
 
 
         
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เร่ือง  รายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิและมีสิทธ์ิรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ประเภทโควตา 
                                                      

       
 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา                 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี ๒ ประเภทโควตา ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ มีสิทธิ์รายงานตัว
เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศจ านวน ๕๓ หน้า และ                   
ให้ผู้ที่มรีายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑. การขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ให้ผู้มีรายช่ือกรอกข้อมูลการข้ึนทะเบียนนักศึกษาและพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru  โดยย่ืนช าระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ถึง                           
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ทั้ งนี้ สามารถดู รายละเ อียด อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษาแต่ละหลัก สูตรได้ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ  
  ๒. การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา 
  ให้ผู้ที่ข้ึนทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ด าเนินการกรอกข้อมูลประวัติและอัพโหลด
ไฟล์ภาพ ที่  http://academic.uru.ac.th/SmartUru โดยไฟล์ภาพต้องเป็นนามสกุล. jpg/.jpeg/ .png/ 
.gif/.pdf และต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องไว้ในเอกสารทุกฉบับก่อนที่จะท าการอัพโหลด ทั้งนี้ให้
ด าเนินการได้ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – 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 ใบเปล่ียนช่ือ สกุล 
  เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อมูลประวัติออกมาจากระบบเตรียมไว้ส าหรับใช้ในวัน
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ๓. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้ผู้ที่ข้ึนทะเบียน ช าระค่าธรรมเนียม และกรอกข้อมูลประวัติสมบูรณ์แล้วเข้ารายงานตัวเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ระหว่าง ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยให้แต่งกายตามเคร่ืองแบบของสถานศึกษาเดิม พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๑) เอกสารประวัติของนักศึกษาที่พิมพ์ออกมาจากระบบตามข้อ ๒ 
 



 - 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 ใบเปล่ียนช่ือ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๗) ส าเนาหนังสือเงินกู้ กยศ. สถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่าที่ต้องการกู้ต่อเนื่อง)
   เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ     
 

๔  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
 ๑) ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา   ๓๕๐ บาท 
 ๒) ค่าหอพัก (เฉพาะผู้ประสงค์จะพักหอใน)  ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท 
 ๓) ค่าเคร่ืองแบบ/อุปกรณ์การเรียนอ่ืนๆ  ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท 
 
  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ 
ต่อ ๑๖๑๓ หรือ Facebook SmartUru หรือ Line @SmartURU 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๐๘ นางสาวธนภรณ์ ตันตระกูล

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๓๓ นางสาวพิชญา พงษ์พรหมณ์

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๒๙ นายเทวะ แซ่หยาง

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๓๓ นางสาวมณีรัตน์ แซ่ลี

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๕๐ นางสาวนภษร โสโพธิ์

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๖๖ นางสาวจันทิมา เกตุละ

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๐๕ นางสาวศยามล พลศักดิ์

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๐๘ นางสาวนิศากร อาสารักไพร

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๑๔ นางสาวสิริยากร คีรีคำรณ

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๓๒ นางสาวจุฑารัตน์ แก้วประเสริฐ

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๔๓ นางสาวกัญญาณี แก้วนาง

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๔๔ นางสาวเกตน์นิภา สุรางค์

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๘๖ นางสาวปริญยะดา แสงบุตรดี

๑๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๖๖ นายนายพงษ์พนา ปลื้มญาติ

๑๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๖๙ นางสาวภัทรวดี เพิ่มพูล

๑๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๙๘ นางสาวปนัดดา ปานแก้ว

๑๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๗๗ นายชยานันท์ เสาเพ็ง

๑๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๗๕ นางสาวชนิดาภา สุขศรีทอง

๑๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๙๙ นางสาวปิยะฉัตร เเสนทอง

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๕๘ นางสาวนรีภรณ์ วันเพ็ญ

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๗๑ นางสาวธนัชพร คำเติม

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๙๗ นาจิราพร เพียงตา

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๕๘ นางสาวปริญญาพร พรมดี

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๕๕ นางสาวสุธาสินี พิพิธทอง

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๐๓ นางสาวณัฐพร สุขวิทย์

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๑๓ นางสาววาสนา ประเสริฐอังกุร

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๔๓ นางสาวรัตติกาล โพธิ์เพ็ชร

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๗๖ นางสาวมณีวัลย์ แก้วประเสริฐ

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๙๖ นางสาวชนินาถ แซ่โซ้ง

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๖๗ นางสาวภูษณิศา ยะโหนด

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๙๒ นางสาวกานติมา ทองสาย

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๙๕ นางสาวเกศรินทร์ สิทธิศร

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๐๕ นางสาวรุ่งทิพย์ มณีศรี

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๙๔ นายโดม ใจปิง

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๙๒ นายจรณินทร์ แซ่วื่อ

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๒๑ นางสาวเยาวภา อุ่นทอง

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๓๑ นายวันชัย สิงเต

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๒๙ นางสาวสุพิชชา สิงจวง

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๖๒ นางสาวทิพวรรณ จารุจันทร์

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๗๐ นายโกสัน เวียงนาค

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๒๖ นางสาวภันทิลา แดงกองโค

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๕๑ นายชัยนเรศ ไชยพรม

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๖๕ นายกิตติพงษ์ พุดเกิด

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๖๙ นางสาวมินตรา มากมูล

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๗๙ นางสาวปริยากร ปูกี

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๐๗ นายปวเรศ นาคคชสีห์

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๑๔ นางสาวปี่ยะฉัตร นกสี

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๑๘ นางสาวนิรมล กะนะลัย

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๔๖ นายเสฎฐวุฒิ เทียมสมบูรณ์

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๔๙ นาวสาวสุนิสา แดงสด

๑๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๕๒ นางสาวโชติกานต์ ไพรโรจน์

๑๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๕๔ นางสาวปานระวี คำสอน

๑๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๗๑ นางสาวสวัสดิ์วงศ์ คงกล่อม

๑๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๗๓ นางสาววราภรณ์ จิรนันทนุกุล

๑๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๘๐ นางสาวกมลรัตน์ คำด้วง

๑๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๒๒ นางสาวโชติมณี นนทะโคตร

๒๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๔๖ นางสาวกุลธิดา สิงห์ลอ

๒๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๕๐ นางสาวขวัญเนตร เอมสกุล

๒๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๘๔ นายธนวัฒน์ ขีดขิน

๒๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๙๒ นางสาวพรนภา คุ้มวันดี

๒๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๕๐ นางสาวชรัลชนา รังสฤษฏ์นิธิกุล

๒๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๖๕ นางสาวรัชนีวรรณ แสงปัญญา

๒๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๑๔ นางสาวณัฐรดี คล้ายกล่ำ

๒๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๕๐ นายธนวิชญ์ หอมอ่อน

๒๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๕๔ นางสาวไอรดา งามแฉล้ม

๒๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๖๓ นายกิตติณัฐ เล้าภากรณ์

๓๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๒๘ นายมนัส เพชร์ศรี

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๖๓ นางสาวชนาภัทร อ่อนคำ

๓๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๘๖ นางสาวณิชากร ปัญญาแก้ว

๓๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๔๘ นางสาวณัฐธิดา บุญธูป

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (เอกคอมพิวเตอร์) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๔๑ นางสาวณัฐธิดา ปานงาม

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๔๓ นายคณิต สุวรรณะ

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๒๕ นางสาวรสินทรา บุญมา

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๐๔ นางสาวนฤมล เสริมสุข

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๒๘  นายชัยมงคล รอดน้อย

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๓๑ นายจตุพร สามแก้ว

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๔๒ นางสาวอารียา จูมจันทร์

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๕๒ นางสาวภัทรวรินทร์ แสนจุ้ย

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๕๓ นางสาวหนึ่งฤทัย สำเนียง

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๖๑ นายอายุวัต วรดำรงกุล

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๒๐ นายภาณุวิชญ์ ภู่อยู่

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๕๑ นางสาวพรปภา หอมระรื่น

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๖๑ นายเจตริน คำบ้านฝาย

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๖๓ นายภาณุพงษ์ แป้นมั่น

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๘๓ นางสาวกิ่งกานต์ จอมหล้า

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๒๔ นางสาวกันต์ฤทัย สมบูรณ์

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๑๕ นายณัฐพงษ์ บุญต่อ

๑๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๕๘ นายอภิรักษ์ นาคปาน

๑๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๘๐ นายพีระพัฒน์ ศรีอ๊อด

๑๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๐๔ นางสาวอาลิสา สนประเทศ

๑๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๔๕ นายกฤษดา ตุ่นทอง

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๗๖ นางสาวกัญญาภัท หนองบัว

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๘๖ นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์นันท์

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๑๘ นางสาวอารียา พุทธา

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๗๘ นางสาวสุดารัตน์ ฝั้นเฝือ

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๔๔ นางสาวสุวัจนี สายทอง

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๗๑ นางสาวธนพร จังโสพานิชย์

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๕๖ นางสาวณัฐณิชา เขียวประเสริฐโสภา

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๘๓ นางสาวหทัยทิพย์ จินาเคียน

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๐๖ นางสาวเสาวลักษณ์ เดือนดาว

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๑๓ นางสาวตุลญาดา อโนทัย

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๑๕ นายนิธิวัฒน์ โทนแก้ว

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๑๖ นางสาวณัฐพร คำยันต์

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๐๘ นางสาวนริสรา อรัญมิ่ง

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๒๘ นางสาวปนัดดา อยู่รอง

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๓๑ นางสาวจิณณพัต ทุมวงศ์

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๙๑ นางสาวภักจิรา หมื่นแสง

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๐๒ นางสาวณัฏฐณิชา ยิ้มปั่น

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๐๓ นายรัตนชัย สุขเณร

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๒๓ นายกันตินันท์ เขียวพิยะ

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๓๙ นางสาวธนภรณ์ ปัญญานะ

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๙๔ นางสาวศุภัคจิรา ปันเขียว

๑๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๐๒ นายธิติ แป้นจันทร์

๑๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๑๗ นางสาวสุพัฒตรา ท้องฟ้าจำรูญ

๑๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๒๐ นางสาวชัญญานุช ท้าววงษ์

๑๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๓๔ นางสาวปิยธิดา อินทรพุฒิ

๑๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๘๑ นายประจักษ์ ซ้อมจันทา

๑๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๓๔ นางสาวปวีณ์นุช แซ่จาง

๒๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๖๗ นางสาวรชนีกร พรมส้มซ่า

๒๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๙๖ นางสาวณัฐธิญาภรฆ์ สยมชัย

๒๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๔๒ นางสาวภัทรา สมปานวัง

๒๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๘๒ นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณลำภา

๒๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๒๓ นางสาวกนกอร จาติเกตุ

๒๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๓๐ นางสาวนภัสรัตน์ ถูกจิตร

๒๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๗๑ นางสาวธัญญารัตน์ พูลศรี

๒๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๕๙ นางสาวเกศินี โพธิ์หล่อง

๒๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๗๖ นางสาวพิมพ์ชนก  แหยมเกิด

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๐๑ นายศรัณย์ ปานสมบัติ

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๓๑ นางสาวอนงค์นาฎ สำราญศรี

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๕๗ นายอรรถนนท์ จันทร์แสง

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๕๓ นางสาวโภธิชา ไชยแบน

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๗๗ นางสาวสาวิภา เหลือลา

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๗๐ นางสาวพิชญาพร วงศ์พุฒิ

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๖๔ นายณัฐวุฒิ แก้วตา

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๐๙ นายฉายวิชญ์ ทองชั้น

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๓๔ นายพลสา แซ่หยาง

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๕๐ นางสาวสุภาพร แสนแทน

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๐๗ นางสาวสุภาพรณ์ แสงผึ้ง

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๒๘ นางสาวสิริยากร คำอุ่น

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๕๘ นายพิทยา พยัคมาก

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๘๐ นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพืช

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๑๒ นางสาวภัทราภรณ์ สุวรรณรอด

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๔๙ นางสาวอัญชลี เรียนฝั้น

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๕๓ นางสาวแก้วฟ้า ทองลับแลง

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๗๕ นางสาวธัญวรัตน์ เจริญกาศ

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๙๕ นายอนุสรณ์ ทาสิงห์

๑๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๑๖ นายธนดล อู่ตุ้ม

๑๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๓๑ นางสาวฐิติมน วังวลสินธุ์

๑๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๔๘ นางสาวชลิตา สุขวาจา

๑๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๒๔ นายติณณภพ ทองสุข

๑๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๓๘ นางสาวณวรีย์ มาลาหอม

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๓๐ นางสาวจิราพร อินมาสม

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๙๐ นางสาวสุภาวดี ศรีสุข

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๔๕ นางสาวชนาธิป ดีคำ

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๗๘ นางสาววรัญญา บุดดาวัน

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๒๑ นางสาวกนิษา ทองบัว

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๒๔ นายประกาศิต สุขเเดง

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๓๗ นายณัฐพล พรหมเมศ

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๓๘ นางสาวณัฏฐกานต์ ประสิทธิ์นราพันธุ์

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๘๘ นายณัฐกรณ์ จะแรมรัมย์

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๐๐ นางสาวศุภาพิชญ์ ชุมภูยาละ

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๙๐ นางสาวมลสุดา อินปา

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๐๗ นางสาวธนพร อัครรังสิกุล

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๔๕ นางสาวกัญญาณัฐ เเข็งกลาง

๑๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๖๐ นายอภิสิทธิ์ จันทะนู

๑๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๘๖ นายปณิธาน ประดับ

๑๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๐๖ นางสาวบุณยวีร์ ทับทองดี

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๐๔ นางสาวศิริพร ใจเปี้ย

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๗๕ นางสาวพัชรี ปัญญาวิเวก

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๘๖ นายนพดล คงพร

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๖๑ นายธนกฤต เปี่ยมอ่อน

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๗๒ นายจักรี ปาละ

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์ คณะคณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๙๘ นางสาวกัลยรัตน์ สุทธเขต

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๔๐ นายธนธรณ์ มูลละออง

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๒๑ นางสาวณีรนารา โนวิน

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๗๖ นางสาววรัญญา อุปชัย

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๑๐ นางสาวสุสมัชญา ดีเพ็ขร

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๔๔ นางสาวพลอย แซ่ย่าง

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๗๒ นางสาวภัทรานิษฐ์ เปรนาม

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๑๘ นางสาวอรพรรณ วิเชียรโชติ

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๐๗ นางสาวอิสริยา ดวงตา

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๔๑ นายโรจน์ภิรมย์ พรมเอี่ยม

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๒๕ นางสาวจิราภรณ์ คำสอน

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๓๒ นางสาวอมรรัตน์ ยาโม้

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๖๓ นายจีรัฐวิชฌ์ ถึงลาภ

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๗๕ นายอภิวัฒน์ อินจันต๊ะ

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๓๙ นายทวีศักดิ์ บำรุงเก่า

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๔๕ นายทักษ์ดนัย เฉยเเสง

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๖๗ นางสาวทิพยวารี แซ่อึ้ง

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๙๕ นางสาวนนนนี แก้วอาจ

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๐๓ นางสาวอังคณา กุลท้วม

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๐๔ นายฐานเศรษฐ์ วรรณห้วย

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๙๐ นางสาวพัณณิตา วงษ์กระสันต์

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๙๖ นายคณิศร วรนุช

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๙๙ นางสาวณัฐนันท์ แกมทอง

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๒๐ นางสาวสิริยากร เกณฑ์ลาด

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๕๘ นางสาวศิรประภา กุ่ยอ่อง

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๗๐ นางสาวอรุณทิพย์ แดงกองโค

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๕๖ นายศรันย์ บุญประจวบ

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๖๙ นายเสฎฐวุฒิ ซอเสียง

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๙๗ นางสาวอริสา ตาทา

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๒๕ นางสาวจิรนันท์ จิตเผือก

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๔๒ นางสาวพัชรีภรณ์ ฉัตรทอง

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๔๗ นางสาวเมวดี ยมนา

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๒๗ นายวริศ ใบบัว

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๘๓ นายพิษณุ ทรัพย์สิน

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๔๒ นางสาวสุภาพิชญ์ ซ้ายงาม

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๒๘ นายภูมิรพี เที่ยงมณี

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๖๖ นายอัครินทร์ พิเนตรเสถียร

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๔๗ นางสาวนาถลดา เวียงยา

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๒๖ นายสิรภพ โฆษิตกุลพร

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๖๘ นางสาวธิดาทิพย์ มาต้น

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๐๕ นายณัฐพงศ์ ขำประสิทธิ์

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๐๙ นายพิสิฐชัย เทียมมีเชาว์

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๓๖ นางสาวแพรวไพลิน ยินดี

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๐๔ นายชนินทร์ วัฒนะ

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๗๔ นางสาวสกุลทิพย์ รักสนิท

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๑๒ นายพิริยะ สันติธรรม

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๓๙ นายจีรวัฒน์ สีบุญ

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๓๓ นายปฏิวัติ หนองแส

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๓๘ นายเสรี ชมภูง่าว

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๗๓ นางสาวลัดดาวัลย์ ทั่วสูงเนิน

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๒๔ นางสาวบุษกร แก้วโพธิ์กลาง

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๒๕ นางสาวปนัดดา มาตสาร

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๑๖ นายอดิศักดิ์ บุญทา

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๐๐ นางสาวนันท์นภัส ว่องอิสริยวณิช

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๐๑ นางสาวพรวรา มาผิว

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๔๗ นางสาววนัสพร ขอบปี

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๑๙ นางสาวอังศุมาลี มิตสานนท์

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๒๓ นางสาวทัตพิชา สินสมบูรณ์

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๘๑ นางสาวกมลนิตย์ อินยา

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๗๓ นายธนภัทร รัตนากล

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๕๒ นางสาวทิพยาภรณ์ แสนสิทธิ์

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย(เอกภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๔๘ นางสาวลลิตา ท้าวบุญส่ง

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๗๔ นายรามินทร์ ป้อมเขต

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๓๓ นางสาวศุภวรรณ อ่อนบุญ

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๖๕ นางสาวอัญญภรณ์ คำสุข

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๕๓ นายธนพงษ์ ทองนวม

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๕๕ นายพิริยกร สุขกันต์

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๖๔ นายกฤตมุข ชำปาน

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๓๘ นายชานนท์ แซ่ตั้ง

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๕๙ นางสาวจิราพร แก้วทองมูล

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๙๔ นายบัญธนาวัฒน์ สำราญพันธ์

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกคณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๕๒ นายจิรวัฒน์ ปัญญายงค์

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๑๕ นายสรวิชญ์ จ๊อดมา

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๙๔ นางสาวปวีณา ทรงเมือง

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๗๕ นางสาวสุกัญญา ครุธโปร่ง

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๕๗ นายศุภณัฐ กาติ๊บ

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๖๐ นายกนกพล ศิริอ่วม

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๓๖ นายปวรุตม์ ฤกษ์หร่าย

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๓๒ นายณภัทร นิลพัฒ

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๘๕ นายนพนนท์ มาลัยลอย

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๔๑ นายนนธชัย นวลมะ

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๔๒ นายฐิติพงษ์ แก้วบุญมา

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๘๐ นางสาวโศภิษฎาลักษณ์ อ๊อดกัน

หน้า ๓๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๔๕ นางสาวเพ็ญผกา ใจจันทร์

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๕๙ นางสาวเกศกนก อิ่มเพ็ง

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๘๕ นางสาวนุชจรี สหัสแปง

หน้า ๓๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๑๗ นางสาวสุธาทิพย์ รักใส

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๒๓ นายธนฤพล แก้วใจ

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๕๔ นางสาวธนพร สุขคำ

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๔๐ นางสาวอัญชลี ปัญญาสุวรรณ์

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๔๑ นางสาววัณฑมาศ ศิริอ่อน

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๔๒ นางสาวกัญญารัตน์ แก่งอิน

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๕๖ นางสาวน้ำทิพย์ คิ่นดี

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๓๗๓ นางสาวบุษบา คำหลวง

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๐๕ นางสาวกุลธิดา มูลมี

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๗๖ นางสาววาสนา เเสนคุณา

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๔๘ นายณรงค์ฤทธิ์ โนนด้วง

หน้า ๓๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๘๕ นางสาววิภาภรณ์ ถมปิ๊ก

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๖๒ นางสาวนิตยา ยศเกตุ

หน้า ๓๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๗๐ นางสาวศิริวรรณ คงแก้ว

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๔๖ นางสาวชญานี โตบำรุง

หน้า ๔๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๓๕ น.สอัจฉรา ลำพึงคิด

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๖๖ นางสาวกิตติมา คร้ามมี

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๘๐ นายวีรเทพ สาดท่าช้าง

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๘๑ นายกฤษฎากร สิงห์คาร

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๘๒ นางสาวศรีประภา คำอ่อง

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๑๙ นายภูชิต สังวรณ์จิต

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๗๓ นางสาวจารุวรรณ ศรีลำ

หน้า ๔๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๗๔ นางสาวศศิธร นิลสนธิ

หน้า ๔๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๙๙ นายพุฒิพงศ์ จิตรอารี

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๘๗ นางสาวสุชัญญา มาสังข์

หน้า ๔๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๖๘ นางสาวขวัญเรือน ฤกษ์ดี

หน้า ๔๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกนิเทศศาสตร์) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๔๘ นางสาวอภิญญา วงษ์ยอด

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๘๒ นางสาวสุมิตตา โล่ห์สุดใจ

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๖๘ นายธงศธร คมขำ

หน้า ๔๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกการสื่อสารการตลาด) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๕๗ นางสาวกรวรรณ ยาทรัพย์

หน้า ๔๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๓๔ นางสาวอรอนงค์ บัวชู

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๐๒ นางสาวสุจิตรา ลีลาพัฒนกิจ

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๕๓ นางสาวพุทธชาติ คงเลิศพานิช

หน้า ๔๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๔๑ นายนัฏฐพัฒน์ จาคำมา

หน้า ๔๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๑๔ นางสาวศศิวิมล ทองมา

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๓๖ นางสาวพัชรพร คำวัน

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๓๒ น.ส.อารยา มุกดาหาร

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๒๓ นายกิตติศักดิ์ ธิจร

หน้า ๔๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑             ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๗๘   นาย วิชยานนท์  มุดเจริญ 

๒             ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๙๗  นาย กิตติศักดิ์   นํ้าไหลทุง

หน้า ๕๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๙๔ นายสุทธิพงศ์ วงค์ขันแก้ว

หน้า ๕๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๓๘ นายเกรียงไกร อยู่สุข

หน้า ๕๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๒๒ นางสาวกมลลักษณ์ กลิ่นประทุม

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๙๐ นายวทัญญู แซ่ตั้ง

หน้า ๕๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์(เอกบริหารรัฐกิจ) คณะวิทยาลัยน่าน

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๙ นางสาวเวนิกา เสารางทอย

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๐ นายปิยะนนท์ วงศ์ศรี

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๑ นางสาวดรุณรัตน์ สบาลงา

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๒ นางสาวพิมพ์ประภา ปาโน

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๓ นางสาวทัศนีย์วรรณ หอมดอก

๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๔ นางสาวทิพานัน แปงอุด

๗ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๕ นางสาวณัฐฉราภรณ์ แปงคำใส

หน้า ๕๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

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

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๘๖ นางสาวภักดิ์กมล ปันคำ

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๓๘ นางสาวนันทการณ์ ญาติยศทะ

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๓๙ นางสาวขวัญฤทัย แก้วทุมลา

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๔๑ นางสาวมินฤดา ใจปิง

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๔๓ นางสาวทัศนีย์ ยอดออน

๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๔๔ นายอชิตพล บุญนำ

๗ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๔๕ นายพีระพงษ์ อินต๊ะหงษ์

๘ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๔๖ นางสาวสลินทิพย์ ใหม่น้อย

๙ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๔๗ นายรัฐศักดิ์ วัฒนาตระกูลวงศ์

๑๐ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๔๘ นางสาวปราณี ใจปิง

๑๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๐ นายเสกสรรค์ พิศจารย์

๑๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๑ นายสมพงษ์ ใจปิง

๑๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๒ นายสุวิทย์ ใจปิง

๑๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๓ นายสยาม รักษ์คีรี

๑๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๔ นายภูธเนศ คงพิริยะนันท์

๑๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๕ นายสุรเชษฐ์ แซ่โซ้ง

๑๗ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๖ นายภานุ พิศจารย์

๑๘ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๗ นางสาวนพมาศ สดไธสง

๑๙ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๘ นางสาวปภาดา ใจปิง
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