
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

-------------------------------------------------------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบท่ี ๓ รับตรงร่วมกัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว                
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อแนบ
ท้ายประกาศ จ านวน ๔๙ หน้า และให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินการ           
ตามข้ันตอนดังนี้ 
     ๑. การกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา 
      ให้ผู้มีรายชื่อกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และอัพโหลดไฟล์ภาพ                   
ที่ http://academic.uru.ac.th/SmartUru โดยไฟล์ภาพต้องเป็นนามสกุล . jpg/.jpeg/.png/.gif/.pdf และ
เอกสารส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ สามารถด าเนินการได้ระหว่างวันที่ 14 - 15 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้เอกสารที่ต้องอัพโหลดประกอบด้วย 
       ๑) ภาพถ่ายสีชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
       ๒) ส าเนาบัตรประชาชน    
       ๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน    
       ๔) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑)  
       ๕) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล   
  2. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

     ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันที่                  
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามช่วงเวลาและรายละเอียดที่ก าหนดไว้
ดังนี้   
       ๑) แต่งกายตามเครื่องแบบของสถานศึกษาเดิม 
         ๒) เอกสารประกอบการรายงานตัว 
   ๒.๑) ใบทะเบียนประวัตินักศึกษา (พิมพ์ออกมาจากระบบตามข้อ 1) 
   ๒.๒) ภาพถ่ายสีชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
   ๒.๓) ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน ๔ ฉบับ 
   ๒.๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๒.๕) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑) จ านวน ๒ ฉบับ  

๒.๖) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๒.๗) ส าเนาหนังสือเงินกู้ กยศ. สถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่าที่ต้องการกู้ต่อเนื่อง) 

 เอกสารส าเนาทุกฉบับ ต้องรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ  
 
 

๓) การเข้ารายงานตัว../ 
 
 
 



๒ 
 

 ๓) การเข้ารายงานตัว วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ก าหนดช่วงเวลาไว้ดังนี้ 
๓.๑) คณะครุศาสตร์   ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 
๓.๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 
๓.๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเช้า เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๓.๔) คณะเกษตรศาสตร์   ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
๓.๕) คณะวิทยาการจัดการ  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
๓.๖) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
๓.๗) วิทยาลัยนานาชาติ   ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.    

 

     ๔)  ค่าใช้จ่าย  
 ๔.๑) ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา                  350 บาท 
 ๔.๒) ค่าหอพัก (เฉพาะผู้ประสงค์จะพักหอใน) ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท 
 ๔.๓) ค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ  ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท 
 ๔.๔) ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตรตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ 
ต่อ ๑๖๑๓ หรือ Facebook SmartUruหรือ Line @SmartURU 

       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๕๙๙ นายพรภวิษย์ เสมมา การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๑๖๐๑ นางสาวชลิดา แข่นจันทร์หลวง การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๗๖๔ นางสาวมัลลิกา มาบุญ การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๑๙๑๖ นางสาวศิริลักษณ์ ดวงสุวรรณ์ การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๑๙๑๗ นางสาวนัทธ์ธนันท์ สังข์งิ้ว การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๙๒๔ นางสาวสุธารินี รินทร์สาร การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๒๐๗๕ นางสาวลัดดาวัลย์ สีดา การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๒๐๗๘ นายธวัชชัย ทรดี การรับตรงร่วมกัน

๔ ๑๓๑๑๐๒๐๘๐ นางสาวพัทธ์ธีรา ซาวมี การรับตรงร่วมกัน

๕ ๑๓๑๑๐๒๐๘๒ นางสาวเบญญทิพย์ โตแป้น การรับตรงร่วมกัน

๖ ๑๓๑๑๐๒๒๓๘ นายวิทยา สายหยุด การรับตรงร่วมกัน

๗ ๑๓๑๑๐๒๒๔๐ นายสิทธิพล ชัยหงษ์ การรับตรงร่วมกัน

๘ ๑๓๑๑๐๒๓๙๕ นางสาวพลอยพรรณ คลังวิเชียร การรับตรงร่วมกัน

๙ ๑๓๑๑๐๒๓๙๗ นางสาวชนานิศ อุ่นใจ การรับตรงร่วมกัน

๑๐ ๑๓๑๑๐๒๓๙๙ นางสาวรสิตา แขกน้อย การรับตรงร่วมกัน

๑๑ ๑๓๑๑๐๒๔๐๐ นางสาวอุษณีย์ กันทา การรับตรงร่วมกัน

๑๒ ๑๓๑๑๐๒๔๐๒ นางสาวปวีณ์ธิดา มูลทา การรับตรงร่วมกัน

๑๓ ๑๓๑๑๐๒๔๐๓ นางสาววรรณพร คำทองคง การรับตรงร่วมกัน

๑๔ ๑๓๑๑๐๒๕๕๙ นางสาวรัชนีวรรณ มงคลเสถียร การรับตรงร่วมกัน

๑๕ ๑๓๑๑๐๒๕๖๐ นางสาวภัทรวดี คำมอญ การรับตรงร่วมกัน

๑๖ ๑๓๑๑๐๒๗๑๙ นางสาวดาราณี ยศสูงเนิน การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๒๗๒๐ นายไชยวัฒน์ เอียวงษ์ การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๒๗๒๒ นางสาวปัทนาถ ทองสุวรรณ การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๒๘๗๖ นางสาวเกศราพร โม่งทอง การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๒๘๗๗ นางสาวสุวนันท์ พิมพ์จันทร์ การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๒๘๗๘ นางสาวไพรินทร์ ครองราช การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๒๘๘๒ นายปุณยวัจน์ ติลา การรับตรงร่วมกัน

๔ ๑๓๑๑๐๓๐๓๕ นายอนุพัฒน์ กันทะสอน การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๐๘๐๕ นางสาวนฤภร ตาช้าง การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๐๘๐๘ นางสาวจีรภัทร์ พุทธิมา การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๐๘๐๙ นายอรรณพ กาวีวงค์ การรับตรงร่วมกัน

๔ ๑๓๑๑๐๐๘๑๐ นายธณกฤษ นันฝั้น การรับตรงร่วมกัน

๕ ๑๓๑๑๐๐๘๑๑ นางสาวจุฑามาศ วินทะสมบัติ การรับตรงร่วมกัน

๖ ๑๓๑๑๐๐๘๑๔ นางสาวธนัดดา ไข่คำ การรับตรงร่วมกัน

๗ ๑๓๑๑๐๓๒๐๐ นางสาวนลินทิพย์ ทนทาน การรับตรงร่วมกัน

๘ ๑๓๑๑๐๓๒๐๒ นายกิตติเดช สารขันธ์ การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๐๙๖๘ นางสาวกรรณิกา แก้วโต การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๐๙๖๙ นางสาวขวัญชนก รักโถ การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๐๙๗๑ นางสาวรัชฎากร ชัยง้าว การรับตรงร่วมกัน

๔ ๑๓๑๑๐๐๙๗๒ นางสาวอิศริญาภรณ์ ชุ่มเย็น การรับตรงร่วมกัน

๕ ๑๓๑๑๐๐๙๗๓ นางสาวพัชราภรณ์ ทองคำ การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๑๒๘ นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์หอม การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๑๑๓๑ นางสาวนภาพันธุ์ ก้อนทับทิม การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๑๒๘๘ นางสาวภาวิณี เงินลอย การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๔๔๗ นายธรรมรัตน์ ทองชมภู การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๑๔๔๙ นางสาวศิวพร หน่ายแก้ว การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๔๕๑ นางสาวสุภาพร อ่องสำริด การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๑๔๕๔ นายพรชัย ใจน้อย การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๑๖๐๕ นางสาวนาตาลี กัลยาณมิตร การรับตรงร่วมกัน

๔ ๑๓๑๑๐๑๖๐๖ นายบุณยภู ซ่วนสี การรับตรงร่วมกัน

๕ ๑๓๑๑๐๑๖๐๗ นายขวัญชัย จารุชาต การรับตรงร่วมกัน

๖ ๑๓๑๑๐๑๖๐๘ นางสาวพฤกษา กัลยาณมิตร การรับตรงร่วมกัน

๗ ๑๓๑๑๐๑๖๑๒ นายธิตติ จันทร์ศรีงาม การรับตรงร่วมกัน

๘ ๑๓๑๑๐๑๖๑๔ นางสาวสุพนิดา ดารอด การรับตรงร่วมกัน

๙ ๑๓๑๑๐๑๗๖๘ นายภูริทัศน์ อินถา การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๗๗๑ นายสิรภพ เรือนอิน การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๑๗๗๒ นางสาวประภาภัสสร เรืองฮุย การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๑๙๒๕ นายตนุภัทร มณีคันโท การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๙๒๘ นางสาวกมลเนตร รอดสุก การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๑๙๓๓ นางสาวเบญญาภา บุญหอม การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๒๐๘๘ นางสาวนัชชา เจ้ยชุม การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๒๐๙๒ นางสาวประภัสสร จันทร์หอม การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๒๒๔๖ นางสาวศศิวิมล ภู่กำเนิด การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๒๒๔๘ นางสาวธีรณี เขียวน่าน การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๒๒๕๐ นางสาวณิชกมล ต่ออำนาจ การรับตรงร่วมกัน

๔ ๑๓๑๑๐๒๒๕๒ นางสาวณัฐกมล อักษ การรับตรงร่วมกัน

๕ ๑๓๑๑๐๒๒๕๓ นางสาวอำพร มาลัยผา การรับตรงร่วมกัน

๖ ๑๓๑๑๐๒๒๕๔ นางสาวภณิตรา สีตาล การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๒๔๐๕ นายปณิทรรศ อินเปี้ย การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๒๕๖๘ นางสาวสุธาสินี เชื่อมเนียม การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๒๕๖๙ นายกฤษณะ พวนศิริ การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกคณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๒๕๗๓ นางสาวสตรีวิทย์ กมลคราม การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๒๗๓๐ นายเฉลิมพันธ์ ม่วงทอง การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๒๗๓๔ นางสาวชนกานต์ มีรอด การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๒๘๘๗ นางสาวอริษา ศรีวิชา การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๒๘๙๑ นางสาวพัชริดา บุดดา การรับตรงร่วมกัน

๔ ๑๓๑๑๐๒๘๙๓ นางสาวณัฐณิชา พลจร การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๓๐๔๗ นายนิติกร อินจ่าย การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๓๐๔๘ นายพัฒนพงศ์ แสนสิทธิ์ การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๓๒๐๗ นางสาวพนิดา มั่นคง การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๓๒๑๑ นางสาวพิชญานิน แพรพันธ์ การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๓๒๑๒ นางสาวเมธาวี แซ่ตั้ง การรับตรงร่วมกัน

๔ ๑๓๑๑๐๓๒๑๓ นายกนกพล คล้ายชม การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๓๒๑๔ นายชนาธิป สอนจ้าน การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๐๙๗๙ นางสาวณณัชชา ศรีปาน การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๐๙๘๒ นายกิตติศักดิ์ ทองพานิชย์ การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๐๙๘๓ นางสาวภัคจิรา ยงพันธุ์ การรับตรงร่วมกัน

๔ ๑๓๑๑๐๐๙๘๔ นางสาวเบญจพรรณ มากมี การรับตรงร่วมกัน

๕ ๑๓๑๑๐๑๑๓๕ นายธนพงศ์ อุตมะ การรับตรงร่วมกัน

๖ ๑๓๑๑๐๑๑๔๓ นางสาวพรนภา พรมมิ การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๒๙๖ นายพันธพงศ์ คำทา การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๑๒๙๗ นายปรเมศ นาควิจิตร การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๒๙๙ นางสาวขวัญนรี ชุมพลรัตน์ การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๓๐๐ นายพันธกานต์ ยอดสุวรรณ์ การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๑๓๐๑ นายธัชดนัย คำสุข การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๔๕๕ นางสาววศิกานต์ บัวศรี การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๑๔๕๗ นายปองพล แก้ววงษ์หิว การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๑๔๕๙ นายภูมีวัฒน์ จันน้ำท่วม การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๔๖๓ นายปฏิภาณ ฉุนขำ การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๔๖๔ นางสาวสุจิตรา อยู่ป่าสา การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๑๖๑๖ นางสาวอารียา พุ่มศรีอินทร์ การรับตรงร่วมกัน

๓ ๑๓๑๑๐๑๖๑๗ นางสาวนางสาว เหล่าป่าเป้า การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ(เรียนที่ไทย 2 ปี   เรียนที่จีน 2 ปี) คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๖๒๐ นางสาวจิราภรณ์ แพทย์นาดี การรับตรงร่วมกัน

๒ ๑๓๑๑๐๑๖๒๑ นางสาวรภัส ม่วงเผือก การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๑๓๑๑๐๑๖๒๒ นางสาวปิงปอง อยู่ม่วง การรับตรงร่วมกัน

หน้า ๓๕


