
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ    
-------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษา             
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทรับตรงโดยอิสระ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ(๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๕๘ หน้า และให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
       ๑ )  ให้ ผู้ มี ร ายชื่ อกรอกข้อมูลการขึ้ นทะเบียน ประวัติ นั กศึกษา ได้ที่ เ ว็ บ ไซต์  
http://academic.uru.ac.th/SmartUru และพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษายื่นช าระค่าธรรมเนียมได้ที่
ธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นทุกสาขา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๒) ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเสร็จสิ้นแล้วด าเนินการส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์มายัง “กองบริการการศึกษา (รายงานตัวรับตรงโดยอิสระ64) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                   
ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000” โดยเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับและด าเนินการส่งเอกสารให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๔                          
โดยยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่ส่งเป็นหลัก ดังนี้  

(๑) เอกสารประวัติของนักศึกษาที่พิมพ์ออกมาจากระบบตาม ข้อ 1) 
   (๒) รูปถ่ายสีหน้าตรงสวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป  
   (๓) ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน ๒ ฉบับ 
   (๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๒ ฉบับ 
   (๕) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑) จ านวน ๒ ฉบับ 
   (๖) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 
   (๗) ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
 ๓) มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โดยลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวนร้อยละ ๑๐    
จากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และยกเว้นค่าข้ึนทะเบียน
นักศึกษาใหม่ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษาจากกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                      
(COVID - 19) (ฉบับท่ี ๘)  
 
 

2. ค่าใช้จ่าย... 
 

    
 



๒ 
 

 ๒. ค่าใช้จ่าย 
 ๑) ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา               350 บาท 
 ๒) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่                  ๑๐๐ บาท 
 ๓) ค่าประกันของเสียหาย                   ๖๐๐ บาท 
 ๔) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมปกติ ลด 10% สาขาวิชา 
ครุศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 ทุกสาขาวิชา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 8,000 7,200 ทุกสาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8,500 7,650 สาธารณสุขศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น/ภาษาไทย/ 

การจัดการวัฒนธรรม/การพัฒนาชุมชน 
8,000 7,200 ดนตรีไทย/ดนตรีสากล/ภาษาอังกฤษ/การ

ท่องเที่ยว/ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
8,000 7,200 ภาษาจีนธุรกิจ 

12,000 10,800 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศิลปบัณฑิต 7,500 6,750 ศิลปกรรม/การออกแบบนิเทศศิลป์ 
นิติศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 นิติศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 รัฐประศาสนศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 7,500 6,750 การตลาดดิจิทัล/การจัดการธุรกิจบริการ/ 

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
8,000 7,200 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 8,000 7,200 ทุกสาขาวิชา 
บัญชีบัณฑิต 8,000 7,200 การบัญชี 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 7,500 6,750 เศรษฐกิจดิจิทัล 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 12,000 10,800 ทุกสาขาวิชา 
เทคโนโลยีบัณฑิต 8,000 7,200 ทุกสาขาวิชา 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ 
ต่อ ๑๖๑๓ หรือ Facebook : SmartUru หรือ Line : @SmartURU 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔     
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณิี สัตยาภรณ์) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๓๒ นางสาววันเพ็ญ แซ่ฟ้า

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๑๒ นายธิติกร ก้อนพันธ์

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๓๙ นางสาวบงกช ทิมุมหิ

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๓๑ นายปวริศา สุทธเขต

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. คณิตศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๑๕ นางสาวธิดารัตน์ ดนตรี

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๘๙ นางสาวสุชานาถ พัดเทพ

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๔๐๐ นายวุฒิชัย คำไว

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. คอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๑๐ นางสาวชลธิชา ท่าดี

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๑๓ นายวาคีย์ บุญกาวิน

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ (เอกเคมี)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๐๐ นายวาริพินธุ์   อุ่นอุ้ย

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ (เอกชีววิทยา)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๖๘ นางสาวศศิกานต์ คงกระพันธ์

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๘๒ นายปิยภัทร  อินไชย

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๘๖ นางสาวสโรชา ทองลา

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๕๑ นายปรมี รัตนขจรศักดิ์

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ (เอกฟิสิกส์)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๓๒ นายกรัณฑรัตน์ เกษศรี

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. ภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาจีน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๓๕ นางสาวธิภาพร หงษ์ห้า

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๔๑ นางสาวธิดารัตน์ สีสา

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๑๐ นางสาวอินทิรา แก้วสอาด

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๕๖ นางสาวปาริชาติ ทิจอน

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. ภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาเกาหลี)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๓๕ นางสาวกัลย์สุดา ปะละใจ

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๐๗ นางสาวชุลีพร กันไชย

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๒๓ นางสาววันฉัตร มงคล

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๔๔ นายรัชชานนท์ เครื่องวิชา

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๕๐ นายปิติพล เทใหม่

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๗๙ นางสาวกษมา ประพันธ์

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๘๗ นางสาวกัญญารัตน์ โปร่งจิตร

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๙๙ นางสาวสุภารักษ์ มั่นคง

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๗๔ นางสาวสุนิสา อิ่มเพ็ง

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๑๒ นางสาวกัลญากรณ์ สุขมามอญ

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. นาฏศิลป์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๓๘ นางสาวรัตนาภรณ์ อินกรัด

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๔๐๕ นางสาวทิพกมล ใจเดียว

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. ดนตรีศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๖๑ นายพิมพ์อรัญ  สุทธนะ

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. สังคมศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๔๖ นางสาวปริยาภัทร เงินสายตา

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๐๕ นางสาวกมลชนก กุ้ยวงตาล

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๒๘ นายอาทิตยา ปัญญาจักร์

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๓๙ นางสาวพรหมพร คำชม

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. พลศึกษา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๒๘ นางสาวพัทธมน คำใหม่

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๔๗ นายวริทธิ์นันท์ เณรเนือง

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๓๖ นายณัฐวุฒิ อนันเต่า

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๕๒ นายณัฐภูมิ วุฒิทา

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๔๙ นายพิทักษ์ มิวันเปี้ย

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ. การท่องเที่ยว

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๙๖ นายรัชชานนท์ หาญกัน

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๙๖ นางสาววิภวานี โตไพรศรี

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๒๑ นายอภิสิทธิ์ นิ่มมา

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ. ดนตรี (เอกดนตรีสากล)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๓๓ นายภานุพงศ์ ดอนแก้ว

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศล.บ. ศิลปกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๓๖ นางสาวอารีรัตน์ ฮวบนวม

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๘๒ นายเฉลิมพันธ์  หนชัย

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๓๐ นายจักรภัทร มณีพราย

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๖๑ นางสาวฐิติรัตน์ บุตรที

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๖๕ นางสาววารุณี จันทร์ต๊ะ

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๑๑ นางสาวปิยฉัตร จันทร์งาม

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๓๓ นายธนกฤต เรืองประพัฒน์

๖ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๔๗ นางสาวโรสวลัญชญ์ ปวงจันทร์หอม

๗ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๗๘ นายนวัตไชย ไชยคำ

๘ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๙๘ นายกิตติศักดิ์  จวนอาจ

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๖๓ นางสาวรินรดา เกียรตินอก

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษ)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๐๘ นางสาวปิยธิดา มูลนิล

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๕๘ นายพีรพัฒน์ ม้ายอง

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๘๗ นายพุทธิพงศ์  ทองเเตม

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๑๐ นางสาววณิชพรรณ แสนจุ้ย

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๔๙ นางสาววาสนา ม่วงแกม

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๔๑๘ นายอิทธิพล ภู่สิงห์

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๑๐ นางสาวกฤติกานต์ หุ่นแก้ว

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๒๔ นายวรรณวิสา แสงเทียน

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๓๘ นายณัฐพงศ์  รักษาเมือง

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๔๔ นางสาวสุพรรณิการ์ มีอินถา

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๕๒ นายระพีพัฒน์ จันทัน

๖ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๑๒ นางสาวจิรนันท์ บุญรักษ์

๗ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๑๕ นายนิธิศ ทุกขนิโรธ

๘ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๗๒ นางสาวชลดา ไหมบัวเขียว

๙ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๘๐ นางสาวสุธาทิพย์ แจ้งเอี่ยม

๑๐ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๘๑ นายกฤตกร อุดปิก

๑๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๔๘ นายอัษฎาวุธ วงษ์ธาตุ

๑๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๐๔ นางสาวกมลรัตน์ วงษ์แสนศรี

๑๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๓๔ นายสิรภพ เม่นอยู่

๑๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๔๐๗ นางสาวกนกกร แซ่เจี่ย

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ. พัฒนาชุมชน

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๐๑ นางสาววิมลมณี เที่ยงตรง

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๓๑ นายรัชชานนท์ นันทะวรรณ

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๘๔ นางสาวพัชราภรณ์ พันทวี

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๔๒๙ นางสาวศิริลักษณ์  เชื้อนิล

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วท.บ. อาหารและโภชนาการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๐๕ นางสาวชฎาภรณ์ คำมาเปียง

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๖๖ นางสาวชนกสุดา สิงห์แก้ว

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๘๖ นางสาวสุชานันท์ จันต๊ะแฝก

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๙๗ นางสาวนฤมล ปินตา

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๖๙ นางสาวคณาภรณ์ ปานคำ

๖ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๘๘ นายชลัมพล ทองนวม

๗ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๖๒ นายอภิกัญน์ สุดซาง

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๑๔ นายจงเจริญ จันทร์สว่าง

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๑๙ นายสุทธิพงษ์ รักไทย

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๙๔ นายพงศธร เกตุแก้ว

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๓๖ นายพงษ์พัฒน์ เรืองพิมาย

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๔๕ นายวราชัย ศรีนันทา

๖ ๒๕๖๔๔๐๐๐๔๓๓ นายพันธวัช นาทัน

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๓๙ นางสาวปลิตา วันมา

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๗๐ นางสาวอรพิมล ไชยสลี

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๕๙ นางสาวลักษมี โสล้อมค้อ

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๖๑ นายสุภัทร  คำมิ่ง

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๙๙ นางสาวอภิชญา สุบรรณ

๖ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๒๐ นางสาวกันยมาศ แปลกรัมย์

๗ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๒๕ นางสาวพิชญธิดา สมแสน

๘ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๓๒ นางสาวชฎารัตน์ เกียรตนอก083505

๙ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๔๖ นางสาวเบญจมาส เสาเกิด

๑๐ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๖๖ นางสาวณัฏฐธิดา มีประไพ

๑๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๗๒ นางสาวปวีณ์ธิดา ทะใจ

๑๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๘๘ นางสาวศศิธร ศรียี่ฟุง

๑๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๙๔ นายอาทิตยา  คำฮ้อ

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๗๓ นางสาววราภรณ์ ปานอูป

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๙๘ นายศุกล ทองเถื่อน

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๐๑ นางสาวรัตนาภรณ์ ชิดชม

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๔๒ นายมังคเรศ ฟักตั้ว

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๘๔ นายพิศณุ  ทิพย์คำ

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๒๒ นายสรวิชญ์ เลาสัตย์

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๗๓ นายทวีกานต์ ใจเงิน

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๐๘ นางสาวสุณิตา มาใกล้

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๕๐ นายพิสิษฐ์ บุญล้อม

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๙๑ นายณัฐรัช ฟักทองพรรณ

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๐๖ นายวินิทร สุขช่วย

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๒๙ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทะคุณ

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๕๓ นายเสกสรรค์ แซ่ลิ้ม

๖ ๒๕๖๔๔๐๐๐๔๒๔ นายธงชัย   คณะสิ่ง

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๓๐ นายนัฐพงศ์ ภูมราดี

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๔๒๘ นางสาววธุรดา มากคล้าย

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๔๓๑ นางสาวสรัลชนา ญาณปัญญา

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๐๙ นายพชร พานิชเจริญ

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๒๑ นายอนันตชัย ดีบาง

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๘๗ นางสาวสุชาวดี กันใจสอน

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๙๙ นางณัฐดนัย ทาม้าดี

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๓๐ นางสาวอุราลักษณ์ เลี้ยงรักษา

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๕๓ นางสาวพิมพลอย สระแก้ว

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๖๕ นางสาวปณัดดา แก้วรากมุข

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๒๒ นายปรัชญา แก้วสิงห์

หน้า ๓๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๑๖ นางสาวฤทัยชนก ทุ่งส่วย

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๕๔ นางสาวอนันตญา ศรีเทียน

หน้า ๓๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บช.บ. บัญชี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๒๙ นายเกียรติศักดิ์ วรรณโพธิมุกข์

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๐๕ นางสาวณภัทร ฝากประโคน

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๖๘ นางสาวพรนภา มาแสน

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๗๖ นางสาวสารินี ยงยุทธ์

หน้า ๓๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บช.บ. บัญชี (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๔๓ นางสาวไอยเรศ ปีปวน

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๙๙ นายธนวัตร บุญทูล

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๒๖ นางสาวอารีญา จันทัส

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๖๓ นางสาวนลิน ขุนคลัง

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๒๑ นายวุฒิพงษ์ พันธ์แก้ว

๖ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๒๕ นางสาวชลธิชา ก้อนกลีบ

๗ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๒๖ นางสาวกฤษณา รอดภัย

๘ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๒๗ นางสาวขนิษฐา สีฉิม

๙ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๕๗ นายณัฐพล สุทธรักษ์

๑๐ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๗๕ นางสาววีรวรรณ พลอยแหวน

๑๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๙๐ นางสาวรัตติยาภรณ์ พานพบ

๑๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๑๘ นางสาวกรวีร์ มีบุญ

๑๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๖๔ นางสาวนิชาภัทร ค้างคีรี

หน้า ๓๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. การตลาดดิจิทัล

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๙๕ นางสาวประภัสสร นาคะสิงห์

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๖๓ นายพิทักษ์ชัย อุดคำมี

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๗๓ นางสาวปวีณ์นุช แก้วแก้ว

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๐๑ นางสาวจิราวดี สาคร

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๘๒ นางสาวลลิดาภรณ์ ขันลา

๖ ๒๕๖๔๔๐๐๐๔๑๒ นางสาวกนกวรรณ จำปาทอง

หน้า ๔๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๑๕ นายธีระยุทธ คลังวิเชียร

หน้า ๔๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๐๗ นางสาวกัลยากรณ์ เขาปัง

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๕๙ นายชัชวาลย์ สมเชื้อ

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๒๓ นางสาวกมลลักษณ์ สีสุข

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๖๐ นางสาวจุฑาทิพย์ ใจดี

หน้า ๔๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๐๓ นายนพณัฐ ชมภู

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๘๑ นายมินธาดา ค่อมพันธ์

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๘๙ นางสาวรัตนา แซ่เตียว

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๕๘ นางสาวภัทรวรินทร์ อุปรีพร้อม

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๓๘ นายณํฏฐคิน ชุ่มชื่น

หน้า ๔๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร ศ.บ. เศรษฐกิจดิจิทัล

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๓๔ นางสาวกันยา กาศโอสถ

หน้า ๔๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (เอกนิเทศศาสตร์)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๗๗ นายศิวนันท์ ชาติชำนาญ

หน้า ๔๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๙๒ นายภาณุพงศ์ ขวัญมุข

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๐๐ นายณัฐปคัลภ์ เพ็ชรพลอย

หน้า ๔๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๑๔ นายกฤษฎา สีสาคร

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๓๗ นางสาวกชกร พวงเงิน

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๔๐ นายชัชพงศ์ พุทธรักขิต

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๔๒ นายพลพล คงมา

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๔๖ นายฐิติวัสส์ สุขดิษฐ์

๖ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๖๒ นายมัฆวัต แพ่งไฉน

๗ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๙๓ นายกิตติเมธ พร้อมญาติ

๘ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๑๑ นายเมธัส  จันทร์ชื่น

๙ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๓๓ นายรัฐพล บุญอินเขียว

๑๐ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๕๑ นายธนวัฒน์ อินป๊อก

๑๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๙๖ นายปฏิพัทธิ์ จันทร์ธิราช

๑๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๐๙ นายสุรกรานต์ อินปา

๑๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๑๙ นางสาวบดินทร์ เสือน้อย

หน้า ๔๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๗๗ นายพิชยพงษ์ คำแคว่น

หน้า ๔๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๕๓ นายศุภฤกษ์ อุรัจฉทาภรณ์

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๘๖ นายธีรวัฒน์ ป่าดอน

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๒๐ นายวรากร จันต๊ะสุรินทร์

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๙๑ นายสุธิชัย พิมพ์น้อย

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๒๒ นายวชิรวิชญ์ ยมจันทร์

หน้า ๔๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๗๙ นางสาวกันตยา ขามเทศ

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๔๑ นางสาวกนกวรรณ ครามวิชิต

หน้า ๕๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีสำรวจภูมิสารสนเทศ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๓๘ นายอิศราพงศ์ วงษ์วิลัย

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๔๐ นายทิวานนท์ วงค์เงิน

หน้า ๕๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๐๔ นายภานุวัฒน์ บุญยืน

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๓๔ นายกริช สายสวย

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๗๕ นายนนทกานต์  มณีุบญ

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๒๘ นายกลยุทธิ์ แซ่หว้า

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๖๘ นายกิตติพงษ์ สุขคำปา

๖ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๓๓ นายสุภัทร โพธิ์เคน

๗ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๓๗ นายธิติพัฒน์ อันพิมพ์

๘ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๗๖ นายรัชตะ ใจนัน

๙ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๐๒ นายณัฐพงค์ เสือปรางค์

๑๐ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๘๖ นายสิทธิเดช สักคู

หน้า ๕๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๙๒ นายวรพล ทองเรือง

หน้า ๕๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๐๖ นางสาวอรวรรณ หมื่นจีนะ

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๑๑ นายคณาวุฒิ ปัญญาภู

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๔๕ นายชลธิชา ไข่ม่วง

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๕๑ นายปัฐวี บุญเม่น

๕ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๗๖ นางสาวกมลชนก สุดประเสริฐ

๖ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๔๖ นายพชรนนท์ สุวรรณชื่น

๗ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๑๖ นายนาธาน ดวงเนตร

๘ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๙๔ นายจิรพัฒน์ สุขสำราญ

๙ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๗๗ นายพีรพล ทัดสารี

หน้า ๕๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๘๙ นางสาวอริสา ทองดี

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๙๑ นางสาวณัฏฐณิชา เกษามา

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๙๒ นางสาวพิชชารีย์ แดงกองโค

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๙๓ นางสาวมนรดา ขวัญนก

หน้า ๕๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๓๗ นายพงศกร บุญรอด

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๖๖ นายพีรัชชัย สุกใส

หน้า ๕๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๔๒๐ นางสาวกมลวรรณ บัวทองทิม

หน้า ๕๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (เทียบโอน)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๒๐ นายวรวิทย์ ดีปัญญา

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๒๓ นายเอกวิทย์ สุขใส

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๔๓ นายธนากร วงษ์บุตรดี

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๖๒ นายยิ่งศักดิ์  บรรเลงสวรรค์

หน้า ๕๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตร ศศ.บ. จีนธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๘๗ นางสาวนวพร พานิชย์วิลัย

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๙๐ นางสาวสุกัญญา โฉมบุญมี

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๒๖๒ นางสาวนฤมล นวลศรีใส

๔ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๔๘ นางสาวณัฐณิชา หางศร

หน้า ๕๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทรับตรงโดยอิสระ 

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

คณะวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๔๐๐๐๐๗๓ นางสาวจิรัชยา จันทรพงศ์

๒ ๒๕๖๔๔๐๐๐๑๕๕ นางสาวภัทรษมน สว่างผล

๓ ๒๕๖๔๔๐๐๐๓๕๘ นางสาวจิราพร พรมงาม

หน้า ๖๐


