
 
 
         
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพ่ิมเติม)   
                                                      

       
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ า                                        
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทรับตรงโดยอิสระ(เพ่ิมเติม) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น มหาวิทยาลัยจึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน  
๓๔ หน้า ดังต่อไปนี้ 
 แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ผ่ำนกำรสมัครหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 
 ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคน เข้ารับการสอบ
ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒ โดย 
 - สอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 0๙.๐0 – 10.๓0 น. ณ ห้อง A904 ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ 

 - สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 11.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙                                                
   อาคารภูมิราชภัฏ      

ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อปฏิบัติในการสอบจากเอกสารแนบท้ายประกาศนี้และเตรียมความพร้อมในการสอบ
ตามท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ผ่ำนกำรสมัครหลักสูตรอื่นๆ 
 มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศจากความสามารถทางวิชาการที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร โดยพิจารณาจากผลคะแนน GPAX ในเอกสารใบรายงานผลการศึกษาของ
ผู้สมัคร ทั้งนี้ให้ผู้สมัครรอฟังผลการคัดเลือกได้จากประกาศของมหาวิทยาลัยตามเวลาที่ก าหนด 
 กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาขาวิชา
อ่ืนๆ  พร้ อมกั น  ในวั นที่  ๑๕  มิ ถุ น ายน  ๒๕๖๒  โดยสามารถตรวจสอบร ายชื่ อ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์  
http://academic.uru.ac.th/smarturu 
 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร 055-416601-
20 ต่อ 1613 หรือ Facebook : SmartURU หรือ Line : @SmartURU 

  ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 
 
 



 - ๒ - 

 
ข้อก ำหนดส ำหรับกำรสอบคัดเลือก 

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

1. ข้อก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ (เฉพำะหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต) 
 1.1 ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพ เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบของสถานศึกษา 

 1.2 ผู้เข้าสอบสามารถเตรียมแฟ้มสะสมงานมาเสนอให้คณะกรรมการสอบพิจารณา 
 1.3 ผู้เข้าสอบไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
 1.4 ไม่เปิดรับสัญญาณโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ระหว่างท าการสอบ 
 1.5 อุปกรณ์ท่ีผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในวันสอบ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียน บัตรประจ าตัวประชาชน 
 1.6 ผู้ที่สอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วให้ออกจากห้องสอบ และไม่กระท าการใดๆ อันเป็น                           
                    การรบกวนผู้ที่ก าลังสอบ 
 
  
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๐ นางสาวเมธาพร ทองก๊วย

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๕ นางสาวกัลยรัตน์ ทัศเศษ

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๐ นางสาวศิริลักษณ์ ศรีทอง

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๔ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๒ นางสาวรุศรวีณ์ หลักไหล

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๕ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๓ นางสาวสุชาดา แซ่จ๋าว

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๖ นายอภิสิทธิ์ เมฆลอย

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๕๗ นายพิเชษฐ์ ปัญญะ

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๙ นางสาวพิมพณัฐช์ หลำพระธาตุ

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (เอกคอมพิวเตอร์) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๑๐ นายวันฉัตร รัตนโค้น

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๑๑ นางสาวสายหมอก สารฟอง

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๔๔ นางสาวภานุช ล้อสินคำ

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๔ นางสาวปรีญาพร กล่ำเทพ

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๔ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๗ นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ย่าง

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๕ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๐ นางสาวธนวรรณ คิดชอบ

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๙ นายกฤษฎา ทองพิทักษ์

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๕ นางสาวสิรินาถ สิงห์ใส

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๑ นายต้นตการต์ ติคำ

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๕๐ นางสาวนันทิชา ศรีขำมี

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๔ นางสาวนันทิกานต์ แสงรัตน์

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๘ นางสาวณัฐมน ค้างคีรี

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๔ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๗ นางสาวชลธิชา เชื่อมศรีจันทร์

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๕ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๘ นางสาวรพีพร ทัพหน้า

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๔ นางสาวศุทธินี ขวัญมุข

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๘ นายพณาสรรค์ เชื้อสูงเนิน

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี) คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๔๑ นางสาวณัฐกมล มีร่องลอย

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๑ นายกิตติธัช ศรีวิชัย

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๗ นายธนกฤต โอวภกรณ์

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์ คณะคณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๖ นางสาวกนกพร กฤตพรกุล

วัดแววความเป็นครู  A๙๐๔  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์  สิริราชภัฏ  วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๑๓ นางสาวปภัสสร ดีรัตน์

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๔๖ นางสาวปองกานต์ อ่อนขาว

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๒ นางสาวปิยวรรณ บุญอิน

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 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 ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๘๕ นายวุฒิภัทร รกไพร

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๕ นายสุกฤษฎิ์ ปาด้วง

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๗ นางสาวชิดชนก จันทร์สมัคร

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๙ นางสาวหทัยรัตน์ อุดเลิศ

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 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 ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๐ นายนพรัตน์ กัดมั่น

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๑๑ นายธนากร โกวิทชัย

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๕๔ นายสิขรินทร์ ดามัง

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๐๙ นายบุริศร์ อัมพรดล

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๓ นายทัชชกร จันทรคุณาภาส

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๖ นายธนะรัชต์ ระวังญาติ

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๒๓ นางสาวกัญญาพัชร์ เทพกัน

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๔๓ นางสาวสุปรียา เขียวอ่ำ

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๔๘ นายครองเดช เดชดำรงวิทยาธร

๓ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๐ นางสาวเบญจวรรณ คำพันธุ์

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๒๔ นางสาวมาริษา พุฒหอม

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๗๙ นางสาวชรินรัตน์ แก้วเปี้ย

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๕ นางสาวนฤมล เชื้อคำ

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๙๘ นางสาวกชณนันท์ บุญอินเขียว

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 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 ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๔๒ นายจีรวุฒิ ขันใจ

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๖๓ นายชานนท์ ม่วงรัก

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๒ นางสาวกัลยรัตน์ ชัยชนะ

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๓๘ นางสาววิโลมรอง ชมเมือง

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๑๖ นายศุภวิชญ์ แก้วพันยู

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๑๗ นายธนารัตน์ เอี่ยมพร

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๗ นางสาวจุฬาลักษณ์ ค้างศีรี

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๑๐๙ นายปัฐวี บุญเม่น

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๐๓ นายพนธกร ฝายนันทะ

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม) 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๒๑ นายสุเมธ พุมมาเกิด

๒ ๒๕๖๒๕๑๐๐๐๕๑ นายลัทธพล อยู่ชูฉาย

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 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 ๓๖


