
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
-------------------------------------------------------------------- 

 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา                
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผ่านระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ                
ผู้ยืนยันสิทธิ์ มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศจ านวน ๖๑ หน้า และให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
  ๑. การขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      ให้ผู้มีรายชื่อกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียม
การศึ กษา ได้ที่ เ ว็ บ ไซต์  http://academic.uru.ac.th/SmartUru  โ ดยยื่ นช า ระค่ า ธ รรม เนี ยม ได้ ที่
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่                       
๕ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  ทั้ งนี้ สามารถดู รายละ เ อียดอัตราค่า ธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร ได้ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจให้แบ่งการช าระเงินได้ตามรายการที่ระบุไว้ในใบแจ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องช าระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  ๒. การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา 
      ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ด าเนินการกรอกข้อมูลประวัติและ        
อัพโหลดไฟล์ภาพ ที่ http://academic.uru.ac.th/SmartUru โดยไฟล์ภาพต้องเป็นนามสกุล. jpg/.jpeg/ 
.png/ .gif/.pdf และต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องไว้ในเอกสารทุกฉบับก่อนที่จะท าการอัพโหลด     
ทั้งนี้ให้ด าเนินการได้ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เอกสารที่ต้องอัพโหลดประกอบไป
ด้วย 
   ๑) ภาพถ่ายสชีุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
   ๒) ส าเนาบัตรประชาชน    
   ๓) ส าเนาทะเบียนบา้น    
   ๔) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศกึษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑)  
   ๕) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถา้มี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล 
  เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อมูลประวัติออกมาจากระบบเตรียมไว้ส าหรับใช้                        
ในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 

๓. การรายงานตัว../ 

http://academic.uru.ac.th/SmartUru
http://academic.uru.ac.th/SmartUru%20โดยไฟล์ภาพต้องเป็นนามสกุล.jpg/.jpeg/%20.png/
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๒ 
 

 
  ๓. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

    ให้ผู้ทีข่ึ้นทะเบียน ช าระค่าธรรมเนียม และกรอกข้อมูลประวัติสมบูรณ์แล้วเข้ารายงานตัว 
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ระหว่าง ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยให้แต่งกายตามเครื่องแบบของสถานศึกษาเดิม พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๑) เอกสารประวัติของนักศึกษาทีพ่ิมพ์ออกมาจากระบบตามข้อ ๒ 
   ๒) ภาพถ่ายสชีุดนักศึกษามหาวิทยาลัย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
   ๓) ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน ๔ ฉบับ 
   ๔) ส าเนาทะเบียนบา้น      จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๕) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศกึษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑) จ านวน ๒ ฉบับ  

๖) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถา้มี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๗) ส าเนาหนังสือเงินกู้ กยศ. สถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่าที่ต้องการกู้ต่อเนื่อง)
   เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ     
 

๔  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
 ๑) ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา   ๓๕๐ 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 SmartUru หรือ Line @SmartURU 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าธรรมเนียมนักศึกษา 
-------------------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เก็บเฉพาะภาคเรียนแรก)  1,000 บาท 
    1.1 ค่าประกันของเสียหาย                  600 บาท 
    1.2 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/ 

การท่องเที่ยว 
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 

๘,๐๐๐ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
๑๒,๐๐๐ ธุรกิจระหว่างประเทศ 

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

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๓๕ นางสาววราภรณ์ ธิติมูล

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๔๓ นายชนาธิป  ลี้สกุล

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๕๗ นางสาวสุรัสวดี เข็มทอง

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๖๔ นางสาวประภัสสร สมรักษ์

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๖๗ นางสาวเจนจิรา อนาหมุด

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๙๑ นางสาวพิชานันท์ จรัสทอง

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๙๓ นางสาวนิลาวัลย์ โถปริก

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๐๑ นางสาวมรกต วงศ์ถา

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๑๓ นางสาวปิยะวีร์ มีเจริญ

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๑๔ นางสาวจิรวรรณ  กาคำ

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๒๙ นางสาวสุนารี ชมชิด

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๓๑ นางสาวกัญญาภัค ลาโภ

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๓๘ นางสาวอริศรา  ชื่นดอนกลอย

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๔๒ นางสาวฐิติพร วรรณสิทธิ์

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๔๓ นางสาวอารีรัตน์ สารมะโน

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๔๗ นางสาวทิพย์เนตร แก้วทา

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๕๒ นางสาวอารยา อยู่โต

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๕๕ นางสาวสรัลชนา ขอนพิุกล

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๖๙ นางสาวจุฑามณี อินทร์สา

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๗๑ นางสาวแก้วกังสดาล อินดวง

๒๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๗๗ นางสาวอรียา อุตส่าห์

๒๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๒๒ นายปกรณ์ มะทะการ

๒๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๔๕ นางสาวจิรารัตน์ สุวรรณรัตน์

๒๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๔๘ นางาสาวภาสินี รินถา

๒๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๖๙ นางสาวศิริพร แซ่ลี

๒๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๙๘ นางสาววรรณนิสา จำเริญเรือง

๒๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๑๔ นางสาวอารียา กลิ่นสังข์

๒๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๔๑ นางสาวรัตนา นาคโต

๒๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๗๖ นางสาวภาณินี ขะบวน

๓๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๑๖ นางสาวชญานิศ แก้วเกี๋ยง

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๒๖ นางสาวดวงฤทัย จันคีรี

๓๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๐๕ นางสาวศิรประภา นาคมี

๓๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๑๕ นางสาวเบญจวรรณ สอนโต

๓๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๒๑ นางสาววนิดา วิระขันคำ

๓๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๕๘ นางสาวสุรดา แสงปัญญา

๓๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๖๗ นางสาวอัฐชราภรณ์ ผงแสง

๓๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๗๓ นางสาวสุภาวดี มะณีวงค์

๓๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๐๑ นางสาวโยธิชา คุณบิดา

๓๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๐๖ นายจารุเดช บางขะกูล

๔๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๒๘ นางสาวบุษยา สายตา

๔๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๕๕ นางสาวจิตสุภา บัวระพา

๔๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๖๖ นางสาววราภรณ์ จันทร์แก้ว

๔๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๖๗ นางสาวรัชดาวัลย์ อารี

๔๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๘๐ นายลัทธวีร์ ศรีประภา

๔๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๘๑ นางสาวศิริพร เติบสูงเนิน

๔๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๘๒ นางสาวณัฐณิชา สร้อยสุวรรณ์

๔๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๙๕ นางสาวจิรนุช นันทสี

๔๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๙๗ นางสาวจิราภรณ์ เทพา

๔๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๓๔ นางสาวปรียาภรณ์ บุญอาจ

๕๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๔๘ นางสาวฐิติวรดา อินแพง

๕๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๙๑ นางสาวณัฐกานต์ คำน้อย

๕๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๓๐ นางสาวสุชานันท์ ราชอุปนันท์

๕๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๓๗ นางสาวสุทัตตา เขียวอิ่ม

๕๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๕๑ นางสาววรกานต์ จีนย้าย

๕๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๗๔ นางสาวจิตตราพรรณ กลิ่นสุข

๕๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๗๕ นางสาวบุญพิทักษ์ ขัติเนตร

๕๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๙๖ นางสาวปราณปริยา นัยเนตร

๕๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๐๑ นางสาวกนกกาญจน์ ราชแผน

๕๙ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๖๖ นายชนาภัทร มีมา

๖๐ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๗๙ นางสาวกนกวรรณ จันทร์ยวง

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๖๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๘๗ นางสาวศศิธร คำหอม

๖๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๙๔ นางสาวอินทิรา นันทา

๖๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๑๗ นางสาวธิดาทิพย์ สุดสาย

๖๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๙๕ นางสาวณัฏฐณิชา อนุแก้ว

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๐๓ นางสาวธัญญาพร โสมาศรี

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๓๗ นางสาวลีลาวดี ชุ่มเย็น

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๓๙ นางสาวอินพิรา อิ่มใจ

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๖๔ นาวสาวสุมัชญา ศรีชามก

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๙๑ นางสาวชุลีกร ยวนแห่ว

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๐๗ นางสาวบัญฑิตา สุขคุ้ม

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๔๖ นางสาวสิริประภา เตือนสติ

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๙๔ นางสาวศิริพร บาลี

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๐๐ นางสาวสิริกัญญา ปานเอี่ยม

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๑๙ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๐๒ นางสาววารุณี เละเซอะ

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๖๖ นางสาวยลดา หิมโสภา

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๑๔ นางสาวสุทธิดา วังคีรี

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๕๓ นางสาวมัลลิกา แซ่หลอ

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๖๐ นางสาวมลวิภา คล้ายชม

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๑๕ นางสาวปาณิสรา พันธุปาล

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๔๕ นางสาวดารารัตน์ แปงอุด

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๓๒ นางสาวปิยดา ทองจันทร์

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๓๓ นางสาวสุพิชฌาย์ ปันสาย

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๔๓ นางสาวณัฐพร จิตรธร

๒๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๕๓ นางสาวรวิพร ไทยยิ้ม

๒๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๙๐ นางสาวธัญสินี แซ่ม้า

๒๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๒๐ นางสาวธมลวรรณ ม่วงไม้

๒๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๖๓ นางสาวปวีณ์ธิดา หล่ายชนะ

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๑๐ นายศุภวิชญ์ บำรุงรัตน์

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๒๘ นางสาวพรหมพิริยะ กาญจนะสมบัติ

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๘๑ นายหัสวรรษ จันทะสิทธิ์

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๓๘ นายจิตรทิวัส คีรีบำรุง

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๓๙ นายมานพ บ้านนาบรรจบ

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๔๙ นายชยุตพล สอนธรรม

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๑๙ นางสาวกฤติมา วิชาเกตุ

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๒๗ นางสาวเพียงขวัญ บัวพันธ์

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๖๑ นางสาววรินทร นิรชล

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๗๓ นางสาวจามจุรี ขันป้อง

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๐๙ นายอานุภาพ แหยมแก้ว

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๑๕ นางสาวธันย์ชนก ขำคง

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๑๖ นางสาวสุชาวดี แจ่มแจ้ง

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๗๓ นางสาวกมลรัตน์ วิโจทุจ

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๘๒ นางสาวภัทรวดี แก้วแสงจันทร์

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๙๖ นายวีระยุทธ ขาวนาขา

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๒๘ นางสาวสุดารัตน์ ม่วงวงศ์

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๓๐ นางสาวสมัชญา ยอดเกตุ

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๕๓ นายโกวิท เเซ่โซ้ง

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๖๔ นางสาวภาณินี ทองจาด

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๗๔ นางสาวธิดารัตน์ กันขันคำ

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๘๘ นายกล้าณรงค์ แซ่ตั้ง

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๙๐ นางสาววีรณา ฉบับแบบ

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๑๗ นายเมธาสิทธิ์ แจงกลาง

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๑๙ นางสาววรกานต์ วิภาตรัตน์

๒๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๒๔ นางสาวสุรัตน์คนางค์  สืบลื้อ

๒๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๓๕ นายธนภัทร เดชเมือง

๒๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๗๐ นางสาวศศิธร  มอญเมือง

๒๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๒๒ นางสาวคัมภีรพรรณ จอมสืบ

๒๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๓๗ นางสาวมณีวรรณ ตำยันต์

๒๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๐๙ นางสาวฟ้าใส พุ่มอรัญ

๒๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๑๑ นายปราณชล จูโล่

๒๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๒๒ นายกรกช สุทธาพันธุ์

๒๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๔๐ นางสาวสุชานันท์ จันดาเวียง

๓๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๔๒ นายกฤชษดินทร์ สุขหา
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๔๙ นางสาวรัตนากร สืบสำราญ

๓๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๕๘ นายพีรพัฒ นวลป้อง

๓๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๕๙ นางสาววรัญญา ทองเขียน

๓๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๗๑ นางสาวกันติมา ก้างตั้น

๓๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๗๙ นางสาวรัฐติกาล หัตถี

๓๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๘๘ นางสาวภัทรานิษฐ์ รุ่งทอง

๓๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๕๗ นางสาวอุษณีย์ ขวัญเปรม

๓๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๖๑ นางสาววารุณี รัตนาจารย์

๓๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๘๐ นายอนุรักษ์ แซ่ย่าง

๔๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๐๙ นางสาววันวิสา บุญมี

๔๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๐๓ นางสาวกุลณัฐ พุฒหมื่น

๔๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๗๗ นายเฉลิมชัย มั่นยวน

๔๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๙๙ นางสาววรรณนิศา ประสพ

๔๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๐๖ นายปณพล กองเกียรติเจริญ

๔๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๔๐ นายชิติพัทธ์ จันทระ

๔๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๔๔ นางสาวจันทรรัตน์ เพ็ชร์แบน

๔๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๕๒ นางสาวพรกนก เสือเกิด

๔๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๕๕ นางสาววิชชุดา หล้าฤทธิ์

๔๙ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๖๕ นางสาวปริชญา คงนุ่น

๕๐ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๙๕ นายพงศ์เทพ กำพลวิน

๕๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๒๗ นายนพสิทธิ์ ศรีพล

๕๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๕๙ นางสาวนิภาพรรณ ทำนาย

๕๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๗๑ นางสาวอภิชญา ใจเหิน

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (เอกคอมพิวเตอร์) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๐๑ นางสาวสุพัตรา จาดทองคำ

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๐๒ นางสาวเพชรรัตน์ นิโรจน์

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๓๕ นางสาวขนิษฐา สร้อยสาย

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๘๑ นางสาวจิราภา เกตุวงค์

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๔๗ นายณรงษ์ฤทธิ์ พินิจ

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๖๙ นายโฆษิต มูลคำบิน

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (เอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๘๕ นางสาวสุรีย์รัตน์ พรหมมา

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๗๑ นางสาวกานต์พิชชา ทองน่วม

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๑๐ นางสาววราภรณ์ ศรีทนต์

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๘๑ นางสาวธันยพร มีสิงห์

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๘๒ นางสาวพัชรพร สีลาลาด

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๒๗ นายวายุ เพ็งสุวรรณ

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๐๙ นางสาวกษิตินาถ เหล็กคำ

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๑๖ นายศักดิ์ศรดิ์ วงศ์หนังสือ

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๗๑ นางสาวพนิดา ปราศจาก

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๗๕ นางสาวจีระนันท์ บุญสม

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๘๙ นายฐิติกรณ์ สืบตระกูล

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๑๔ นางสาวจีระภัทร คล้ายจ้อย

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๑๘ นางสาวสุพร เรืองรอง

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๒๙ นางสาววรรณพร เรือนแก้ว

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๓๐ นางสาวณัจฉริญา วงษ์จันทร์นา

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๔๐ นางสาวธิติมา เเก้วสอน

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๔๑ นางสาววราลักษณ์  ใจแก้วทิ

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๐๗ นางสาวสุกัญญา วงค์คำจันทร์

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๑๕ นางสาวจุฑามาศ แสงแก้ว

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๒๗ นายธนากร ขอนแก่น

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๓๘ นายรุ่งรุจ แสนสิทธิ์

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๙๔ นางสาวเบญจรัตน์ แห่วขัด

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๓๓ นางสาวพลอยชมพู เมฆฉาย

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๐๒ นางสาวอรจิรา พรมพัง

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๐๗ นายนครินทร์ บุญชู

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๙๓ นายธนนันท์ ศรีโท

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๐๔ นางสาวประภานิช มาทำมา

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๓๕ นางสาวอาทิตยา กล่ำแก้ว

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๗๑ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๓๖ นายนวมินทร์ กิจวิชา

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๗๙ นางสาวกฤติยาณี กำเหนิด

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๙๑ นางสาวอัจจิมา ยะลา

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๖๓ นายภคพล เปลี่ยนพุ่ม

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๗๙ นายจตุพล สิงห์แก้ว

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๖๙ นายจักริน ธรรมใจ

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๙๖ นางสาวล้อมเดือน บำรุง

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๒๖ นางสาวภาชินี รกไพร

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๐๘ นายสรวิชญ์ เลาสัตย์

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๔๘ นายวิชัย เเซ่ลี

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๓๔ นางสาวธัญพร พิมทุม

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๑๖ นางสาวจุฬารัตน์ มูลเขียน

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๑๘ นางสาวสิตานันท์ สิมา

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๒๑ นางสาวจันทร์จิรา ขันรินทร์

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๓๑ นางสาวธันย์ชนก บุญจันทร์

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๘๐ นางสาววัลลภา มณีแสง

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๘๓ นางสาวเขมิกา สมมุติ

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๘๔ นางสาวชนาทร มาสน

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๕๖ นางสาวปรารถนา โล้วิชากรติกุล

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๒๑ นายจักรกฤษณ์  สุมนดิษฐ์

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๒๔ นางสาวปิ่นมณี อินปา

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๔๑ นางสาวอาทิตยาภรณ์ โพธิจันทร์

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๖๓ นางสาวพิชญา ฉิมภารส

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๗๖ นางสาวธีราพร แก้ววิเศษ

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๘๘ นางสาวกนกกร โถงโฉม

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๙๙ นางสาวสุธิตา ทองแก้ว

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๐๐ นางสาววรกานต์ อินนุ่ม

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๕๓ นางสาวสิริรัตนา  ทะจิ

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๖๓ นางสาวเกสราพร สะอาดอ้น

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๐๓ นายพีรวิชญ์ จันรุณ

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๐๘ นางสาวณัฐสุรางค์ บ่อคำ

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๕๑ นางสาวอาทินญา มาคูณ

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๕๗ นายวิชาญ เอกา

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๗๐ นางสาวธัญญาเรศ ทาสี

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๙๓ นายสหัสวรรษ เพิ่มการ

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๑๔ นายวุฒินันท์ แก้วบุญมา

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๓๒ นายพงศ์ธร สุขสา

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๑๑ นางสาวสิริกานต์ พิมพ์เหมือน

๒๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๖๑ นางสาวนพรัตน์ ตะสี

๒๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๖๒ นางสาวพิมพ์ฤทัย คลังวิเชียร

๒๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๙๑ นายมังกร แซ่ลี

๒๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๑๒ นางสาวเปรมวดี อ้นแดง

๒๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๑๗ นายภูเบศวร์ พ่อแก้ว

๒๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๒๕ นายสิรวิชญ์ ธะนะวงค์

๒๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๙๔ นายภูริภัทร์ ทิมเที่ยง

๒๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๑๔ นางสาวณัฐฐินันท์ เตชนันท์

๒๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๒๒ นายปุญญากฤษฐิ์ พุ่มจีน

๓๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๒๓ นายชยุตพงศ์ องอาจ

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๗๓ นางสาวจันทิมา สุภมาตา

๓๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๑๓ นายณัฐพล ยาน๊ะ

๓๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๖๐ นางสาวสริตา จากนอก

๓๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๓๑ นายสหัสวรรษ บุญนิตย์

๓๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๕๓ นายรัชพล เทพสุข

๓๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๖๖ นายชินวัตร พรวญหาญ

๓๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๙๔ นายชัยเฉลิม ถาอ้น

๓๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๑๙ นายธนวัฒน์ หมื่นแสน

๓๙ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๕๘ นางสาวปุญญิศา  แสงชมภู

๔๐ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๓๓ นางสาวสาวิตรี จันทร์ศรี

๔๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๓๕ นางสาว ปัทมา นาคทอง

๔๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๙๓ นางสาวอรพินทร์ เสาตรง

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๕๓ นางสาวพิมพ์พิไล คำไวย์

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๖๕ นางสาวจุติพาพร เจดีย์ยศ

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๗๘ นางสาวอริสรา สายอาทะ

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๘๔ นางสาวภัทราภรณ์ มั่นเกิด

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๙๒ นางสาวภัทรพร เบ้าทอง

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๐๘ นางสาวจิณห์นิภา จันโสดา

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๑๐ นายกัมภูชิต ดิษทับ

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๒๐ นางสาวอัลทิมา จำปาไพร

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๓๖ นายสุรชัย ขาวเรือง

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๕๗ นางสาวชรินรัตน์ บัวคำ

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๖๕ นางสาวนภัสพร หลงแย้ม

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๙๐ นางสาววาสนา   ผิวขำ

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๙๘ นางสาวสุพิชา อินมณเฑียร

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๐๔ นางสาวอรทัย ชนะบัว

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๓๓ นายวันชนะ บุตรสันเทียะ

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๓๘ นางสาวรัตนาภรณ์ อ่อนป๊อก

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๕๙ นางสาวชนนิกานต์ สวาท

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๗๒ นางสาวภัทราภรณ์ ดำสอน

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๗๔ นางสาวสุพิชญา ญาณะแก้ว

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๗๕ นางสาวรัตนาพร หมื่นทอง

๒๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๘๙ นายธนากร ถิ่นการ์

๒๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๐๕ นางสาวอลิษา พิมปาน

๒๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๐๙ นายบัณฑิต อุปทะ

๒๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๑๗ นางสาวอนัญพร กลิ่นสังข์

๒๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๒๑ นางสาวรักษ์ธิดาภรณ์ นพรัชต์ธนากูล

๒๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๒๙ นางสาวสิรินทร์รัตน์ สุทธิพันธ์

๒๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๔๖ นางสาวญาณิศา คำสอน

๒๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๕๕ นางสาวสุภัสสร ใจเสน

๒๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๑๒ นางสาวปภาวดี วัฒนากลาง

๓๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๒๐ นางสาวปวีณา อินทรเสน

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๒๓ นางสาวสุธิดา ทิพย์โสต

๓๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๔๘ นางสาวสุพิชญา เมธาภาวะกรกูล

๓๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๕๑ นางสาวสุนันทา แก้วทองมา

๓๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๖๙ นางสาวชุติมณฑน์ ท้าววรรณชาติ

๓๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๗๒ นางสาวณัฐริกา เปี้ยดี

๓๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๗๓ นางสาวสุทธิดา เสาเนตร์

๓๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๗๖ นางสาวอารียา เกตุเนียม

๓๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๗๘ นายพีรพัฒน์ ปลิกแสง

๓๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๙๕ นางสาวณัฐกมล สอนเปรมปรี

๔๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๐๘ นางสาวชลธิชา แสนสิทธิ์

๔๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๑๙ นางสาวนริศรา วันดี

๔๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๒๔ นางสาวสุนิสา ชัยมงคล

๔๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๒๕ นายจิรายุ โกศา

๔๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๒๗ นางสาวชนิตา เลี้ยงประเสริฐ

๔๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๓๓ นางสาวฒีรณัฐ แก้วคงขำ

๔๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๖๙ นางสาวสุภาวิณี เเสนปวง

๔๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๗๘ นางสาวรพีพรรณ ศรีจันทร์ทับ

๔๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๘๙ นายธนวุฒิ ตันดี

๔๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๙๔ นายรัชพล จ๋อยคล้าย

๕๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๒๖ นายวิชยุตม์ มีเกิดมูล

๕๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๓๑ นายนนธวัฒน์ มาทำมา

๕๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๓๒ นางสาวพรนภา อินสองใจ

๕๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๓๙ นางสาวสิทธิณี เริงหิรัญ

๕๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๔๖ นางสาวปฤษฎางค์ อินมูล

๕๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๖๑ นายพีรพัฒน์ ทัศนา

๕๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๘๔ นางสาวนิภาพร ล้นเหลือ

๕๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๐๒ นายอภิรักษ์ ใจไว

๕๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๐๕ นางสาวดวงกมล เกิดเจริญ

๕๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๑๓ นางสาวปวีณ์ธิดา ฉิมมา

๖๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๑๕ นายเกียรติศักดิ์ จันบุตร์

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๖๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๑๘ นายพงศ์พัฒน์ กาศเจริญ

๖๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๒๖ นายจักรพันธุ์ แก่นทอง

๖๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๓๐ นางสาวณัฐณิชา รุมชุมพล

๖๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๓๑ นางสาวแอ๋ว บุญอินทร์

๖๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๓๗ นางสาวอนัญพร กันทะปิง

๖๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๔๐ นางสาวโสภณา กันสี

๖๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๔๖ นางสาวภาวินี คงปันนา

๖๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๕๑ นางสาววรรณวิภา ชูภิมา

๖๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๕๕ นายวทัญญู ทิพย์เจริญ

๗๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๖๖ นางสาวศรัณย์พร บุญเทียน

๗๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๗๐ นายสิรธีร์ ลือโฮ้ง

๗๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๗๔ นางสาวนฤมล ลุ่มล่า

๗๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๗๕ นางสาวภักจิตรา เจื้อยแจ้ว

๗๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๘๖ นางสาวน้ําผึ้ง เบี้ยหัวทุ่ง

๗๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๙๒ นางสาวรัฐพร สายวงค์

๗๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๙๓ นางสาวนิชธาวัลย์ อินทร์บุตร

๗๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๙๗ น.ส.อุริษา ทองนาค

๗๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๙๘ นางสาวสตรีรัตน์ แตงอ่อน

๗๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๙๙ นายจิรายุส บุญธานี

๘๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๐๒ นายนิรันดร์ กัณหา

๘๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๓๓ นายณัฐดนัย ศรีม่วงสุข

๘๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๔๖ นางสาวศิริกานดา ตันกุระ

๘๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๔๙ นางสาวเมทนี พันตรุษ

๘๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๙๓ นางสาวปาณิศา วันนาหม่อง

๘๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๙๘ นางสาวรัตนากร เกตุคง

๘๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๓๘ นางสาวยุพาวรรณ เถื่อนรอด

๘๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๕๑ นายนครินทร์ เขม้น

๘๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๕๕ นางสาวมนสิชา หนองฝาด

๘๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๘๙ นายวันชนะ จันทร์เพ็ญ

๙๐ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๐๕ นายกฤษกร อิ่นแก้ว

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๙๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๘๔ นายวุฒิชัย แสนสงคราม

๙๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๙๓ นางสาวสุพิชญา คำรังษี

๙๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๔๔ นายทัศนภูมิ พาพิมพ์

๙๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๖๒ นางสาวพาขวัญ พรมนิมิตร

๙๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๖๗ นางสาวอรสา พนะสัน

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๒๕ นางสาวศรีสกุล วังซ้าย

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๓๓ นางสาวอภิญญา ด้วงสงกา

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๘๖ นางสาว พรสุดา โลมา

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๐๐ นางสาวมลปรียา  แก้วกำพล

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๕๘ นางสาวอักษราภัค เกี๋ยงดู

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๑๓ นายอนุพงศ์ พิมแสน

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๗๖ นางสาววรรณนิกา จันทร์ทอง

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๐๖ นางสาววรรัตน์ จันทร์ลอย

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๑๓ นายกฤษฎา มะโนตัน

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๓๔ นายพัชรพล ยศเสือ

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๗๗ นางสาวสุพิชฌาย์ จันทิกา

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๐๔ นางสาวทิตยา พรามนาค

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๔๖ นางสาวธนพร คำเติม

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๔๗ นางสาวโยษิตา โพธิเคน

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๗๗ นางสาวศุภลักษณ์ ใบสนธิ์

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๘๕ นายชนวีร์ ทองปอน

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๘๘ นางสาวปาริฉัตร รัตนโค้น

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๙๐ นายปัญจพล แก้วคง

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๐๐ นางสาวจิราภรณ์ จำเนียรผล

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๑๘ นางสาวบุญวรานันท์ สุขเกิด

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๒๐ นางสาวนันทวรรณ จันทร์กอง

๒๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๒๗ นางสาวชลธิชา เพ็งอำไพ

๒๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๓๐ นางสาวสริญญา สายเสม

๒๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๓๖ นางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรเอี่ยม

๒๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๔๘ นายเรวัตร เทยจันทร์ทึก

๒๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๕๒ นางสาวรุ่งทิพย์ อาจแก้ว

๒๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๗๘ นางสาวสาธินี ชมภูนิตย์

๒๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๒๙ นางสาววาสนา พรมดี

๒๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๘๘ นางสาวกมลพรรณ แตงสุวรรณ

๒๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๔๘ นางสาวเจนจิรา จงอยู่สุข

๓๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๗๑ นางสาวพิชยา คำหมาย

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๓๙ นายวีรภัทร ช่วงชาญ

๓๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๔๓ นางสาวอินธิรา ใจมี

๓๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๑๑ นางสาวนลพรรณ จันทร์เทียน

๓๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๒๐ นางสาวลัดดา จันทร์แดง

๓๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๒๗ นางสาวเกวลิน แป้นสวน

๓๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๐๔ นางสาวนวินดา สุริยัน

๓๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๙๖ นางสาวสุมินตรา ยศเกษ

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๒๗ นาวสาวอภิชญา สอนใจ

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๕๑ นายณัฐชัย เสนากูล

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๘๒ นางสาว พิมพกานต์   ใจแก้ว

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๘๓ นางสาวศิริพร กันยะเมา

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๘๗ นางสาวณัฐณิชา อินต๊ะเสาร์

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๑๖ นายณัฐพล อินทรศร

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๓๕ นายวรปรัชญ์ ขัตเนตร์

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๕๔ นางสาวจันทการต์ ล้วนปวน

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๕๖ นางสาวจิราภรณ์ ขุมเพ็ชร

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๖๘ นางสาวยลธิดา จุลเกตุ

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๗๐ นายอัครพล โรยสูงเนิน

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๘๓ นางสาวสุนิสา มะโนนึก

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๙๓ นางสาวสุพัตรา จันเหลือง

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๑๐ นางสาวกมลชนก สมจิตร์

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๑๑ นางสาวสุธาวัลย์  แก้วเข็ม

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๑๙ นางสาวจุฑามาศ ทับทิมหิน

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๔๑ นางสาวนุชนาฏ ถิ่นอ่อน

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๕๗ น.ส.จิตสุภา อุ่นถิ่น

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๗๘ นางสาวพรรณปพร คงเกตุ

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๙๗ นางสาวกรรณิการ์ ศรีมอญ

๒๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๐๑ นางสาววิชญาภรณ์ ศรีคล้าย

๒๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๐๔ นาย พฤหัสภูมิ อุทธิยา

๒๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๑๒ นางสาวฐาศิริ  เทียนสว่าง

๒๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๑๕ นายพีระภัทร พังจันตร

๒๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๒๓ นายจักรพรรดิ์ หาญวัฒนา

๒๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๒๔ นางสาวศิรินทิพย์ ไชยฮะนิตย์

๒๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๔๒ นายธนาวุฒิ จันต๊ะรังษี

๒๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๔๔ นางสาวณัทพริฏฐา ศิวัตอนันต์สิทธิ์

๒๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๗๘ นายวัชระ เสนาหมื่น

๓๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๑๑ นางสาวดลหทัย ดอนแก้ว

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๑๘ นางสาวประกายวรรณ ทนันไชย

๓๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๓๑ นางสาวอติพร จุนเจือ

๓๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๓๖ นางสาวพิชชารีย์ อินช้อย

๓๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๓๗ นางสาวกนกวรรณ มีแก้ว

๓๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๔๙ นายสราวุธ ธรรมศิริ

๓๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๘๓ นางสาวชิดชนก ชูนาม

๓๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๑๘ นายตรัยคุณ ยศอาลัย

๓๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๓๒ นางสาวเพชรรี ผาแดง

๓๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๕๒ นายศุภากร เกษศรี

๔๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๖๓ นางสาวปนัดดา เงินเชื้อ

๔๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๖๖ นางสาวอารียา เหล็กสิงห์

๔๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๐๘ นายเลิศชัย ด้วงจันทร์

๔๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๒๑ นางสาวธันยาภรณ์ เชื้อนพคุณ

๔๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๒๙ นางสาวปัฏฐาภรณ์ ชมสม

๔๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๕๖ นางสาวกันต์ฤทัย ไกรทอง

๔๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๖๐ นางสาวกัลยาณี เตชะสอน

๔๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๗๔ นางสาวอโนรัตน์ แก้ววงศ์

๔๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๗๒ นางสาวหทัยชนก ลิ้มไพบูลย์

๔๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๗๗ นางสาวสุธิมา สุขแสวง

๕๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๐๐ นางสาวสุประวีณ์ โมอินทร์

๕๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๐๔ นายธีรดนย์ สานหล้า

๕๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๒๘ นายคาวี เครือคำ

๕๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๖๒ นางสาวรัชนิดา ปลาส่วน

๕๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๘๑ นางสาวเบญจรัตน์ ธรรมสัจจา

๕๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๑๒ นายพิฒนพงศ์ วัฒนาตระกูลวงศ์

๕๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๑๓ นายกันต์ธร ทะเชียง

๕๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๑๕ นายพรเทพ แซ่เติ๋น

๕๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๑๗ นางสาวจุฑามาศ ลำพูน

๕๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๒๑ นางสาวนิศารัตน์ เนตรแสงสี

๖๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๗๒ นางสาวณัฐณิชา ศาลาคาม

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๖๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๙๓ นางสาวรัชดาภรณ์ เสวะนา

๖๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๐๓ นางสาวนฤมล จิตรบุญ

๖๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๔๖ นายไชยวัฒน์ รัจนันต์

๖๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๕๓ นางสาวธนภรณ์ จันทร์ต๊ะมูล

๖๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๙๘ นางสาวศรีธรา พิชัย

๖๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๑๙ นางสาวจิรภิญญา กุลเจริญ

๖๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๒๔ นางสาวอมรกานต์ คำอินสม

๖๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๒๘ นางสาวศุภานัน คำดี

๖๙ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๒๙ นางสาวปรียาพร เสารางทอย

๗๐ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๓๔ นางสาวลัดดาวัลย์ แสงธรรม

๗๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๔๕ นางสาวพัชรีภรณ์ นงนวล

๗๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๗๔ นางสาววชิราพรรณ ขะจวง

๗๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๙๑ นายอิทธิกร วงษ์เอี่ยม

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๔๐ นางสาวพรสวรรค์ กองมา

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๗๓ นางสาวภีร์ลดา เพิ่มสุข

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๒๐ นางสาวนริศรา ศิริบูลย์ภักดี

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๒๕ นายทรงเผ่า แตงเอี่ยม

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๔๗ นายจักรพันธ์ นาวิกา

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๕๘ นายธนทัต จันป้อตา

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๘๖ นางสาวนริศรา โพธิ์ตุ้ย

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๐๕ นายพูลศักดิ์ มีเพ็ชร

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๗๑ นางสาวศุภมาส กุหลาบวรรณ

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๙๘ นายธีรยุทธ สายทอง

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๓๘ นางสาวปิยะธิดา ห้าวหาญ

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๘๕ นางสาวธนพร อินป๊อก

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๓๙ นางสาวนิศารัตน์ ทองคำ

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๔๔ นายชยพล พรมสิงห์

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๒๐ นายกฤษฏิ์ พวงห้อย

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๘๒ นางสาวสุมิตรา เลิศชมภู

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๓๔ นายเจษฎากร ธิน่าน

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๗๐ นางสาวลัดดาวัลย์ น้ำใจมั่น

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๙๕ นายภาณุพงษ์ แก้วบุตร

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๐๘ นายเชิดชัย เพ็งปั้น

๒๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๑๖ นางสาวณัฐนรี ชาญพิทยา

๒๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๑๖ นายรติพงษ์ เสียงสูง

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๙๗ นางสาวพิชญา แกล้วกล้าหาญ

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๐๗ นางสาวปกเกศ เจียมจู

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๔๖ นางสาวเปรมปรีดา เบี้ยวน้อย

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๔๘ นางสาวปวีณา ดวงสุภา

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๘๙ นางสาวญาดา จันทร์ดวงดี

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๒๘ นางสาวนงนภัส ขัดเกลา

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๐๗ นางสาวลำภู คำจ๋า

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๑๘ นางสาวอัญชลี ยังวิลัย

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๒๖ นายปรัชญา หวังเพิ่ม

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๖๐ นางสาวชลธิชา มณีจำนงค์

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๖๙ นางสาวนันธิกา คำเจริญ

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๐๐ นางสาวตรีรัตน์ เกตุแป้น

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๓๘ นางสาวปิ่นอนงค์ อินศรี

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๒๘ นายเสฎฐวุฒิ สีแดง

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๘๔ นางสาวมนัสวี ชมภูน้อย

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๙๒ นางสาวกนกพร แก้วรักถา

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๐๑ นางสาวสุรางค์พิมล บรรณทอง

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๕๒ นางสาวรวิสรา ศรีเมืองสุข

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๗๘ นางสาวรสริน เอี่ยมแปลง

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๑๐ นายกิตติชัย รุ่งทอง

๒๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๑๙ นายปวีณ เล็กอุทัย

๒๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๓๙ นายสิริชัย สุขก้อน

๒๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๔๒ นายธนกฤต ฉิมพลี

๒๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๕๙ นางสาวจุฑาทิพย์ ทำความชอบ

๒๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๘๘ นายณัฐวัตร อยู่ทิม

๒๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๔๒ นางสาวภัทรวดี ครุฑน้อย

๒๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๖๘ นายธนากร ปิมเขียว

๒๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๘๖ นางสาวสุชาดา ดวงสุดา

๒๙ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๖๙ นายปัณณวัฒน์ อินทนนต์

๓๐ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๑๘ นางสาวพิชญ์สินี สิงห์โต

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๕๙ นางสาวสุธิมา อยู่สุข

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๐๕ นางสาวอรณา น่วมเจริญ

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๔๓ นางสาวเกศรินทร์ พรมสอน

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๙๙ นายคเชนทร์ เทิ้มเครือ

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๘๙ นางสาวมิ่งขวัญ ม่วงทอง

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๙๓ นายศิวกร ศิริรัตน์

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๔๓ นางสาวสินิทธา บุญศักดิ์

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๗๖ นายสิรวิชญ์ สิทธิวะ

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๐๔ นางสาวปวีณา มานพกาวี

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๑๑ นายวิศรุต เรืองเทพ

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๐๘ นางสาวกัลยกร ภูชมชื่น

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๖๓ นางสาวณิศรา โพธิ์งาม

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๖๘ นางสาวชนิดา เชื้อไทย

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๓๓ นางสาวสุวนันท์ แสงทิพย์

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๘๒ นางสาวอรปรีญา อุ่นปัญญา

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๗๘ นายณัฐวุฒิ แช่มปรุง

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๕๖ นายพงศ์พิศุทธ์ คืนประคอง

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๘๓ นายอิสริยพงศ์ ศรีมงคล

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๙๗ นางสาวเก็จมณี จันทร์สี

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๓๘ นายณัฐวัฒน์ คำมูล

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๐๒ นายชิษณุพงศ์ พุ่มไม้

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๖๑ นายธนกฤต ยศเกตุ

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๑๑ นางสาวศิรินภา ทองน่วม

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๗๗ นางสาวปิยะดา สายสร้อย

หน้า ๓๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๒๔ นางสาวกรกนก สิงห์ตา

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๒๘ นายฐิติศักดิ์ น้อยกลัด

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๓๗ นางสาวธัญชนิต เส็งเส

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๗๙ นางสาวจิรภิญญา อินทะจันทร์

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๒๒ นายอนิรุทธ์ เกษี

หน้า ๓๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๖๘ นายธีรภัทร์ สันป่าเงิน

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๒๖ นายณัฐพงษ์ สุทธหลวง

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๔๑ นางสาวสิริโสภา สีพรม

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๔๔ นางสาวสุรางคนา มีอินถา

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๐๓ นางสาวนัฐกาญจน์ เชื้อพล

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๘๑ นายศุภณัฐ พันธ์มณี

หน้า ๓๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย(เอกภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๔๖ นางสาวณิชกานต์ ภุมมาพันธ์

หน้า ๓๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๓๙ นางสาวชาลินี พัดอะโน

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๗๕ นายธีรศักดิ์ กาฝาก

หน้า ๔๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๙๖ นางสาวชนิตา เกิดโต

หน้า ๔๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๗๒ นายชัชวาล กลมพลั้ว

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๔๓ นางสาวธัญลักษณ์ คำแหวน

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๕๒ นางสาวศิรประภา เฟื่องพันธ์

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๐๒ นายอลงกรณ์ อินทา

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๑๑ นายนนทกร อ่อนชูศรี

หน้า ๔๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๑๘ นายณัฐศาสตร์ สอนเวียง

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๔๐ นางสาวอัญชิศา ศรีธงชัย

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๐๙ นางสาวกัณยกร ลีกรพงษ์

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๙๐ นายเอกพงศ์ ชัยวัง

หน้า ๔๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๔๙ นายภาณุพันธ์ กันทะพะเยา

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๗๐ นายณัฐภัทร์ กุลมิตร

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๐๙ นางสาวสิริวิมล โมอินทร์

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๒๖ นางสาวผาณิตา วิเชียรกันทา

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๔๑ นายสวิตต์ วัชรปฐม

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๖๘ นายนันทวัฒน์ ศรีลับแล

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๗๓ นายธนายุทธ ยศเกตุ

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๐๒ นางสาวสุขุมาล สวนสมบูรณ์

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๐๔ นางสาวเนตรนภา อินแจ้

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๒๓ นายณัฐวุฒิ มีดา

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๓๖ นายศรสกล สุขเกษม

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๘๓ นายปาฏิหาริย์ ขันตี

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๙๗ นายชลชาติ แก้มทอง

หน้า ๔๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๗๔ นางสาวณัฐรินทร์ เวียงนาค

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๘๑ นางสาวพรพรรณา สว่างแจ้ง

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๓๖ นายจิรวัฒน์ หล้ารอด

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๗๕ นายชาคริต ษัษฐชาคร

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๙๒ นายชิษณุพงศ์ ดิษฐ์วิเศษ

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๐๕ นายมติมนต์ อ๊อตกัน

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๖๕ นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๐๘ นางสาวสุภัสสรา ช้างทอง

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๙๔ นางสาวพลอยไพลิน ปานเงิน

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๓๔ นายกิตติวัฒน์ สงคราม

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๐๙ นายชาญวุฒิ อู่รอด

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๓๕ นายกฤษดา  ทองถวิล

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๗๑ นายพีรดลย์ ลัคณา

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๕๑ นายธนพล วิใจรินทร์

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๕๗ นายดนัสวิน ศรีจันทร์ทับ

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๖๔ นายปฏิภาณ ทุมลา

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๗๑ นางสาวปภาวรินทร์ จันทร์โท

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๗๒ นายยศกร อินจ่าย

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๓๒ นายนฤเบศร์ สระทองน้อย

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๕๓ นายสิทธิชัย โนวิน

๒๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๘๔ นายสิงหา ถาพรม

๒๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๐๐ นายธีรเดช แก่นสำโรง

หน้า ๔๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๙๙ นายขจรศักดิ์ รังษีสาคร

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๔๗ นายพลกฤต แก้วโน

หน้า ๔๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๔๐ นาวสาวกัลยา ทองอยู่

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๕๐ นายรัฐธรรมนูญ จารุภคพร

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๘๑ นายอดิศร มูลมา

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๙๐ นางสาวสุวนันท์ แท่นมณี

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๐๒ นางสาวสุวรรณา กล้าพิทักษ์

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๕๙ นางสาวยุพา บุญเรือง

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๒๘ นางสาวธัญชนก กิ่งแก้ว

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๙๒ นางสาวกมลชนก ยอดทองดี

หน้า ๔๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๔๙ นางสาวโสริยา มาผิว

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๘๔ นางสาวณัฐพร จันกอง

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๘๕ นางสาวธันย์ชนก ดีเก

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๓๙ นางสาวกันตยา แทนเทือก

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๖๑ นางสาวศิริวรรณ จันทะคุณ

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๖๗ นางสาวอภิชญา ไม้อุ้ม

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๒๙ นางสาวนภัสสร ศรีศักดิ์ขวา

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๗๐ นางสาวอรรศยา โฆษชุณหนันท์

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๙๖ นางสาวนริศรา ยิ่งรู้

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๘๓ นางสาวสุรีรัตน์  ชลนัย

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๙๑ นางสาวรุ่งลาวัลย์ ยิ้มเยาะ

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๐๖ นางสาวลิตา  เรืองพุ่ม

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๑๙ นางสาววนิดา ศรีเขื่อนแก้ว

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๒๐ นางสาววันทนา ปราโมทย์

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๔๑ นางสาววรรณวิมล บุญลือพันธ์

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๙๖ นางสาวศิริพรรณภา มูลต๋า

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๘๙ นางสาวพรนภา นิลคง

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๒๔ นางสาวคนึงนิจ เนตรกลิ่น

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๔๓ นางสาวจินตนา พิชญวิวัฒน์

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๕๙ นางสาวจีรวรรณ สุวรรณรัตน์

๒๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๘๙ นางสาวปาริฉัตร จูพันธ์

๒๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๗๐ นางสาวอภิญญา คำวิชัย

๒๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๗๒ นางสาวสุวิชญา ปันด้วง

หน้า ๔๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๘๘ นายอดิกานต์ ขัดศิริ

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๖๑ นางสาวสุรีรัตน์ ต๊ะอ้อม

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๗๖ นางสาวเบญจรัตน์ รัตนาวุธ

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๔๙ นายวรเชษฐ์ เถื่อนถ้ำ

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๔๙ นายณัฐพงษ์ จงกลม

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๕๖ นายกฤษณะชัย วิเชียรรัตน์

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๑๐ นางสาวนลิตา มาลา

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๔๓ นายสุวรรณ จันตรี

หน้า ๔๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๕๒ นางสาวกาญจนา จันทร์อิ่ม

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๗๗ นางสาวภัทราพร มูลแก้ว

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๙๒ นางสาวกมลรัตน์ สงวนทรัพย์

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๔๑ นางสาวสุภารัตน์ ละอองทรง

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๔๕ นางสาวทิวาพร รุ่งแจ้ง

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๙๑ นางสาวสุรนิชญ์ ขันทองคำ

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๙๘ นางสาวสร้อยสุนี ป้านภูมิ

หน้า ๕๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๓๙ นางสาวฐิติญา อำนวนคณะ

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๔๕ นางสาววรรณาลักษณ์ ใจปิน

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๗๕ นางสาวญาตินันท์ ผากิม

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๙๒ นางสาววิรันดา เยาวรา

หน้า ๕๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๒๑ นางสาวกัญญาณัฐ บุญสุวรรณ์

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๘๓ นางสาวรัตนาภรณ์ ม่วงรัก

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๓๙ นายนฤชา จารุไชย

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๕๓ นางสาวโขมพัตถ์ ขวัญมุข

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๐๓ นายศตวรรษ พามี

หน้า ๕๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๐๕ นางสาวจารุวรรณ มะณี

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๖๓ นางสาวรัฐสุดา สุงิ้วงาม

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๙๕ นางสาวภัทราภรณ์ ดาวสนั่น

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๗๔ นางสาวสุภาพร วันภูงา

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๒๔ นายชาานท์ ม่วงรัก

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๓๔ นางสาวกรรณิการ์ ตระกูล

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๔๗ นางสาวรัตติกาล ป้อมเขต

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๒๑ นางสาวธนัญญา คชสีห์

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๒๕ นางสาวพรพิมล ปานทุ่ง

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๒๗ นางสาวรวีวรรณ ทาคำ

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๓๕ นางสาวดลพร อ่อนทอง

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๕๔ นางสาวดารารัตน์ วนิชศิริ

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๗๐ น.ส กิตติมา เทโพ

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๔๘ นางสาวสิริวลี พงษ์ไชยราช

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๖๔ นางสาวปวันรัตน์ มีเที่ยง

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๖๒ นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์หลวง

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๓๖ นางสาวกันยารัตน์ ฉิมเอม

๑๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๘๘ นางสาววราพร วิเศษทรัพย์

๑๙ ๒๕๖๒๑๐๐๑๑๙๔ นางสาวสุจิรา ปานสูงเนิน

๒๐ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๐๗ นางสาวจิลลาภัทร พรมสุวรรณ

หน้า ๕๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๗๖ นายธัญภพ ปรุเขตต์

หน้า ๕๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๙๗ นางสาวศศิกาญจน์ ม่วงพรวน

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๘๖ นางสาวเจนิตา เพิ่มขึ้น

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๔๒ นางสาวกษิรา ธรรมวิชัยพันธ์

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๖๙๐ นายวิเชษฐ์ คำอ่อง

หน้า ๕๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๒๔ นางสาวธมลวรรณ คำมูล

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๒๒๗ นางสาวนวพร พารา

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๐๓ นายเจษฎา สนโตแจ้ง

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๙๗ นายนันทวัฒน์ อินเปีย

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๕๔ นางสาวธัญวรรณ อ้นกลม

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๖๖ นายธีรวุฒิ ปลัดจ่า

หน้า ๕๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๙๑๐ นายธนวัฒน์ แสนประเสริฐ

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๐๑๓ นายอิสรา พิกุลทอง

หน้า ๕๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๖๖ นางสาวรวิกานต์ วงค์คม

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๑๖๗ นางสาวศกุนตลา สุวรรณอาจ

หน้า ๕๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๘๒ นายพีรพล โสภา

หน้า ๕๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๔๙ นางสาววราภรณ์ หมื่นราชา

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๗๓๖ นางสาว พลอยไพลิน สิทธิเเพทย์

หน้า ๖๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๐๐๘๕ นางสาวจิรัชยา ดวงใน

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๕๐ นางสาวนริศรา ผิวแดง

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๐๓๘๓ นางสาวสายฝน คงพิริยะนันท์

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๐๔๖๘ นางสาวอรัญญา แสงทวีคีรีกุล

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๐๕๖๔ นางสาวรุจิรดา ประสมใจ

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๐๘๒๒ นายธรรมนูญ ยะแสง

หน้า ๖๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์(เอกบริหารรัฐกิจ) คณะวิทยาลัยน่าน

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๔๘ นายอภิสิทธิ์ มูลคำ

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๔๙ น.ส.ปรีชญา บัวบาน

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๕๐ นางสาวกานต์ธิดา แปงอุด

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๕๑ นางสาวอภิญญา แซ่ม้า

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๕๓ นายจารุเดช ยอดออน

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๕๔ นายอดิศร เกตุละ

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๕๖ นายสิทธิชัย ต้นกาญจนากร

หน้า ๖๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

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

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

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๒๓ นางสาวสุวิชาดา ปะทิ

๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๒๕ นางสาวปาย ใจปิง

๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๒๖ นางสาวสุพิชา อุ่นถิ่น

๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๒๙ นางสาวเขมิกา อินปา

๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๓๐ นางสาวภารินี อินปา

๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๓๔ นางสาวนธิดา ปาคุธ

๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๓๕ นางสาววนิดา จอมจันทร์

๘ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๓๖ นางสาวณัฐวิภา ตาเขียว

๙ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๓๗ นางสาววิลัยวรรณ ศิริคาม

๑๐ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๓๘ นางสาวขนิษฐา แปงอุด

๑๑ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๓๙ นางสาววารี บุญวัน

๑๒ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๔๐ นางสาวสุทัตตา ต๊ะมุ้ง

๑๓ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๔๑ นางสาวฉัตรพร บุญอิน

๑๔ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๔๒ นางสาวสิริลักษณ์ ศิริวรรณ

๑๕ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๔๓ นางสาวขวัญจิรา กอกัน

๑๖ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๔๖ นางสาวกันจนา คำรินทร์

๑๗ ๒๕๖๒๑๐๐๑๒๔๗ นางสาวนัทธ์หทัย ศรีสวัสดิ์
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