ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
------------------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ไ ด้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร ๔ ปี ๕ ปี และเทียบโอน ประจาปีการศึกษา ๒๕60 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จานวน ๑๒๐ หน้า และ
ให้ ผู้ ที่ มี ร ายชื่ อ ผ่ า นการคั ด เลื อ กด าเนิ น การยื น ยั น สิ ท ธิ์ แ ละรายงานตั ว เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษา ของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กาหนด ดังนี้
๑. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่
๑๕ มกราคม ถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ดาเนินการได้ที่ https://academic.uru.ac.th
๑.๑ กรอกข้อมูลในใบขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธ์เป็นนักศึกษา พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพถ่ายสี
ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ “ไฟล์ภาพนามสกุล .JPG/.JPEG” (ให้บันทึกข้อมูลและพิมพ์นามายื่น
ในวันรายงานตัว)
๑.๒ พิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา และนาไปยื่นชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๑,๐๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่งานคลัง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ให้ชาระเงินได้
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ที่ไม่ได้ดาเนินการยืนยันสิทธิ์และไม่ชาระค่าธรรมเนียม
ตามกาหนด จะถูกตัดสิทธิ์การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
๒. ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชาระเงินค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้วเข้ารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามช่วงเวลาและรายละเอียดที่
กาหนดไว้ ดังนี้
๒.๑ ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวแต่งกายตามเครื่องแบบของสถานศึกษาเดิม
๒.๒ เอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๑) ใบขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธ์เป็นนักศึกษา (พิมพ์ออกมาจากระบบ ตามข้อ ๑.๑)
๒) ภาพถ่ายสีชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๓) สาเนาบัตรประชาชน
จานวน ๔ ฉบับ
๔) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๒ ฉบับ
๕) สาเนาเอกสารสาเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑)
จานวน ๒ ฉบับ
๖) สาเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล
จานวน ๒ ฉบับ
๗) สาเนาหนังสือเงินกู้ กยศ. สถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่าที่ต้องการกู้ต่อเนื่อง)
** เอกสารสาเนาทุกฉบับ ต้องรับรองสาเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ **
๒.๓ ผู้มีสิทธิ์../

๒

๒.๓ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวมาถึงหอประชุมมหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์ ตามช่วงเวลา
ที่กาหนด ดังนี้
๑. คณะครุศาสตร์
๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔. คณะเกษตรศาสตร์
๕. คณะวิทยาการจัดการ
๖. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๗. วิทยาลัยนานาชาติ

ภาคเช้า ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
ภาคเช้า ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
ภาคเช้า ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๑) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ตามข้อ ๑.๒)
๒) ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา
๔๑๐ บาท
๓) ค่าประกันของเสียหาย
๖๐๐ บาท
๔) ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
๑๐๐ บาท
๕) ค่าเสื้อเฟรชชี่นักศึกษาใหม่
๒๕๐ บาท
๖) ค่าชุดนักศึกษา/เครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน ชาย ๑,๖๒๐ บาท /หญิง ๑,๒๖๐ บาท
๗) ค่าหอพัก (เฉพาะผู้ประสงค์จะพักหอใน)
๒,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท
๘) ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้
คณะ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ภาคเรียนละ (บาท)
๗,๕๐๐
๘,๐๐๐
๘,๕๐๐
๘,๐๐๐
๗,๕๐๐

๘,๐๐๐

วิทยาลัยนานาชาติ

ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

๗,๕๐๐
๗,๕๐๐
๗,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๘,๐๐๐

บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

๑๒,๐๐๐

สาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
ทุกสาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/
ภาษาไทย/การจัดการวัฒนธรรม/
การพัฒนาชุมชน/สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณรักษ์ศาสตร์
ดนตรีไทย/ดนตรีสากล/ภาษาอังกฤษ/
การท่องเที่ยว
ศิลปกรรม/การออกแบบนิเทศศิลป์
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาจีนธุรกิจ/
ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตร ๒+๒)
ธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัย../

๓

คณะ
วิทยาการจัดการ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ภาคเรียนละ (บาท)
สาขาวิชา
๘,๐๐๐
ทุกสาขาวิชา
๗,๕๐๐
การบริหารทรัพยากรมนุษย์(๔ปี/เทียบโอน) /
การจัดการธุรกิจบริการ(๔ปี/เทียบโอน) /
การตลาด(๔ปี/เทียบโอน) /
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (๔ปี/เทียบโอน)
๘,๐๐๐
การบัญชี(๔ปี/เทียบโอน)
๗,๕๐๐
เศรษฐศาสตร์
๑๒,๐๐๐
ทุกสาขาวิชา (๔ปี/เทียบโอน)
๘,๐๐๐
ทุกสาขาวิชา (๔ปี/เทียบโอน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ
โทร ๐๕๕-๔๑๑๐๙๖ ต่อ ๑๖๑๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

