
 
 
         
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

ประเภทรับตรงโดยอิสระ(เพ่ิมเติม) 
                                                      

       
 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงโดยอิสระ(เพ่ิมเติม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงาน
ตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๓๓ หน้า และ
ให้ผู้ที่มรีายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑. การขึ้นทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ให้ผู้มีรายชื่อกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru  โดยยื่นช าระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือที่งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน 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 ๒๐ - ๒๓ 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 ๑๔ 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 (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๐ นางสาวเมธาพร ทองก๊วย

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๕ นางสาวกัลยรัตน์ ทัศเศษ

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๐ นางสาวศิริลักษณ์ ศรีทอง

๔ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๒ นางสาวรุศรวีณ์ หลักไหล

๕ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๓ นางสาวสุชาดา แซ่จ๋าว

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๖ นายอภิสิทธิ์ เมฆลอย

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๕๗ นายพิเชษฐ์ ปัญญะ

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๙ นางสาวพิมพณัฐช์ หลำพระธาตุ

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๙ นายกฤษฎา ทองพิทักษ์

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๕ นางสาวสิรินาถ สิงห์ใส

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๑ นายต้นตการต์ ติคำ

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๔ นางสาวศุทธินี ขวัญมุข

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๘ นายพณาสรรค์ เชื้อสูงเนิน

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๑ นายกิตติธัช ศรีวิชัย

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๗ นายธนกฤต โอวภกรณ์

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์ คณะคณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๖ นางสาวกนกพร กฤตพรกุล

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๑๑ นางสาวสายหมอก สารฟอง

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๔๔ นางสาวภานุช ล้อสินคำ

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๗ นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ย่าง

๔ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๐ นางสาวธนวรรณ คิดชอบ

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๔ นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๘ นางสาวณัฐมน ค้างคีรี

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๗ นางสาวชลธิชา เชื่อมศรีจันทร์

๔ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๘ นางสาวรพีพร ทัพหน้า

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๑๓ นางสาวปภัสสร ดีรัตน์

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๔๖ นางสาวปองกานต์ อ่อนขาว

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๒ นางสาวปิยวรรณ บุญอิน

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๐๒ นางสาวพิชญา หาญอมร

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๑๙ นางสาวนิศารัตน์ บุญเพชร

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๒๗ นางสาวบุศรินทร์ สุทิน

๔ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๒๘ นางสาวณัฐชยา นิยมการ

๕ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๖ นายอธิรัตน์ แก้วชุ่ม

๖ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๑๓ นายกิตติกานต์ นาสา

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๕ นายวุฒิภัทร รกไพร

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๕ นายสุกฤษฎิ์ ปาด้วง

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๗ นางสาวชิดชนก จันทร์สมัคร

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๙ นางสาวหทัยรัตน์ อุดเลิศ

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๔๗ นายกสิณ ขจรบุญ

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๕๒ นางสาวปทิตตา วรพาอารีกุล

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๔ นางสาวดวงแก้ว แซ่โซ้ง

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๐ นายนพรัตน์ กัดมั่น

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๑๑ นายธนากร โกวิทชัย

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๕๔ นายสิขรินทร์ ดามัง

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๐๙ นายบุริศร์ อัมพรดล

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๓ นายทัชชกร จันทรคุณาภาส

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๖ นายธนะรัชต์ ระวังญาติ

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๒๓ นางสาวกัญญาพัชร์ เทพกัน

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๔๘ นายครองฑเดช เดชดำรงวิทยาธร

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๐ นางสาวเบญจวรรณ คำพันธุ์

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๒๔ นางสาวมาริษา พุฒหอม

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๙ นางสาวชรินรัตน์ แก้วเปี้ย

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๕ นางสาวนฤมล เชื้อคำ

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๘ นางสาวกชณนันท์ บุญอินเขียว

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกนิเทศศาสตร์) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๙ นายกิตติชัย กรประเสริฐ

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๕๖ นางสาวพรพิมล มุกดาจันทร์

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๑ นางสาวชลดา ทองสุข

๔ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๒ นายกิตติพงษ์ ดาระอินทร์

๕ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๖ นายพงศกร พุ่มเมือง

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๔๒ นายจีรวุฒิ ขันใจ

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๓ นายชานนท์ ม่วงรัก

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๒ นางสาวกัลยรัตน์ ชัยชนะ

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๘ นางสาววิโลมรอง ชมเมือง

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๑๖ นายศุภวิชญ์ แก้วพันยู

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๑๗ นายธนารัตน์ เอี่ยมพร

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๗ นางสาวจุฬาลักษณ์ ค้างศีรี

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๙ นายปัฐวี บุญเม่น

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๐๓ นายพนธกร ฝายนันทะ

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๒๑ นายสุเมธ พุมมาเกิด

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๕๑ นายลัทธพล อยู่ชูฉาย

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๒๕ นายวรพัทธิ์ รุ่งอินทร์

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๒๙ นางสาววฤณพร ฐานุภัทรสกุล

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๕๕ MissSowon Kim

๔ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๐ นางสาววศินี หงษ์สีธิ

หน้า ๓๕


