พรมรัตน์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๔๑๓ นางสาวนฤมล บุญอินเขียว สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๗๘ นางสาวสุธีรา ศรีอรุณ สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๘๐ นางสาวธนภรณ์ บุญมี สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๓๕ นายทรรศนกร ทิงิ้วงาม สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๓๐ นายสถาพร สายวงค์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๘๗ นางสาวฑิฆัมพร บานแย้ม สมัครเรียนรอบรับตรง

๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๙๗ นางสาวทิวาพร อ๊อดกัน สมัครเรียนรอบรับตรง

๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๔๐ นางสาวกรกฎ ภูมี สมัครเรียนรอบรับตรง

๘ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๘๑ นางสาววริศรา จันทะคุณ สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๙๒ นางสาวเบญจรัตน์ พิมพ์น้อย สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๑๓ นางสาวเพ็ญพิชา ศรีผา สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๒๐ นายนพดล สว่างเจริญ สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๓๖ นายสุพัฒน์ สังข์ไทย สมัครเรียนรอบรับตรง

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๗๘ นางสาวปิยะพร ศรีจันทร์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๘๔ นางสาวปภาดา ทองทรัพย์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๘๕ นายคณิน คนชม สมัครเรียนรอบรับตรง

๘ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๓๑ นางสาวศิวพร เชียงนวน สมัครเรียนรอบรับตรง

๙ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๙๒ นางสาวณภาดา พรพานิช สมัครเรียนรอบรับตรง

๑๐ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๙๘ นางสาวปิยะดา ยอดอุ่น สมัครเรียนรอบรับตรง

๑๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๔๐๑ นางสาวศศิธร ปิ่นทอง สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๖๑ นายสิทธิพร ทิพสน สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๗๓ นายวัชรพงษ์ ตันแก้ว สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๗๔ นายนิรุตติ์ มณีเนียม สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๐๐ นางสาวนภัสกร ปินตา สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๒๔ นางสาววราภรณ์ คำสอน สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๖๗ นางสาวพรพรรณ อุทัยพัฒน์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๓๔ นางสาวเขมิกา แก้วแสน สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๓๕ นางสาวปิยะนาถ สีดี สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๗๙ นางสาวสุวภัทร บุตรที สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๓๑ นางสาวกนกวรรณ พมติ๊บ สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๗๘ นายวรวุฒิ ทองมูล สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๔๒ นายชยานันต์ พันธ์สว่าง สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๖๙ นางสาวพรสวรรค์ อุดอิน สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๙๖ นางสาวกรพินธุ์ บัวศรี สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๖๐ นายชัยวัฒน์ พัดเทพ สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๔๔ นางสาวทัศนีย์ อ๊อตกัน สมัครเรียนรอบรับตรง

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๕๙ นางสาวฐานิดา อิ่มลาภ สมัครเรียนรอบรับตรง

๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๗๙ นายบัญชา อุตส่าห์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๒๒ นางสาวณัฐณิชา กุลสิทธิ์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๘ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๖๓ นางสาวชลลดา เอี่ยมทอง สมัครเรียนรอบรับตรง

๙ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๖๔ นางสาวตรีรัตน์ ยงตาบ สมัครเรียนรอบรับตรง

๑๐ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๙๐ นางสาวปัณฑิตา คำภิระแปง สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย(เอกภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๐๓ นางสาวจันทร์จิรา เกตุพุฒ สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๓๗ นางสาวสุทธิตา ทองศรี สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๕๘ นางสาวพัชรนันท์ ฝายถิ่น สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๐๒ นางสาวอาทิตยาภรณ์ ทรงประเสริฐ สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๐๙ นางสาวเจษฎารมย์ พุธดี สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกคณิตศาสตร์เทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๖๒ นางสาวปวีณา ทายา สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๑๘ นายภาณุพงศ์ ศรีเมฆ สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๑๐๒ นายธีรพัฒน์ สุขมา โควตาความสามารถพิเศษ

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๗๖ นางสาวธิดารัตน์ ไชยวุฒิ สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๑๓ นางสาวกรรณิกา วันแว่น สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๔๐ นายโอภาส ปั้นนพศรี สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๙๙ นางสาวอิทธิรา ภูฒฺ๕ฮฯศษฯ สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๕๐ นางสาวชื่นกมล ศรีชัย สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๗๗ นายวัชรพงษ์ กองเขียน สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๑๒ นางสาวณัฐนรี แสนอะทะ สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๖๔ นายรัตนชาติ ศิริรัตน์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๓๑ นายชลชาติ เก้าทอง สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๓๙ นายชัยวัฒน์ การะเกตุ สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๗๙ นายวีระศักดิ์ จันทร์ชัย สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๔๑ นายณัฐพันธุ์ โตไพรศรี สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๑๐ นางสาวณัฐชา เมืองเชย สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๓๗ นายณัฐพล ชลหาญ สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๐๒ นายทรัพย์สิน เอ่ยมละออง สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๖๐ นายธาตรี อินทิพย์บาง สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๑๓ นางสาวสุภนิดา ศิลวรรณ์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๓๗ นายปฏิณญา เข็มทอง สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๕๖ นายนราวิชญ์ ติ๊บแก้ว สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๘๖ นายเมธิชัย เหล่ายาว สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๗๘ นางสาวณัฐริกา มูลคง สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๔๐๐ นางสาวกาญจนา ใจบอด สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๔๒๕ นางสาวพิมพ์ประภา อินนวล สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๓๘ นางสาวประภัสสร อินปาจร สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๓๙ นางสาวธิดารัตน์ อิสสระ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๔๔ นางสาวอังคณา เพ็งดี สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๕๗ นายสุกฤษฏิ์ เชียงส่ง สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๓๗ นางสาวประภัสสร เรือนเพ็ง สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๔๗ นางสาวศตนันท์ จักรขัตย์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๔๘ นางสาวพิลาสลักษณ์ มาดี สมัครเรียนรอบรับตรง

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๐๗ นางสาวปณิดา สุขสุวรรณ สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๖๓๙ นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญอ่อน โควตาทั่วไป

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๐๔ นางสาวณัฐธิพร ขุนคง สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๔๒ นางสาวฐิติรัตน์ สุขลำภู สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๖๘ นางสาวสุดี เหมันต์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๙๕ นางสาวณัฐวรรณ เลี้ยงประเสริฐ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๔๕ นางสาวมาริณี เจริญเรือง สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๐๓ นายประกาศิต จันทร์น้ำอ่าง สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๐๔ นายธีระวัฒน์ กลั่นยวง สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๔๕ นางสาวเบญจมาภรณ์ กาฬภักดี สมัครเรียนรอบรับตรง

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๖๕ นายสุภัทรชัย เตชะชัย สมัครเรียนรอบรับตรง

๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๑๔ นายรณชิต มีรัตน์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๔๑ นายธวัชชัย เจริญเรือง สมัครเรียนรอบรับตรง

๘ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๔๓ นายธนกร เขียวมณีวรรณ สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๑๔ นางสาวสุวิมล คำปัญญา สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๑๕ นางสาวสุภาภรณ์ ดวงตาดำ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๑๖ นางสาวสุพัตรา ชังสิงห์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๑๗ นางสาวปาริฉัตร สวนแก้ว สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๒๐ นางสาวปัทมพร แก่งอินทร์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๒๓ นางสาวนงลักษณ์ มีรินทร์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๒๔ นางสาวอธิศนันท์ ธาตุทองคำ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๘ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๒๕ นายฐิติพัฒน์ จิตรานุกูลกิจ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๙ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๒๖ นายเทียนชัย พวงศรี สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๐ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๒๗ นายอภิสิทธิื ชูเนียม สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๘๔ นางสาวธิติยาพร คงศิริ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๘๖ นางสาววาทินี สุทธิกร สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๘๘ นางสาวเนตรนภา บุญโท สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๖๓ นายนัธวิน เอื้ออรุณ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๘๐ นางสาวนพมาศ โฉมเฉลา สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๔๔ นางสาวพิมพ์ลภัส ค้อมทอง สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๙๙ นายศุภวิชญ์ แก้วธรรมานุกูล สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๘ ๒๕๖๑๕๐๐๐๔๑๑ นางสาวปิลันธร โยกเกณฑ์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกนิเทศศาสตร์) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๔๘ นายปฏิพล สุนันทะพงศ์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๗๑ นายพิษณุ แหยมโม้ สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๓๖ นายพชรพล จีนขวั้น สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๒๐ นางสาวธัญญลักษณ์ นาครุ่ง สมัครเรียนรอบรับตรง

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๘๖ นางสาวอาทิตยา เขื่อนจะนะ สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกการสื่อสารการตลาด) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๓๘ นายทรงวิทย์ กุลพรม สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๙๗ นางสาวชรินรัตน์ พุ่มสุข สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๒๔ นายธนุศักดิ์ น้ำสอาด สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๕๔ นางสาวพรรณวษา เกินพา สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๕๕ นางสาวยลดา ตะบุตร สมัครเรียนรอบรับตรง

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๗๗ นายภาสกร เขียวชื่น สมัครเรียนรอบรับตรง

๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๑๒ นางสาวศิริพร มีนาค สมัครเรียนรอบรับตรง

๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๑๓ นางสาวเจนนิสา จันทร์เส็ง สมัครเรียนรอบรับตรง

๘ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๔๖ นางสาววรัญญา กุลพรม สมัครเรียนรอบรับตรง

๙ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๘๙ นายคมสันต์ จันทร์มณี สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๓๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๐๓ นางสาวปรีดาภรณ์ เพ็งวัน สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๐๖ นางสาวกิชชญาพร มาลาวงค์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๐๗ นางสาวณัฏฐณิชา กองพรม สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๐๘ นางสาวระพีพรรณ ภู่ปาน สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๐๙ นางสาวรัตนา ชมภู สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๑๐ นายสิรวิชญ์ เชื้อทอง สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๑๘ นางสาวกรกนก บำรุงศักดิ์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๘ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๓๓ นางสาวจุฑามาส ตุ่นแก้ว สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๙ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๙๔ นางสาวกันยารัตน์ ต่ายลำยงค์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๐ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๐๖ นางสาวสุพรรษา แก้วประเสริฐ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๔๖ นางสาวโสรญา เกินพา สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๕๘ นางสาววาสนา ขวัญอ่อน สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๗๒ นางสาวอัมพร อภัยภักดี สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๗๗ นางสาวอภิญญา ต้องไกรเลิศ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๑๕ นางสาวประทุมวรรณ อ่วมบุญมี สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๑๖ นางสาวแดนไทย น้อยนวล สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๑๗ นางสาวเมษยา พงษ์อำไพ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๘ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๑๘ นางสาวอรวรรณ วังอิน สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๑๙ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๑๙ นางสาวอภิญญา ทองโม้ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒๐ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๒๐ นางสาวปัทมาภรณ์ หาญประเสริฐ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๒๑ นางสาวเพ็ญนภา ชมภูน้อย สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๒๒ นางสาวจินตภา กลึงเอี่ยม สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๒๓ นางสาวจารุวรรณ ครอบครอง สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๒๕ นางสาวฐิตานันท์ เมฆขุน สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๓๓ นางสาวประคอง รอดประทับ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๔๒ นางสาวพรนิดา อุ่นมาก สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๕๑ นางสาววิลาสินี สุวรรณประภา สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒๘ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๗๑ นางสาววรรณกานต์ ชมเชย สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒๙ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๔๒ นางสาวเครือวัลย์ เทพวัลย์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๓๐ ๒๕๖๑๕๐๐๐๔๐๒ นางสาวสกุลรัตน์ หลวงคำ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๓๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๔๐๓ นางสาวพิจิตรา อิฐธิธาดานน์ท สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

หน้า ๓๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๓๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๔๑๗ นาวสาวนันทิชา อุทธิยา สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๓๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๔๒๔ นางสาวธิดารัตน์ จินนะคำ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

หน้า ๓๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๐๓ นางสาวอสมาภรณ์ อรทัย สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๓๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๕๒ นายจักรพันธ์ สุขนิล สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๒๕ นางสาวปวรรัตน์ ดีป้อง สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๓๘ นายมนตรี กุลพรม สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๓๘ นางสาวจุธามาศ ศรีภิรมณ์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

หน้า ๔๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๔๐ นางสาวสุธามาศ กางเวหา สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๙๗ นายกฤตพนธ์ มีรอด สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๔๑ นายธเนศ ไชยเลิศ สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๒๙ นางสาวภัณฑิรา จันทร์ภูมิ สมัครเรียนรอบรับตรง

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๕๓ นายนาวิน คำสาเลา สมัครเรียนรอบรับตรง

๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๙๖ นายศุภฤกษ์ สีระขัน สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๔๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๐๕ นางสาวธันย์ชนก ดอกเกี๋ยง สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๑๒ นายพงศกร นุมัติ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๓๑ นายนพรุจ พัฒนจันทร์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๕๑ นายสิทธิชัย สุตวงษ์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

หน้า ๔๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๑๙ นายวิศรุต คำภิรม สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๖๖ นางสาวสิรินดา แสงเปี่ยม สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๑๐ นางสาวสมิตานัน บุญร่วม สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๘๐ นางสาวพรรณิตรา ทองดี สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๔๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๔๖ นายทวีศักดิ์ เชื้อต่าย สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๔๘ นายตะวัน ศรีทหาร สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๕๐ นายธนากร อ่อนจันทร์ สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๔๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๓๕ นายธนวัฒน์ วงษ์สาย สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๕๔ นายยุทธพงษ์ คำคุ้ม สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๘๘ นายวัชรพล อินทรพรม สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๒๗ นายวันเฉลิม แก้วกุลศรี สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๙๒ นายกิตติพงษ์ สังเวียนวงศ์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๗๖ นายปฏิธาน จงจิตร สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๔๐๖ นายภานุ เทพพ่วง สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

หน้า ๔๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๓๒ นายสิทธิโชค จันทร์คำ สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๕๓ นายอิศราพงศ์ วงษ์วิลัย สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๙๔ นายกิตติศักดิ์ นาเกลือ สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๔๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๒๐๐๐๔๔๑ นางสาวกนกวรรณ อินทร์ต่อม โควตาทั่วไป

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๒๙ นายมนตรี หมื่นแก้ว สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๓๔ นายอานุสิทธิ์ คำปล้อง สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๙๘ นายสิทธิโชค เงินคำ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๕ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๕๗ นายณัฐพล เพ็งปาน สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๖ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๓๙ นายอรรถพล เหล็กสิงห์ สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

๗ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๖๒ นายชัยพล จันมณี สมัครเรียนรอบปกติ (เทียบโอน)

หน้า ๔๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๘๑ นางสาวลำภู คำจ๋า สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๘๓ นายพิชญ์ชญาฎา ศรีสมบูรณ์ สมัครเรียนรอบรับตรง

๓ ๒๕๖๑๕๐๐๐๑๘๗ นางสาวนันธิกา คำเจริญ สมัครเรียนรอบรับตรง

๔ ๒๕๖๑๕๐๐๐๒๕๒ นายแอนโทรนี่ ชาว สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๔๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๖๗ นางสาวเมษา อาริยะ สมัครเรียนรอบรับตรง

๒ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๖๘ นางสาวชนกานต์ เข็มผง สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๔๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๐๕๕ นางสาวเพ็ญพิชชา ล้นเหลือ สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๕๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน)

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

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

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๕๐๐๐๓๖๖ นายนพนนท์ มีเปิ้น สมัครเรียนรอบรับตรง

หน้า ๕๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

   ประเภทรับตรง (รอบ ๓.๕) และประเภทรับตรง (หลักสูตรเทียบโอน) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ (เก็บเฉพาะภาคเรียนแรก) 
     1.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000 บาท 
     1.2 ค่าประกันของเสียหาย        600 บาท 
     1.3 ค่าธรรมเนียมออกบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่     100 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาเหมาจ่าย ดังนี้ 

หลักสูตร ภาคเรียนละ (บาท) สาขาวิชา 
ครุศาสตรบัณฑิต ๗,๕๐๐ ทุกสาขาวชิา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๘,๐๐๐ ทุกสาขาวชิา 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ๘,๕๐๐ สาธารณสุขศาสตร ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต  ๗,๕๐๐ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/ภาษาไทย/การจัดการวฒันธรรม/ 

การพัฒนาชุมชน/บรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
๘,๐๐๐ ดนตรีไทย/ดนตรีสากล/ภาษาอังกฤษ/ 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
๘,๐๐๐ ภาษาจนีธุรกิจ 

๑๒,๐๐๐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศิลปบัณฑิต  ๗,๕๐๐ ศิลปกรรม/การออกแบบนิเทศศิลป ์
นิติศาสตรบัณฑิต  ๗,๕๐๐ นิติศาสตร ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ๗,๕๐๐ รัฐประศาสนศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๗,๕๐๐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการธุรกิจบริการ/การตลาด/ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
๑๒,๐๐๐ ธุรกิจระหว่างประเทศ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  ๘,๐๐๐ ทุกสาขาวชิา 
บัญชบีัณฑิต  ๘,๐๐๐ การบัญช ี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ๗,๕๐๐ เศรษฐศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ๑๒,๐๐๐ ทุกสาขาวชิา 
เทคโนโลยบีัณฑติ  ๘,๐๐๐ ทุกสาขาวชิา 

 


