
 
 
         
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

                                                      

       
 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงโดยอิสระ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๖๒ หน้า และให้ผู้ที่
มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. การขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ให้ผู้มีรายชื่อกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru  โดยยื่นช าระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 7 – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  ทั้ งนี้ สามารถดูรายละเ อียด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร ได้ตาม
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 ๑๘ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒               
เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อมูลประวัติออกมาจากระบบเตรียมไว้ส าหรับใช้ในวันรายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  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) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๗) ส าเนาหนังสือเงินกู้ กยศ. สถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่าท่ีต้องการกู้ต่อเนื่อง) 
 

   เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ  
 

4. ค่าใช้จ่าย../    
 



 - 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 ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 
 1. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ (เก็บเฉพาะภาคเรียนแรก) 
      1.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   1,000 บาท 
      1.2 ค่าประกันของเสียหาย        600 บาท 
      1.3 ค่าธรรมเนียมออกบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่    600 บาท 
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาเหมาจ่าย ดังนี้ 

หลักสูตร ภาคเรียนละ (บาท) สาขาวิชา 
ครุศาสตรบัณฑิต 7,500 ทุกสาขาวิชา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 8,000 ทุกสาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8,500 สาธารณสุขศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 7,500 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น/ภาษาไทย/ 

การจัดการวัฒนธรรม/การพัฒนาชุมชน/บรรณารักษ์ศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

8,000 ดนตรีไทย/ดนตรีสากล/ภาษาอังกฤษ/การท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม 

8,000 ภาษาจีนธุรกิจ 
12,000 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ศิลปบัณฑิต 7,500 ศิลปกรรม/การออกแบนิเทศศิลป์ 
นิติศาสตรบัณฑิต 7,500 นิติศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 7,500 รับประศาสนศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 7,500 การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการธุรกิจบริการ/การตลาด 

8,000 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
12,000 ธุรกิจระหว่างประเทศ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 8,000 ทุกสาขาวิชา 
บัญชีบัณฑิต 8,000 การบัญชี 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 7,500 เศรษฐศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 12,000 ทุกสาขาวิชา 
เทคโนโลยีบัณฑิต 8,000 ทุกสาขาวิชา 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๐๘ นางสาวศศิธร แดงกองโค

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๐๒ นางสาวธิติมา พรมโสภา

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๒๔ นางสาวนุศรา ธาตุทอง

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๑๘ นางสาวรมิตา วันมูล

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๒๓ นางสาวรวิสรา ทิศานุรักษ์

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๓๐ นางสาวภานุชนาถ สุทธหลวง

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๕๙ นางสาวนริศรา สอนเพ็ง

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๐๘ นางสาวเพ็ญพิชชา สุมา

๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๑๖ นางสาวเอมิกา สมศรี

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๘๗ นางสาวชนิตาภา อิ่นคำ

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๙๘ นางสาวกานต์มณี ศรีจันทร์

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๒๓ นางสาวพิชชาอร ฟองดา

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๖๒ นางสาวปัณณพร จำนงค์ภักดิ์

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๖๖ นางสาวศุภาวรรณ กรีติภูมิ

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๘๐ นางสาวศิริประภา กันปาน

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (เอกคอมพิวเตอร์) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๑๙ นายศรัณย์ เอี่ยมพิพิธภักดี

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๓๐ นางสาวไชยนุช บัวเข็ม

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๐๐ นางสาวเกวลิน ฟูแสง

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๒๘ นายรุ่งรุจ แสนสิทธิ์

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๖๗ นายเฉลิมภาคย์ มาใบ

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๒๙ นายธนกฤต อินทร์ชัย

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๙๙ นายยศพล พรมขัน

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๒๖ นางสาวศิริลักษณ์ สุจาคำ

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๖๐ นางสาวหทัยภัทร อินมีทรัพย์

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๗๐ นางสาวกมลพร พรมพิมพ์

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๗๙ นางสาวสมชนก จีปวน

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๙๔ นางสาวชนัญญา รุ่งทอง

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๙๙ นางสาวกนกพร สินเช้า

๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๘๘ นายณัฐดนัย เรือนคำ

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๙๐ นางสาวปรัชญาพร นราสี

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๕๓ นางสาวบุณฑริกา วัฒนาสกุลเกียรติ

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๑๐ นางสาวชนิตา เกิดโต

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๐๔ นายณัฐภัทร สีเทา

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๑๗ นางสาวปภาดา เชื้อผาเต่า

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๗๒ นางสาวพรปวี ไข่คำ

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๐๙ นายมณฑล ติดชัย

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์ คณะคณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๙๓ นางสาววรฉัตร ชื่นชูจิต

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๘๓ นางสาวสุภัสสรา ขันทะสีมา

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๗๓ นางสาววิรัลพัชร ฉวีไทย

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๙๐ นางสาวธัญลักษณ์ ปัญญา

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๖ นายธนพงศ์ ศรีนวนแตง

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๘๙ นายวัชรพงษ์ พงษ์เอม

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๐๕ นางสาวพายุพักตร์ ดีมั่งมี

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๑๑ นางสาวณัฏฐนันท์ สุขสวัสดิ์ศร

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๑๖ นายกรวิชญ์ ชุมศรี

๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๒๕ นายอรรถพล ประดิษฐ์

๗ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๖๑ นายกิติศักดิ์ บุญถึง

๘ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๓๔ นางสาวปานวาด เสือต่าง

๙ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๑๔ นางสาวกาญจนาพร จันทร์ศิริ

๑๐ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๒๒ นายทักษิณ ทับเกษม

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๗๘ นางสาวกชกร ใจวงค์

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๘๘ นางสาวมานิตา พ่วงศรี

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๕๙ นางสาวขนิษฐา แดงด่วน

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๗๕ นายยศประวิชธนภพ เส็งล้ำ

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๗๗ นางสาวมาติกา สีสังข์

๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๘๑ นายธนพล สังขพร

๗ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๘๙ นายปิยะพงศ์ หล้าแดง

๘ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๐๕ นางสาวอารีญา ตายัน

๙ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๑๙ นางสาวเตชินี บุญหวา

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๓ นางสาวนิภาวรรณ ตราชื่นต้อง

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๒๔ นายณัฏฐวัฒน์ วิรัตน์ชัยวรรณ

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๙๘ นายพัฒนชัย แก้วกุลศรี

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๘๕ นางสาวอลิชา ชมชื่น

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๗๖ นางสาวนิชนิภา  คงชม

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๐๗ นางสาวกรวินท์ เฉลิมลาภ

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๖๓ นายอนันพธพงษ์ คงณรงค์

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๘๒ นางสาวพิชญาพร ทองศิริ

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๒๑ นางสาวพรธิดา วงศ์ดาว

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๗๒ นายณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๗๗ นายเมษา เสือแก้ว

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๕๐ นายพงษกานต์ ผูกทรัพย์

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๓๙ นายภาณุพงศ์ คำฮอง

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๐๑ นางสาวมัณทิรา วงษ์ไชยา

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๐๘ นางสาวทิพปภา เชื้อประเสริฐ

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๐๖ นายนิติ ตั้งกิจสกุล

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๒๐ นางสาวพรสวรรค์ สีสา

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๒๑ นางสาวสุดารัตน์ เชื้อน่วม

๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๒๒ นายภาณุวิชญ์ ลาพิมพ์

๗ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๕๑ นางสาววิลาวัณย์ สิงห์อินทร์

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๐๒ นางสาวนิตยพร รัตนมานะ

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๕ นางสาว เพชราภรณ์ บุญคุ้ม

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๗ นางสาวจิรภิญญา รักษาสัตย์

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๘๑ นายกิตติศักดิ์ สุพรจักร

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๒๔ นางสาวกมลชนก ขันทะพุฒ

๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๓๗ นางสาวสรัลยา สงวนศักดิ์

๗ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๐๕ นางสาววริศรา ขันทอง

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย(เอกภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๗๔ นางสาวสุพาวิดา คงทอง

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๑๔ นางสาวศิรภัสสร ต๊ะแก้ว

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๔๕ นางสาวภาวินี สายน้ำเย็น

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๕๗ นางสาวสุธาสินี ธิคุณ

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๒ นายสิทธิศักดิ์ ควรจำ

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๙๕ นายธนวัฒน์ เพชรรอด

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๕๕ นางสาวจินดารัตน์ แหยมคง

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๗๙ นายนาถภูมิ พูลประดิษฐ์

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกคณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๑๘ นางสาวสายพิน แซ่ตั้ง

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๓๖ นางสาวศิรินันท์ คำบุทอง

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๐๑ นางสาวตรีภคมลล์ สิทธวีราวุธ

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๘๖ นายณัฐกานต์ รุ่งบาง

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๐๑ นางสาวจารุวรรณ แท่นชัยกุล

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๓๕ นายคชธร วัชรเสถียร

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๔ นายธีร์ธวัช สอนใจ

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๗๖ นายพชร เสถียรวศ์นุษา

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๓๑ นางสาวกฤติญา พรมใต้

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๖๖ นายสิทธิ์ศักดิ์ อารยพิทยา

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๑๑ นายอภิเดช ช่างคำ

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๒๐ นายชานนท์ เรื่องยะกับ

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๖ นายโกเมธ คำอ่อง

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๐๓ นายชยางกูร การุณประชา

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๑๒ นายธนภัทร ปิ่นนาค

๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๓๖ นายนวัตกรณ์ ลำเจริญ

๗ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๔๖ นายพีรดลย์ ลัคณา

๘ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๒๐ นางสาวนิศาชล แม่นรัตน์

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๑๓ นางสาวสุธาทิพย์ โพธิ์มาตร

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๐๙ นางสาวศิริพร สีตะบุสป์

หน้า ๓๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๐ นางสาวกนกทิพย์ เสนา

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๓๕ นางสาวสุภาพร อินตะรินทร์

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๗๑ นางสาวศศิกานต์ เขียวสี

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๐๔ นายตรีภพ พาดขุนทด

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๓๖ นางสาวกชกร จิตอารี

หน้า ๓๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๒ นายสิทธิ์พสุ บุญญโพธิ์ศิริ

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๑๓ นายแผนพิชิต ม่วงโพธิ์

หน้า ๓๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๕๑ นางสาวพรกมล จันรุณ

หน้า ๓๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๕๙ นางสาวภัทรวรรณ กุตตะนันท์

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๒๙ นางสาวพีระพรรณ ดีดิษฐ์

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๓๓ นางสาวโยธกา บุญยงค์

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๘๘ นายจิรภัทร คำแห้ว

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๑๘ นางสาวกุลนันทน์ นนยะ

หน้า ๔๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๑๖ นางสาวศศิวิมล บุญสุภา

หน้า ๔๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๒๘ นายกฤตเมธ นาสา

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๗๓ นางสาวชนิกา คำยอด

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๘๖ นางสาวภัทรพันธ์ ฉลาดธนปฏิภาณ

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๒๘ นางสาวปิยวรรณ บุญอิน

หน้า ๔๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๒๒ นายศุภชัย อัษฎาวดี

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๙๑ นางสาวณัสญาภรณ์ ทองอู๋

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๙๒ นางสาวณัฐชา เมืองเชย

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๙๓ นางสาวพิชญาวี พาพิมพ์

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๙๙ นายสราวุฒิ อธินา

๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๓๒ นายชยพล นาคหอม

๗ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๒๖ นางสาวสุวิมล จักรน้ำอ่าง

หน้า ๔๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๙๘ นางสาววิโลมรอง ชมเมือง

หน้า ๔๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๘ นายภัทรภูมิ พลอยประดับ

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๐๑ นางสาวสิรินาถ สิงห์ใส

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๐๔ นายศรัณยู สุขแคล้ว

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๗๘ นายปฏิพัทธ์ ปัญญาแฝง

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๔๖ นายสวิณฌาน์ ทัพเจริญธัญ

๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๒๗ นางสาวชนิกานต์ สิงขรณ์

หน้า ๔๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๕๕ นายฉัตรชัย กะทง

หน้า ๔๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกนิเทศศาสตร์) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๑๒ นางสาวประภัสสร จันทร์หอม

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๓๙ นางสาวศุภิสรา ซิวชื่น

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๕๒ นางสาวเนตรนภัสร์ จันทร

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๕๖ นางสาวสุภาพร เกตุปั้น

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๘๐ นางสาวมายุรี มาคูณ

๖ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๙๑ นายทศธรรม สุทนต์

๗ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๙๒ นางสาวอนัญญา สมสุข

๘ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๙๓ นายทักทาย สุทนต์

๙ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๓๓ นายธนเกียรติ อภัยกาวี

หน้า ๔๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกการสื่อสารการตลาด) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๖๘ นางสาวชลาลัย หอมสุวรรณ

หน้า ๔๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๒๙ นางสาววิไลวรรณ ทะล้า

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๕๔ นางสาวจินตนา พิชญวิวัฒน์

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๗๑ น.ส.ทิพวรรณ กันทะถ้ำ

หน้า ๔๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๑๙ นางสาวประกายดาว อิ่มเอิบ

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๓๘ นางสาวธัญญารัตน์ ทั่งเรือง

หน้า ๕๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๘๗ นายธนากร บัวหลวง

หน้า ๕๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๔๐ นายยสินทร ถมปัทม์

หน้า ๕๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๗๓ นายภาณุพงศ์ ยะขาว

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๖๕ นายธีรภัทร แก้วสะอาด

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๖๔ นายพีระวัฒน์ วงษ์ชัย

หน้า ๕๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๙๐ นายคทาวุธ สุธรรม

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๔๕ นายพิสิษฐ์ โพธิ์ด้วง

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๕๖ นายพชรนนท์ สุวรรณชื่น

หน้า ๕๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๑๔ นายสิรวิชญ์ มาบุญ

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๖๐ นายธนโชค ไชยประสิทธิ์

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๘๓ นางสาวนริศรา ไกลยะวัลย์

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๗๔ นายปรัชญา เฉลิมกิจ

หน้า ๕๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๗๕ นางสาวชุลีกร กันเจียก

หน้า ๕๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๒๕ นางสาวหัสวดี นัดแบน

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๖๒ นายสันติสุข ริกากรณ์

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๙๖ นายธเนษฐ ฤทธิ์ดำรงชัย

หน้า ๕๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๑๙ นางสาวมณฑิรา เอกจิตร

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๔๑ นางสาวแสงจันทร์ ใจคำมา

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๔๒ นางสาวมัลณิกา ช่วยบำรุง

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๔๓ นางสาวจีระนันท์ วันวิเศษ

๕ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๑๑ นางสาวชลิดา เมืองมาน้อย

หน้า ๕๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๙๗ นายรัตตัญญู สามทา

หน้า ๕๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๗๒ นายกีรติกร นาคประเสริฐ

หน้า ๖๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๙๔ นายกฤษฎา ปินตานา

หน้า ๖๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๒๘ นาย ปิยะชัย เชื้อสิงห์

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๖๐ นางสาวพรพิมล บังสันเที้ยะ

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๖๑ นายศิริพล สุขมี

๔ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๙๔ นายอิทธิพัทธ์ สุขใจ

หน้า ๖๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๘๕ นางสาวณัฐพร ปัญญา

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๑๙๖ นางสาวปาณิสรา วัชรชัยเจริญ

๓ ๒๕๖๒๕๐๐๐๓๒๓ นายเจนภัทร อนุกูล

หน้า ๖๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๐๐๐๐๘๒ นางสาวกนกพร  นรินทร์

๒ ๒๕๖๒๕๐๐๐๒๖๕ นายสถิรพัฒน์ ทรงวรพันธ์

หน้า ๖๔


