
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรเทียบโอน 

ตามโครงการความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
-------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ หลักสูตรเทียบโอนตามโครงการความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาของ
จังหวัดอุตรดิตถ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๙ หน้า และให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. การขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ให้ผู้มีรายชื่อกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru  โดยยื่นช าระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม ถึง                           
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  ทั้ งนี้ สามารถดู รายละเ อียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร ได้ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจให้แบ่งการช าระเงินได้ตามรายการที่ระบุไว้ในใบแจ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องช าระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
  ๒. การน าข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา 
  ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ด าเนินการกรอกข้อมูลประวัติและอัพโหลด
ไฟล์ภาพ ที่  http://academic.uru.ac.th/SmartUru โดยไฟล์ภาพต้องเป็นนามสกุล. jpg/.jpeg/ .png/ 
.gif/.pdf และต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องไว้ในเอกสารทุกฉบับก่อนที่จะท าการอัพโหลด ทั้งนี้ให้
ด าเนินการได้ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เอกสารที่ต้องอัพโหลดประกอบไปด้วย 
   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 
  เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อมูลประวัติออกมาจากระบบเตรียมไว้ส าหรับใช้ในวัน
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ๓. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียน ช าระค่าธรรมเนียม และกรอกข้อมูลประวัติสมบูรณ์แล้วเข้ารายงานตัวเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ระหว่าง ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยให้แต่งกายตามเครื่องแบบของสถานศึกษาเดิม พร้อมกับเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 

 
๑) เอกสาร../ 

 
 

http://academic.uru.ac.th/SmartUru
http://academic.uru.ac.th/SmartUru%20โดยไฟล์ภาพต้องเป็นนามสกุล.jpg/.jpeg/%20.png/


๒ 
 

 ๑) เอกสารประวัติของนักศึกษาที่พิมพ์ออกมาจากระบบตามข้อ ๒ 
 ๒) ภาพถ่ายสีชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
 ๓) ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน ๔ ฉบับ 
 ๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๕) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑) จ านวน ๒ ฉบับ  
 ๖) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 
      ๗) ส าเนาหนังสือเงินกู้ กยศ. สถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่าที่ต้องการกู้ต่อเนื่อง) 
  เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ     
 

๔. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 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 ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรเทียบโอน 

ตามโครงการความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
----------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เก็บเฉพาะภาคเรียนแรก)  1,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาเหมาจ่าย ดังนี้ 
 

หลักสูตร ภาคเรียนละ (บาท) สาขาวิชา(เทียบโอน) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๗,๕๐๐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการธุรกิจบริการ/การตลาด 

๘,๐๐๐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บัญชีบัณฑิต  ๘,๐๐๐ การบัญชี 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ๑๒,๐๐๐ วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
เทคโนโลยีบัณฑิต  ๘,๐๐๐ เทคโนโลยีอุตสาหการ/เทคโนโลยีไฟฟ้า 

 
 
 

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



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรเทียบโอน

ตามโครงการความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๖๑ นางสาวญาดา นาคบัว

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๖๒ นางสาวอารีรักษ์ นวนสีใส

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๙๗ นางสาวปานตะวัน จันทร

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๖๐ นางสาวนิธิพร เพ็ชรเพ็ง

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๖๑ นางสาวดวงฤทัย หอมมาลี

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรเทียบโอน

ตามโครงการความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๔๐ นางสาวญาณีวรรณ วังโพธิ์

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๔๓ นางสาวหิรัณยา วิลาวรรณ

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรเทียบโอน

ตามโครงการความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๒๖ นางสาวมณฑิตา จันทร์คำ

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๘๒ นางสาวสุพัตรา คุชิตา

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรเทียบโอน

ตามโครงการความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๕๐ นายสิทธิชัย  ม่วงเลี้ยง

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๗๒ นายสราวุฒน์ เมืองมูล

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๗๔ นายธชารัฐ อุ่นมาก

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๘๙ นางสาวขจีภัทร กุลสุรินทร์

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๙๕ นางสาวขวัญฤดี ปัญญาภู

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๐๕ นางสาวอรอนงค์ วงษ์พิมพ์

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๑๒ นายอภิชาติ หรั่งเจริญ

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๓๒ นางสาววนิดา มาลามาศ

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรเทียบโอน

ตามโครงการความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๒๒ นางสาวสุนิสา ปี่แก้ว

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๒๓ นางสาววรรณวิสา วันเกลี้ยง

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๓๔ นางสาวจิรวรรธ ชีวินศิริมงคล

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๓๙ นางสาววิลาวัณย์ เพ็งสว่าง

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๕๕ นางสาวจันทร์จิรา ทรดล

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๕๘ นางสาวรัชดาภรณ์ วังถา

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๘๐ นางสาวบุษกร รูปทอง

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๙๔ นางสาวรุจิรดา สงคราม

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๑๘ นางสาวสุวนันท์ ธัญญา

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๔๔ นางสาวชลดา ทิพย์รัตน์

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๔๙ นางสาวอรวรรณ วรรณาการ

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๕๑ นางสาวศิริรัตน์  ทับแว่ว

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๕๕ นางสาวจารุวรรณ แสนกันดี

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๕๘  นางสาวสุกัญญา กุณวงษ์

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๖๖ นายวีระพงษ์ สันตะวา

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๕๘ นางสาวกาญจนา บุตรหุน

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๖๐ นางสาวณัฐกานต์ กลิ่นลอย

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๖๑ นางสาวปัญนพร มะตัน

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๖๒ นางสาวปัญญาพร มะตัน

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๗๙ นางสาวสุชานาถ คตสุข

๒๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๗๖ นางสาวสุนันทา เณรแย้ม

๒๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๕๒ นางสาวปัทมา มะโหรา

๒๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๑๔ นางสาวพิมลพรรณ สุนาวงศ์

๒๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๗๗ นางสาวสุภารัตน์ สุขคร

๒๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๓๑ นางสาวนภารัตน์ จินดานุ

๒๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๕๔ นางสาวสุธาทิพย์ แซ่อึ๊ง

๒๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๕๘ นางสาวอทิตยา เขียวแสน

๒๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๙๐ นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์สำโรง

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรเทียบโอน

ตามโครงการความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๕๓ นายภูมิพลัง  พิมพ์สังข์

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๓๑ นางสาวอรอนงค์ ปาด้วง

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๓๒ นางสาวมินตรา ฟั่นแจ้ง

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๐๐ นายฐิติพงศ์ ม่วงพันธ์

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๔๑ นางสาวสุดาพรรค์ อริยพฤกษ์

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๔๗ นางสาวพัชรียา บุญญติพงษ์

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๕๐ นางสาวณัฐภรณ์ ขันเงิน

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๕๑ นางสาววรรณภา สวาท

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๕๒ นางสาวเกตุแก้ว บุญยอด

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรเทียบโอน

ตามโครงการความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๒๕ นายชูศักดิ์ พ่วงเงิน

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรเทียบโอน

ตามโครงการความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๒๘ นายสิทธิศักดิ์ ทอนแสง

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๑๑ ว่าที่ ร.ต.อัครพล ทับทิมหิน

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๗๙ นายกนกศักดิ์ จุลบุตร

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๘๐ นางสาวพรพิวา ทิศสี

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรเทียบโอน

ตามโครงการความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๓๖ นายยศพล สินแจ่ม

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๒๙ นายอภิวุฒิ หล่ำพระธาตุ

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๓๐ นายสีหลักษณ์ เสือเกิด

หน้า ๑๒


