
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายช่ือและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕) 
 -------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศให้ผู้ที่
ผ่านการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๑๑ หน้า เข้ารับการสอบ
คัดเลือก ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดให้เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

๒. ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบสถานที่สอบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบแต่ละวิชาได้จากเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ และเตรียมความพร้อมในการสอบตามที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 ๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการรายงานตัว  มหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ที่ผ่าน                 
การคัดเลือก และรายงานตัว ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru  

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด เพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ 
๑๖๑๓ หรือ Facebook SmartUru หรือ Line @SmartURU  

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 



 

ข้อก ำหนดส ำหรับกำรสอบคัดเลือก 

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

๑.  ข้อก ำหนดกำรสอบข้อเขียน  
         ๑.๑ ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพ เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบของสถานศึกษา 
         ๑.๒ ผู้เข้าสอบต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรู้วัน เวลา ห้องสอบ ของตน 
               ๑.๓ อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในวันสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบดินสอ ปากกา                 

สี น ้าเงินหรือสีด้า น ้ายาลบค้าผิด บัตรประจ้าตัวผู้สมัคร กรณีไม่มีบัตรประจ้าตัวผู้สมัครอนุโลมให้ใช้บัตรประจ้าตัว
ประชาชนได ้

               ๑.๔ ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังเวลาที่ก้าหนดเกินกว่า ๑๕ นาท ีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
               ๑.๕ ห้ามผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
               ๑.๖ ผู้เข้าสอบนั่งประจ้าที่สอบที่ก้าหนดไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ก้ากับการสอบ 
               ๑.๗ ผู้ที่สอบเรียบร้อยแล้วให้ออกห่างจากห้องสอบ และไม่กระท้าการใดๆ อันเป็น                       

การรบกวนผู้ที่ก้าลังสอบอยู่ 
                 ๑.๘ ผู้เข้าสอบไม่เปิดรับสัญญาณโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ระหว่างท าการสอบ 
                     ๑.๙ ผู้เข้าสอบไม่ติดต่อหรือพูดจากับผู้ใดในขณะสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ าเป็นให้แจ้ง
ต่อผู้ก ากับการสอบ 
                 ๑.๑๐ ห้ามผู้เข้าสอบน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบเด็ดขาด 

  ๒. ข้อก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์  
 ๒.1 ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพ เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบของสถานศึกษา     

 ๒.๒ ผู้เข้าสอบสามารถเตรียมแฟ้มสะสมงานมาเสนอให้คณะกรรมการสอบพิจารณาได้  
      ๒.๓ ผู้เข้าสอบไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
      ๒.๔ ไม่เปิดรับสัญญาณโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ระหว่างท้าการสอบ 
      ๒.๕ อุปกรณ์ท่ีผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในวันสอบ ได้แก่ ปากกา บัตรประจ้าตัวผู้สมัคร 
          ๒.๖ ผู้ เข้าสอบจะได้รับใบสมัครของตนจากผู้ก้ากับการสอบเพ่ือยื่นต่ออาจารย์ผู้สอบ

สัมภาษณ์ และเมื่อสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วให้คืนใบสมัครที่อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ โดยห้ามน้าใบสมัครออก
จากห้องสอบเด็ดขาด 

               ๒.๗ ผู้ที่สอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วให้ออกจากห้องสอบ และไม่กระท้าการใดๆ อันเป็น          
การรบกวนผู้ที่ก้าลังสอบ 

 
 
 
 

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

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๒๒ นางสาวอัญชลี หอมเย็น สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๒. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๓๑ นางสาวนริศรา ทาหอม สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๓. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๔๓ นางสาวชลิดา แข่นจันทร์หลวง สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๔. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๔๔ นางสาวนันทิพร ภูมิดี สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๕. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๙๒ นางสาวสุนันธนา คงคา สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๖. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๙๖ นางสาวญาณิศา ขุนสิงห์ สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๖๗ นางสาวจุฑาทิพย์ ทองประไพ สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๒. ๒๕๖๑๕๒๐๐๑๐๐ นางสาวธัญภัค อารมชื่น สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๒๖ นางสาวปนัสยา ป้องสา สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๑๔ นางสาวมาริษา โสภา สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๒. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๕๑ นางสาวอัจฉริยพร จันทร์หงษ์ สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๓. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๙๑ นางสาวมนทกานต์ บุญถึง สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๙๗ นางสาวรินรดา เทพวงค์ สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๕๒ นายศิระ ศรีคำ สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๔๗ นางสาวชุติมา ไทยมี สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๒. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๗๓ นายจิระพัฒน์ กันประเสริฐ สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๐๗ นางสาวทักษิณา อินยา สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๒. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๓๖ นางสาวกัลยรัตน์ นันตา สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๓. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๗๔ นางสาวกชกร แก้วเพ็ง สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๔. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๘๖ นางสาวกมลพร สอนสัมฤทธิ์ สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๕. ๒๕๖๑๕๒๐๐๑๒๑ นางสาวธนัญญา ปิ๊บแก้ว สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๖. ๒๕๖๑๕๒๐๐๑๒๕ นางสาวณิชกานต์ ทิพย์สุวรรณ สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๔๘ นางสาวขนิษฐา แก้วขาว สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๒. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๕๔ น.ส.ศิวพร สายทอง สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๓. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๘๗ นางสาวบุศรากร แผลงศร สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๔. ๒๕๖๑๕๒๐๐๑๐๔ นางสาวสาวิภา เหลือลา สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๖๙ นางสาวสุธีธิดา สุภาแก้ว สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๒. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๗๕ นางสาวพัชราภรณื วันหากิจ สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบ ๕)

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

๑. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๒๓ นายพีรภาส นิลนนท์ สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๒. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๒๙ นายชัยณรงค์ เตชา สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๓. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๔๐ นางสาวปัจฉิมาภรณ์ เชื้อหมอ สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๔. ๒๕๖๑๕๒๐๐๐๘๑ นางสาวพรธิดา พวงทอง สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๕. ๒๕๖๑๕๒๐๐๑๐๓ นายศตวรรษ สีนามูล สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๖. ๒๕๖๑๕๒๐๐๑๔๐ นางสาวศิริวรรณ จันสีทอง สมัครรอบอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วัดแววความเป็นครู ห้องสอบ A๙๐๔ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

สัมภาษณ์ ห้องสอบ สิริราชภัฏ วันที่สอบ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

หน้า ๑๒


