
 
 
         
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบท่ี ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 
                                                      

       
 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา                 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา              
ผ่านระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ            
ผู้ยืนยันสิทธิ์ มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศจ านวน ๔๒ หน้า และให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑. การขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ให้ผู้มีรายชื่อกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru  โดยยื่นช าระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
  ทั้ งนี้ ส ามารถดูรายละเ อียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตรได้ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ  
  ๒. การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา 
  ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ด าเนินการกรอกข้อมูลประวัติและอัพโหลด
ไฟล์ ภ าพถ่ า ยสี ชุ ดนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ อุต รดิ ตถ์  ( น ามสกุ ล  . jpg/.jpeg/.png)  ได้ ที่  
http://academic.uru.ac.th/SmartUru ทั้งนี้ให้ด าเนินการได้ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน
๒๕๖๒ เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อมูลประวัติออกมาจากระบบเตรียมไว้ส าหรับใช้ในวันรายงานตัวเข้า
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ๓. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้ผู้ที่ข้ึนทะเบียน ช าระค่าธรรมเนียม และกรอกข้อมูลประวัติสมบูรณ์แล้วเข้ารายงานตัวเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ระหว่าง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยให้แต่งกายตามเครื่องแบบของสถานศึกษาเดิม พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ 
   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)../ 



 - ๒ - 
 
๖) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 

   ๗) ส าเนาหนังสือเงินกู้ กยศ. สถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่าท่ีต้องการกู้ต่อเนื่อง)
   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 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๓๘ นางสาวเจนนิสา จันทร์เส็ง

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๓๙ นางสาวณัฐพร จุมพิศ

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๔๐ นางสาวพิลาวัณย์ ไชยมิ่ง

๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๔๑ นางสาวชนินาฏ สีทอง

๕ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๔๒ นางสาวชลธิชา คำจันทร์

๖ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๔๔ นางสาวพัชรพร ชมภูพวง

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๔๕ นางสาวสุมินตรา ชูเกต

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๔๖ นางสาวอารียา พานสะอาด

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๔๘ นางสาวชนกานต์ กันทาจ๋อย

๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๔๙ นางสาวตรีภคมลล์ สิทธวีราวุธ

๕ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๕๐ นางสาวพลอยชมพู เมฆฉาย

๖ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๕๑ นางสาวพรชิดา ขันทะบุตร

๗ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๕๒ นางสาวประภาพร วงศ์อรินทร์

๘ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๕๓ นางสาวกัณฐิกา จวงศร

๙ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๕๔ นางสาวกัญญาวีร์ จักรแก้ว

๑๐ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๕๕ นางสาวนิศารัตน์ อาสารักไพร

๑๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๕๖ นางสาวกรทิภา ไพรพนาสน

๑๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๕๘ นางสาวกานดา แก้วนิล

๑๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๕๙ นางสาวอนุธิดา คำซาว

๑๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๖๐ นางสาวกรพินธ์ ยอกร

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๖๓ นางสาววนิดา ขำเรือง

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๖๔ นางสาวปณิตา เรืองรัมย์

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๖๕ นายธนกร น่วมนุ้ย

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (เอกคอมพิวเตอร์) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๐๒ นายสหัสวรรษ ปัญญาสงค์

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๐๓ นายอนันตชัย เพ็ชรรี่

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๙๓ นายผดุงพงษ์ เนตรใส

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๙๔ นางสาวอารียา สนใจ

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๙๕ นายทศพล มาลาม

๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๙๖ นางสาวลลิตา เปรมประสิทธิผล

๕ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๙๗ นางสาวช่อผกา แสงจันทร์

๖ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๙๘ นายธีรนัย กุลท้วม

๗ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๙๙ นางสาวสุภาภรณ์ โชติเขียว

๘ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๐๑ นายนนทวัฒน์ แก้วหลวง

๙ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๐๒ นายธนาวัฒน์ สีเมือง

๑๐ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๐๓ นายจตุพร พรมพุก

๑๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๐๔ นางสาวนันทพร พงษ์เขียว

๑๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๐๖ นายจีรพัฒน์ โพธิ์ปลัด

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๑๐ นางสาวลลิตา ลุนสะแกวงษ์

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๑๑ นางสาวเขมิกา ปะระทัง

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๑๒ นางสาวมลธิลา ใจพรม

๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๑๓ นางสาวรัตติยาภรณ์ นิลศิริ

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๒๐ นางสาววริศรา ขันทอง

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๒๒ นางสาวธัญชนก ไชยสถิตย์

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๒๓ นางสาวนฤมล เม่นวังแดง

๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๒๔ นางสาวรสสุคนธ์ รัตนเพ็ชร

๕ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๒๖ นายสหัสวรรษ ศุกลภิญโญ

๖ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๒๗ นางสาวสุชาวดี หมื่นโพธิ์

๗ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๒๘ นางสาวพิมพ์ชนก ทะชัย

๘ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๒๙ นางสาวชรินทิพย์ อมตชีวานนท์

๙ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๓๐ นางสาวภัทรสุดา ห้าวหาญคุณธรรม

๑๐ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๓๑ นางสาวสุทัชชา ดีประเสริฐ

๑๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๓๕ นางสาวธนพร สุขโชติ

๑๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๓๖ นางสาวธนัญญา อิ้มทับ

๑๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๓๗ นางสาวพลอยน้ำผึ้ง สอนเวช

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๑๑ นางสาวสุพรรณิการ์ ประเสริฐสังข์

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๑๕ นางสาวนริศรา เมฆแจ้ง

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๑๗ นางสาวนภัสสร จันทร์ขันศรี

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๐๘ นางสาวพลอยไพลิน ศรีมูลเขียว

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๐๙ นางสาวชมพูนุท บุญพวง

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๖๘ นางสาวกมลลักษณ์ อายุยืน

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๖๙ นางสาวสุดารัตน์ บุญรักษา

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๗๐ นายกรวรรธน์ มีศุข

๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๗๑ นางสาวกวินทิพย์ รัตนะโสภา

๕ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๗๒ นางสาวนพรดา ขยายเสียง

๖ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๗๔ นางสาวพิรดา แสงศรีจันทร์

๗ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๗๖ นายเทพนิมิต ฝอยทอง

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๘๕ นายถิรวุฒิ พรมโสภา

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๘๖ นางสาวธัญญรัตน์ อินต๊ะวงค์

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๘๗ นายจิรเดช จันตา

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์ คณะคณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๐๕ นางสาวปัทมาวดี แสวงรุจิธรรม

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๑๘ นางสาววิกานดา พุกศรี

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๑๙ นางสาวกุลธร ทองโสม

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๒๐ นายณัฐพงษ์ เกลี้ยกล่อม

๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๒๑ นางสาวมนัชญา เนตรภักดี

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๑๔ นางสาวอริสรา หลอดคำ

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๑๕ นางสาวจันทกานต์ ขันทะสีมา

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๑๗ นางสาวภัททิยา ศรีบุตตา

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ 

๑

๒

๓

๔

๕

๖

เลขประจําตัวผู้สมัคร 

๒๕๖๒๓๐๐๐๐๒๓

๒๕๖๒๓๐๐๐๐๒๖ 

๒๕๖๒๓๐๐๐๐๒๗ 

๒๕๖๒๓๐๐๐๐๒๘ 

๒๕๖๒๓๐๐๐๐๒๙ 

๒๕๖๒๓๐๐๐๐๓๐

ชื่อ - นามสกุล 

นายดวงดี ทาชัย

นายศุภวัฒน์ ชิณาวงค์  

นางสาวเพชรสุดา ดวงอิน 

นางสาวอดิศา รัตนะ 

นายณัฐพล ชิ้นจอหอ 

นางสาวแอ้พอ ดิลกโรจน์

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๗๔ นางสาววรัญญา เชื้ออ่ำ

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๗๕ นางสาวรัชชประภา ประเทือง

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๗๘ นายธันยบูรณ์ ทิมฉิม

๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๘๑ นายธนาณัติ เจริญรัตน์

๕ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๘๒ นางสาวนฤวรรณ แก้วเกษการณ์

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๕๓ นางสาวชนกสุดา สิงห์แก้ว

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๕๔ นางสาวญานินต์ คงคะดี

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๕๕ นางสาวพรรณณิภา อินวันนา

๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๕๖ นางสาวณัฐกานต์ ชัยชนะ

๕ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๕๗ นางสาวจรินทิพย์ ภูยอด

๖ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๕๘ นางสาวบูรพา มาซิว

๗ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๕๙ นายสิริฤกษ์ มั่นแย้ม

๘ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๖๐ นางสาวสุภัสสรา แก้วโก

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๘๓ นายอดิศร ทองสุข

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๓๖ นางสาวสร้อยฟ้า หาญครุฑ

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๓๘ นางสาวอมรรัตน์ คำมุงคุณ

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๓๙ นายภควัต บุญแท่น

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๔๐ นางสาวดุจเพชรพลอย แก้วเนตร

๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๔๔ นางสาวชนกานต์ นินคำ

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๔๘ นายถกลพชร สีเกี๋ยง

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๔๙ นางสาววรารัตน์ รุ่งเรือง

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๕๐ นางสาวจุไรรัตน์ เงื่องจันทอง

๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๕๑ นางสาวสุมาลี เป็งจา

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย(เอกภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๑๒ นางสาวฐิติพร ชูเตชะ

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๑๔ นางสาววิระวรรณ ชื่นทิม

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกคณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๖๗ นางสาวจิราภรณ์ ลำพุทธา

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๖๙ นางสาวสิริภัสสร ทองโสม

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๗๐ นางสาวจีรนันท์ สอดสี

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๖๑ นายศิริชัย รัตนเกตุ

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๖๒ นายแสงเพชร สีหา

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๖๓ นายวัชรพงษ์ เอมโอษฐ

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๖๔ นายอภิเชษฐ มูลเค้า

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๖๕ นายนันพิพัฒน์ อยู่คร้าม

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๖๖ นายเศรษฐวรรธ โพธิ์พะนา

๔ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๖๗ นายนเรศ พุ่มชื่น

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๗๘ นางสาวณัฐริกา นวลจำปา

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๙๑ นายณัฐนนท์ กลิ่นขจร

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๙๒ นายพงศ์พล จันทร์สุวรรณ

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๘๘ นางสาววัณณิตา มาโม้

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๙๐ นางสาวมาริษา นราเกียรติกุล

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๖๒ นางสาวอังสนา จุ่ยศิริ

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๓๔ นางสาวธัญวรรณ เชียงลา

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๓๕ นางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นประยูร

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๓๗ นางสาวทัศนีย์ อ๊อตกัน

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกนิเทศศาสตร์) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๘๔ นางสาวเสน่ห์จันทร์ เพ็งที

หน้า ๓๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๘๘ นางสาวคณภรณ์ คงคา

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๘๙ นายธนพล สุขคำปา

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๙๑ นางสาวปกเกศ คำเด่นเหล็ก

หน้า ๓๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๘๔ นายกิตติศักดิ์ เลื่อนลอย

หน้า ๓๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๘๐ นายชินวัฒน์ มีลาภ

หน้า ๓๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๐๓๑ นายวีรพล มีแสน

หน้า ๔๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๗๙ นายธีรพงศ์ ตันกุระ

หน้า ๔๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๘๑ นางสาวอภิญญา จูมปา

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๘๒ นางสาวกานติมา การินตา
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๕๒ นางสาวธนพร ศรีสกุล

หน้า ๔๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๓ ประเภทรับตรงร่วมกันกับ ทปอ. 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๐๗ นางสาวสายชล คงพิริยะนันท์

๒ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๐๙ นางสาวนิชาพัด เฮงชวัลกุล

๓ ๒๕๖๒๓๐๐๐๑๑๐ นางสาวญาสุมินทร์ มะหะหมัด
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