
 
 
         
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 
                                                

       
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา                 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น มหาวิทยาลัย
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศจ านวน ๑๔ หน้า และให้ผู้ที่มรีายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑. การขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ให้ผู้มีรายชื่อกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru  โดยยื่นช าระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
  ทั้ งนี้ สามารถดูรายละเ อียด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร ได้ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ  
  ๒. การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา 
  ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ด าเนินการกรอกข้อมูลประวัติและอัพโหลด
ไฟล์ภาพถ่ายสีชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิตถ์ภาพ (นามสกุล . jpg/.jpeg/.png) ได้ที่  
http://academic.uru.ac.th/SmartUru เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อมูลประวัติออกมาจากระบบ 
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับใช้ในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ๓. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้ผู้ที่ข้ึนทะเบียน ช าระค่าธรรมเนียม และกรอกข้อมูลประวัติสมบูรณ์แล้วเข้ารายงานตัวเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ระหว่าง 0๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยให้แต่งกายตามเครื่องแบบของสถานศึกษาเดิม พร้อมกับเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 
   ๑) เอกสารประวัติของนักศึกษาที่พิมพ์ออกมาจากระบบตามข้อ ๒   

๒) ภาพถ่ายสีชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
   ๓) ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน ๔ ฉบับ 
   ๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๕) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑) จ านวน ๒ ฉบับ  

๖) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๗) ส าเนาหนังสือเงินกู้ กยศ. สถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่าท่ีต้องการกู้ต่อเนื่อง)
   เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ     

4…/ 



 - ๒ - 
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 ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๒๑ นางสาวนัฐกานต์ โพธิ์ต้น

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๒๓ นางสาวรุ่งนภา จีนสืบเชื้อ

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๔๑ นางสาวจุฑามาศ แก้วเทศ

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๑๒ นางสาวสุมินตรา เพ็ชรประสม

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๑๓ นางสาวสุวรรณา เยาวรา

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๒๒ นางสาวชนาลัย เข็มภาค

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๓๖ นางสาวปรินดา พุดซ้อน

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๖๗ นางสาวสิริชนก ต๋องเรียน

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๖๘ นางสาวหัทยา สิงห์อินทร์

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๙๓ นางสาวพิชญาภัค ภูประเทศ

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๑๖ นางสาวดวงเดือน พลอยแดง

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๑๗ นางสาวสิรินันท์ บัวผัด

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๑๘ นางสาวศศิอาภา นวลฟู

๑๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๒๗ นางสาวบุญฒินันต์ อุปหนอง

๑๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๒๘ นางสาวพิมพ์นิภา ฐาปนาบำรุงกุล

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๑๔ นางสาวสรรัตน์ รุ่เรือง

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๐๙ นางสาววิมลรัตน์ ขวัญมุข

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๗๙ นางสาววันวิสา วงษ์สะะติน

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๘๐ นางสาวอัจฉรา เรืองโชติ

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๘๑ นางสาวเยาวเรศ สายบัวต่อ

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๘๒ นางสาวนริศรา ทองกระสัน

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๙๙ นางสาวเปรมฤดี พรมจันทร์ศรี

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๐๑ นางสาววรรณิภา คำปลิว

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๐๓ นางสาวกัญญารัตน์ ชัยชนะ

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๓๙ นางสาวจุไรพร แสงเงาเสือ

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๔๖ นายชนาธิป ลือโฮ้ง

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๕๙ นางสาวธนกาญจน์ เพ็งเปิ้น

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๘๙ นางสาวชนนิกานต์ นาสืบ

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๒๕ นางสาวภคพร จันคำ

๑๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๔๖ นางสาวบุณยวีร์  แนบเนียร

๑๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๔๗ นายวันเฉลิม ชาญศึก

๑๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๗๗ นายธนวัฒน์ กันพัน

๑๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๑๙ นายนพฉัตร อ่อนชมจันทร์

๑๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๒๐ นายปรีชา มาแก้ว

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๔๖ นายเชาวลิต วิรัชลาภ

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๔๔ นางสาวนิภาวรรณ พันธ์ศรี

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๑๐ นางสาวคชาภรณ์ มณีกันฑ์

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๖๒ นายศุภเสกข์ เปล่งรัศมี

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๖๓ นายชุติวัต กาศอนันต์

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๖๔ นายอรรถพล จีนอยู่

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๐๕ นางสาวนิศาชล แม่นรัตน์

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๑๒ นายอธิวัฒน์  แก้วดี

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๓๕ นางสาวจุฑามาส คำแสน

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๖๐ นางสาวนพวรรณ คำผ่อง

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๓๖ นางสาวศุภกานต์ ปันนวน

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๕๖ นางสาวชนธิดา พวงปา

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๕๗ นางสาวพิจิตรา รอดทิม

๑๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๙๘ นายศุภกร ถือแก้ว

๑๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๑๔ นางสาวกนกวรรณ สังข์เอี้ยว

๑๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๐๙ นางสาวนิลยา เกิดแก้ว

๑๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๒๐ นางสาวนิรชา เจริญอ้น

๑๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๒๑ นางสาวศิวพร กลิ่นหอม

๑๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๒๓ นางสาวสุภาพร บุตรศรีเพ็ชร

๒๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๒๔ นางสาวจันทิมา วุ่นกลัด

๒๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๒๕ นางสาวภัทรวดี ไชยยะ

๒๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๒๖ นางสาวกาญจนา มูลแก้ว

๒๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๒๗ นายนราชัย ม่วงรักษ์

๒๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๒๘ นางสาวปริญญาพร เลสัก

๒๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๓๐ นางสาวชญานี ศรีทิพย์

๒๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๓๑ นายนัทธพงศ์  วังสุทะ

๒๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๓๓ นายอำนวย เจริญศักดิ์ชัยกุล

๒๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๓๗ นายภควัฒน์ แจ้งกรณ์

๒๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๓๘ นายศุภกิต คล่องแคล่ว

๓๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๔๕ นายประวันวิทย์ จิตมะโน

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๖๖ นายทัศน์พล ศรีสมบัติ

๓๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๗๑ นางสาวณักษ์ลภัส อัครวรรณพงศ์

๓๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๗๒ นางสาวอมรวรรณ บุญให้

๓๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๗๙ นายอิทธิเนตร ดวงแก้ว

๓๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๑๔ นางสาวอัยสวรรค์ มีดา

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๓๖ นายชาคริต ผาลา

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๓๗ นางสาวนารีรัตน์ วันจันทร์

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๓๘ นายวิชรัตน์ บัวมีธูป

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๓๙ นางสาวญาวินี มาทำมา

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๔๔ นางสาวสุธิตรา ลาเบ้า

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๔๗ นางสาวสุนิตรา พิชัยหล้า

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๔๘ นายอภิชา เพิ่มพูล

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๔๙ นางสาวพรชนก แก้วน้อย

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๕๐ นางสาวจิราวรรณ เสือน้อย

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๕๑ นางสาวสโรชา อินสอน

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๕๖ นางสาววศินี คำไท้

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๗๑ นางสาวปรานิสรา บุตรหลง

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๗๘ นางสาวนภพร อยู่มา

๑๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๘๔ นางสาวกรกนก ต้นด้วง

๑๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๒๑ นางสาวสุทธิฌา ทิมขลิบ

๑๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๔๖ นางสาวพรธิดา คำป้อง

๑๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๔๗ นางสาวสมฤดี จันกุ้ง

๑๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๘๖ นากิติยา ละมุดทอง

๑๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๘๗ นางสาวภาวิณี คำหวาน

๒๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๘๘ นางสาวมณีนุช วงษ์หล้า

๒๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๒๙๐ นางสาวนฤมล สื่อสรรพ์

๒๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๐๔ นางสาวปรางค์วลัย พรมจันทร์ศรี

๒๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๐๖ นางสาวอลีนา ตีรัมย์

๒๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๐๗ นางสาววรรณฤดี ป้องขัน

๒๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๐๘ นางสาวณัฐธิดา ทุมลา

๒๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๒๒ นางสาวสุนิตา ขิงหอม

๒๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๒๓ นางสาวพรพิมล อินเขียว

๒๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๒๔ นางสาวพิราวรรณ ปินนอ

๒๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๓๓ นางสาวลลิตา นาชัย

๓๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๓๔ นางสาวเจนจิรา พันธ์นิล

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๗๐ นางสาวพัชรี ทองจันทร์

๓๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๙๑ นางสาววันวิสา นวลเปี้ย

๓๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๐๖ นางสาวบุญยาพร แสวงลาภ

๓๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๑๔ นางสาวจีรวรรณ  จันต๊ะ

๓๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๑๖ นางสาวจุฑามาศ ป้อมทอง

๓๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๔๓ นางสาวพลอยไพลิน ศิริศุภฤกษ์

๓๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๕๕ นางสาวอัญชนา เพ็งเปิ้น

๓๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๖๘ นางสาวพนัชกร พรมเมือง

๓๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๑๖ นางสาววรรณกรานต์ ก้อนเครือ

๔๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๓๒ นางสาวณัฐวดี เฮียงก่อ

๔๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๗๖๔ นางสาวสิริรัตน์ สีทา

๔๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๑๑ นางสาวจุฑาทิพย์ ซาซง

๔๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๑๕ นางสาวสุกัญญา อ่องจันทร์

๔๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๑๖ นางสาวเยาวเรศ เถื่อนชนะ

๔๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๓๙ นางสาวชลดา ด้วงอิน

๔๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๔๐ นางสาววันทนา  กิ่งก้าน

๔๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๔๑ นางสาวกัญธิมา น้อยนคร

๔๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๔๓ น.ส.วันวิสาข์ ทองทา

๔๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๕๐ นางสาวพิยะดา อินขำ

๕๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๕๑ นางสาวธัญญาลักษณ์ คำมี

๕๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๖๙ นางสาวชลิตา อ่อนนิ่ม

๕๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๘๔ นางสาวชดาพร กาทิพย์

๕๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๘๕ นางสาวอารีรัตน์  ธรรมชาติ

๕๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๘๖ นางสาววาสิตา ไชยแล

๕๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๘๗ นางสาวสิริลักษณ์ พรมบุตร

๕๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๘๘ นางสาวสุดารัตน์ อ่อนจันทร์

๕๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๙๑ นางสาวภัทราภรณ์ ธรรมลังกา

๕๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๙๒ นางสาววิรัญญา  อินวันนา

๕๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๙๔ นางสาววิภาพร วงษ์ปี

๖๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๙๙ นางสาวดลญา  นิลวิมุต

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๖๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๐๑ นายภาณุวิชญ์ ทองศิริ

๖๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๐๒ นางสาว อรยา อุตพรม

๖๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๐๔ นางสาวฐิตินันท์ มากมี

๖๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๐๕ นางสาวสรุตา แก้วสง่า

๖๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๐๖ นางสาวอติกานต์ มีโส

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๐๒ นายชัยนันท์ ดวงจันทร์

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๔๘ นายธัณวิชญ์ น้อยต๊ะ

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๖๔ นายกิตติชัย ลูกอินทร์

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๙๕ นาย วิชิตชัย คงแก้ว

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๐๙ นายณัฐพงค์ เลือกหา

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๑๐ นายกรวิชญ์ มีทรัพย์

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๑๑ นายสันติภาพ บุญฤฑธิ์

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๐๗ นางสาวสุมณฑา ทมินเหมย

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๕๒ นายถิรวัฒน์ ถีระวงษ์

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๕๖ นางสาวภัทรพร มีวังแดง

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๗๓ นางสาวสุกัญญา จิณะแสน

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๘๑ นางสาวนันท์จิรา โพธิ์ทอง

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๘๙ นายชนินทร์ นินเป้า

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๙๐ นายพัสกร ชาน้อย

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๑๐ นายปภินวิทย์ ลีกา

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๑๑ นางสาวทักศิณา ช่วยกาญจน์

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๗๔ นายสิทธิชัย โพธิ์ขาว

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๘๖ นายอภิวัฒน์ อินทรเมือง

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๘๗ นายอัษฎา เพชรสุวรรณ

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๘๘ นายวุฒิชัย ช่วยชิด

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๘๙ นายพงษ์สิทธิ์  เรืองศรี

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๙๑ นายนพคูณ ก้อนแก้ว

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๙๓ นายธวัชชัย ก้อนแก้ว

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๙๔ นายวรปรัชญ์ ศิริมาตย์

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๐๐ นายบรรณสร์ ปักษาดนก

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๑๒ นายเมธาวัฒน์ วิชารักษ์

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๒๔ นายเอกราช ขอบขันคำ

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๘๓ นายศรัณยู อินคำ

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๘๕ นาย พัชรพล มงคลดี

๑๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๙๑ นายอนุวัฒน์ แก้วประเสริฐ

๑๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๒๗ นายบดินทร์ สิงห์อินทร์

๑๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๒๘ นายณัฐวุฒิ บุญรักษ์

๑๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๕๔ นายชยานุพงษ์ เพิ่มขึ้น

๑๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๗๗ นายนพพร พัดเทพ

๑๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๗๙ นายณัฐพงษ์ วงษ์สุธรรม

๒๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๑๐ นายชนินทร์ เพชรแหน

๒๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๒๙ นายพงษ์พิพัฒน์ แจ้งภูเขียว

๒๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๓๔ นายสุธฺศักดิ์ สอิ้งแก้ว

๒๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๔๔ นายรัตนากร อันไหว

๒๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๕๓ นายอรรถวุฒิ มารศรี

๒๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๕๔ นายอนุสรณ์ แพบุตร

๒๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๕๕ นายณรงค์ ชูกำลัง

๒๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๕๗ นายพงศ์ภัค เที่ยงตรง

๒๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๕๙ นายศักรินทร์ ปินลิ

๒๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๖๐ นายธนากร เชื้อน่วม

๓๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๘๐ นายพีรพงษ์ กลิ่นแจ่ม

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๘๒ นายศุภกิจ ทองหล่อ

๓๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๐๓ นายคมกริช พรมณรงค์

๓๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๑๓ นายศุภกฤต เพ็งเปลี่ยน

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๕๙ นายพงศธร ปาลาศ

๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๖๐ นายคณิศร บุญเพ็ง

๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๐๖๙ นายณัฐนนท์ ขวัญศรี

๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๑๑๘ นายอภิสิทธิ์ นาสม

๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๔๒ นายอานนท์ คำคูณศรี

๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๗๑ นายดิถดนัย พามา

๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๘๗ นายสิทธิพงศ์ เพ็ชร์น่วม

๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๘๘ นายณรงค์ฤทธิ์ ปานอุทัย

๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๘๙ นายนราภัส ทิพย์ศรีมูล

๑๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๔๙๐ นายธนพล ศรีเล็ก

๑๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๐๐ นายวัฒนชัย สารบุญ

๑๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๐๒ นายศุภชัย คำคุ้ม

๑๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๕๒๙ นายอนันตศักดิ์ ภานผา

๑๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๐๑ นายศราวุฒิ นะโนขาว

๑๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๐๘ นายวัชรพงษ์ อุ่นผา

๑๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๐๙ นายพงศธร สาระพัด

๑๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๑๗ นายนุชา น้อยหัวหาด

๑๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๒๒ นายเรืองศักดิ์ คาระคำ

๑๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๓๔ นายนครินทร์ มะตัน

๒๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๖๓๕ นายธวัชชัย ดีพิจารณ์

๒๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๐๘ นายจารุวิทย์ อ่อนลำ

๒๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๑๘ นายโอบนิธิ ม่วงเลี่ยม

๒๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๓๕ นายคเชนท์ สุกแดง

๒๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๔๙ นายพิริยะ ธิยากรณ์

๒๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๖๑ นายนครินทร์ เขียวสี

๒๖ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๗๐ นายกฤษตะวัน  รุ่งเมือง

๒๗ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๗๔ นายพุฒิเมธ คำแหวน

๒๘ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๗๕ นายอังกูร นุหนุนจันทร์

๒๙ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๗๖ นายชูศักดิ์ พ่วงเงิน

๓๐ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๘๓ นายชาญชัย  ทองอินทา

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๒๒๐๐๐๘๙๗ นายวิทยา ทองเลิศ

๓๒ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๐๗ นายอรรถชัย สุขวิทย์

๓๓ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๐๘ นายศิครินทร์ อยู่ยืน

๓๔ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๐๙ นายธีระวุฒิ โกฎค้างพลู

๓๕ ๒๕๖๒๒๐๐๐๙๒๔ นายศุภกิตติ์ กำพา

หน้า ๑๖




