
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 
-------------------------------------------------------------------- 

  

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๗๐ หน้า รายละเอียดดังนี้ 
 แนวปฏิบัติส ำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 

 ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด าเนินการขอใบรับรอง
คุณสมบัติเฉพาะจากสถานศึกษาแทนการมาเข้ารับการสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี ้

 ๑)  ด าเนินการที่เว็บไซต์  http://academic.uru.ac.th/SmartUru 
  ๒)  Download ใบรับรองคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  แล้วน าไป
ยื่นต่อสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษารับรองคุณสมบัติตามรายการที่ก าหนด 
 ๓)  น าส่งใบรับรองให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม  
๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลของการส่งใบรับรอง 
ได้บนเว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru หรือมหาวิทยาลัยแจ้งผลการส่งใบรับรองผ่านช่องทาง 
การติดต่อที่ได้แจ้งไว้  
 แนวปฏิบัติส ำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกหลักสูตรอ่ืน ๆ  
 ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลักสูตรอ่ืน ๆ 
มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากข้อมูลใบรายงานผลการศึกษา ให้รอผลการคัดเลือกจากประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 

 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่น ๆ ในวันที่ 
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา  โทร  ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๑๓ หรือ Facebook SmartUru หรือ  
Line @Smart URU 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

http://academic.uru.ac.th/SmartUru
http://academic.uru.ac.th/SmartUru


เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๐๙ นางสาวจิราพร สอนสิงห์

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๑๒ นางสาวอรัชพร ปราบหงษ์

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๖๓ นางสาวณัฐริกา หุมห้อง

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๖๔ นางสาวเจนจิรา เขื่อนหมั่น

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๗๑ นางสาวปาริชาติ สินเนียม

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๑๐ นางสาวกัลยาณี เชื้อโฮม

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๒๕ นางสาวกรพินธุ์ ลีกา

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๒๗ นางสาวกรกนก นุชพุ่ม

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๓๕ นางสาวสุธินี สาลี

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๔๓ นางสาวกุลจิรา สินทา

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๖๐ นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขอนแก่น

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๑๒ นางสาวกณิกา บุญวัน

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๑๙ นางสาวณัฐวดี พัฒนา

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๒๖ นางสาวปิยพร คำสูง

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๓๖ นางสาววันวิสาข์ เขียวประจำ

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๓๗ นางสาวกัญญาณัฐ กาศสกุล

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๔๒ นางสาวปรียาพร โนราช

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๗๑ นางสาวศรินญา หอมดอก

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๗๒ นางสาวจีราวรรณ เชื้อสวน

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๘๑ นางสาวสุปรียา ผลดวงแก้ว

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๘๕ นางสาวรัตนากร ทิพย์คำ

๒๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๙๔ นางสาวรัชฎากร ชัยง้าว

๒๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๑๒ นางสาวณธวัน ปานงาม

๒๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๓๓ นางสาวอิสริยา ค้าขาย

๒๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๓๙ นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณเวียง

๒๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๔๐ นางสาวกุลยา อิ่มดี

๒๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๘๑ นางสาวกฤตินี พิมพิรา

๒๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๘๘ นางสาวกัลยารัตน์ มาลา

๒๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๙๑ นางสาวญานิกา ธรรมมา

๓๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๙๓ นางสาวสุทัตตา บุญมา

๓๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๐๑ นางสาวศิริขวัญ อินทร์น้อย

หน้า ๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๓๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๑๓ นางสาวศรุตา นพเก้า

๓๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๑๖ นางสาวพรนภา ทาโคก

๓๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๑๘ นางสาวประภาสิริ เพชรดำ

๓๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๓๗ นางสาวจิรสุตา เขียวจันทร์แสง

๓๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๘๙ นางสาวรัตดา เเช่มชื่น

๓๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๑๒ นางสาวอัญชนาภรณ์ สอนตัน

๓๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๑๓ นางสาวเนตรนภา กระต่ายทอง

๓๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๑๕ นางสาวนิศารัตน์ ปรีทุ่ง

๔๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๓๔ นางสาวดลจิรา วงษ์แย้ม

๔๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๓๗ นางสาวสุธิดา พันธ์ปิติ

๔๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๔๐ นางสาวสุนิษา ขำแจง

๔๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๕๒ นางสาววนิดา พาสุวรรณ์

๔๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๖๐ นางสาวขนิษฐา เลียงกลกิจ

๔๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๖๑ นางสาวชมภูนุช หวั่นใจ

๔๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๖๖ นางสาวสุวรรณี พนักงาม

๔๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๖๙ นายภาณุภัทร ช่วงโชติ

๔๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๗๒ นางสาวจีรนันท์ มีหนู

๔๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๗๓ นางสาวอรจิรา ศรีสวัสดิ์

๕๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๗๙ นางสาวพัชรพร ทวีโชคพนา

๕๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๓๒ นางสาวจิราภรณ์ ทองเตี่ยง

๕๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๔๓ นางสาวนัยนา แสงเทียน

๕๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๕๐ นางสาวขวัญฤทัย ศรีอนุวัฒน์

๕๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๗๙ นางสาวสุจิตรา อู่ทอง

๕๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๘๓ นางสาวอารีรัตน์ พรมสุ้ม

๕๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๐๙ นางสาววราภรณ์ อินมี

๕๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๔๐ นางสาวจิรภิญญา จินดารัตน์

๕๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๘๑ นางสาววณิชยา ทาโทน

๕๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๘๒ นางสาวสุภวรรณ รจนา

๖๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๙๗ นางสาวปภัสรา คลังทอง

๖๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๑๘ นางสาวนิตยา ไพรหาง

๖๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๗๒ นายธิติวุฒิ แซ่โซ้ง

หน้า ๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๖๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๗๔ นางสาวเสาวลักษณ์ ลาคำ

๖๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๘๒ นางสาวชมภัค อรุณพงษ์

๖๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๒๒ นางสาวพัชรีภรณ์ โปทาวี

หน้า ๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๒๐ นางสาววรวรรณ บัวแก้ว

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๒๓ นางสาวพรไพลิน โรจนศิริโสภา

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๓๙ นางสาวรัชนี แรงคง

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๔๒ นางสาวธนัดดา ศรียศ

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๙๑ นางสาวพัณณิตา แก้วตั๋น

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๙๕ นางสาวภัสราวรรณ ชัยเจริญ

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๒๒ นางสาวสิริวิมล บัวคำภา

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๙๕ นางสาวขวัญสุดา มะโนน้อย

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๔๔ นางสาวสุทธิพักตร์ ทุมสงคราม

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๔๘ นางสาวนฤมล พลเลิศ

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๘๖ นางสาวน้ำฝน น้ำหอม

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๒๓ นางสาวจิดาภา รุ่งเรือง

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๔๐ นางสาวพัฒชลิดา ทากา

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๖๘ นางสาวจุฑามาศ กำมะหยี่

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๒๘ นางสาวอมรทิพย์ โอภาสอำนวย

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๕๕ นางสาวสุพิชญา ถุงวิชา

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๒๒ นางสาวจันทร์เพ็ญ บำเพ็ญขุนเขา

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๐๓ นางสาวสุทธิดา เขื่อนเป๊ก

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๔๑ นางสาวจิตรานุช แสนซุ้ง

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๖๘ นางสาวจิราภรณ์ ทาต่อย

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๗๑ นางสาวฤทัยรัตน์ หมุดปัน

๒๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๘๙ นางสาววิภาดา สืืบเหล็ก

๒๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๐๕ นางสาวพรนภัส มีชัย

๒๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๑๖ นางสาวกฤติยา สิงห์ดา

๒๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๙๔ นางสาววิภาดา บุญยืน

๒๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๗๔ นางสาววาสนา โพธิ์ศรี

๒๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๗๖ นางสาวจารุวรรณ หาญกล้า

หน้า ๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๔๒ นายธนบูรณ์ มีเกิด

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๙๑ นายปฏิพัฒน์ กลิ่นหอม

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๕๕ นางสาวชลธิชา ศรีราษฏร์

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๘๑ นายเกียรติศักดิ์ ทองกระสัน

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๔๓ นางสาวณัฐชา จั่นทอง

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๓๘ นางสาววิภูษิต กันล้อม

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๒๔ นางสาวประสิตา กอกกาวงษ์

หน้า ๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๕๔ นางสาว สุดารัตน์ พลธีระ

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๖๐ นางสาวนรารัตน์ ทักท้วง

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๖๖ นางสาวอัญมณี ศรีแก้ว

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๘๓ นายพิษณุ ถาวร

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๘๔ นางสาวตวงรัตน์ เปลื้องปลิด

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๘๖ นางสาวอาทิตยา จุ้ยคลัง

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๙๒ นางสาวนิภาพร พรพรม

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๙๕ นางสาวกฤติกา รัตนตานนท์

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๑๑ นายศรัณยู ขาวละออง

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๒๖ นายธนกฤต เหลี่ยมธนวัฒน์

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๕๒ นางสาวภัคจิรา คำพ่วง

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๕๔ นายบุณยกร อินทะรังษี

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๕๗ นางสาวจิรภิญญา ใหม่คามิ

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๖๖ นางสาวภัทรมน เงื้อมผา

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๘๘ นายธรรณธร ท้วมบ้านไทร

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๑๓ นางสาวกฤษณี ศรีขวา

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๑๖ นางสาวปิยมาส วงศ์วาท

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๑๗ นายอัครินทร์ พิเนตรเสถียร

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๔๙ นางสาววศินี จันทร์ศรี

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๕๕ นายเกียรติชัย เสาร์แดน

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๗๓ นางสาวจันทิมา เกตุพงษ์

๒๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๗๘ นางสาวกวินนาฏ คำยัน

๒๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๘๐ นางสาวสุพัตรา แถมชัยประเสริฐ

๒๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๙๑ นางสาวศิริรัตน์ รุ่งโรจน์

๒๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๙๒ นางสาวอินธุอร ศรีพรหมษา

๒๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๙๓ นางสาวธัญสุดา จันขัน

๒๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๒๐ นางสาวสุรางคณา กิมัง

๒๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๒๑ นายธนวัฒน์ จันคำ

๒๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๓๗ นายอนุศักดิ์ ดาดี

๓๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๖๕ นายประชา กลิ่นนิ่มนวล

๓๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๖๙ นางสาวสุรีรัตน์ มณีกาศ

หน้า ๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๓๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๗๕ นางสาวชลดา ชาภักดี

๓๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๘๒ นายปิยวัฒน์ ท้าววรรณชาติ

๓๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๙๙ นางสาวสุรัตน์ดา ช่างเพาะ

๓๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๐๔ นายดนุสรณ์ แผลงฤทธิ์

๓๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๑๐ นางสาววริษา แสนย่าง

๓๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๑๔ นางสาวพชรพรรณ เสณาคำ

๓๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๒๖ นางสาวธมลวรรณ ยาพรม

๓๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๒๗ นางสาวสุชาดา ฉิมภาลัย

๔๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๕๑ นางสาวสุกัญญา ทำบุญ

๔๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๕๖ นางสาวพิมพิไล ม่วงทิม

๔๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๕๘ นายมนตรี บุญสุวรรณ์

๔๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๖๐ นางสาวกัลยาณี อุ่นถิ่น

๔๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๖๕ นางสาวยศวดี จันเพิ้ง

๔๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๗๑ นายต่อศิทธิ์ พุดลา

๔๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๗๒ นางสาววิภาวี โตพันธ์

๔๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๗๖ นางสาวธนพร สวนปาน

๔๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๘๑ นางสาวนันทภรณ์ อิ่มสบาย

๔๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๐๒ นางสาวเขมวิกา เพลินทรัพย์

๕๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๐๔ นายพิสิษฐ์ สีทัดแอ

๕๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๒๐ นายณัฐวุฒิ สมมิตร์

๕๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๓๑ นางสาวปิยวรรณ พุทธไทย

๕๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๔๗ นางสาวอารีรัตน์ ลั่นฟ้าคนดี

๕๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๕๑ นางสาวกมลพรรณ เอี่ยมโพธิ์

๕๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๕๘ นางสาวอนงนาฎ ช้างทอง

๕๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๙๑ นางสาวอารีรัตน์ วนาไพศาลสุข

๕๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๐๑ นางสาววราภรณ์ ห้อยพรมราช

๕๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๐๒ นายประวีร์ ทองรัตน์

๕๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๐๗ นางสาววรรณวนัช เห็มสุวรรณ

๖๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๑๕ นางสาววราภรณ์ วงษทัน

๖๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๒๓ นางสาวจิราภรณ์ ดวงสา

๖๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๔๒ นางสาวอริสรา รุ่งเรือง

หน้า ๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๖๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๔๕ นางสาวภูริศา เกิดกล่ำ

๖๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๕๖ นางสาวจุฑามาศ ใจยา

๖๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๗๓ นายสัญชัย พุ่มน่วม

๖๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๗๕ นางสาวจิรพร เจษฎากุลอนุชิต

๖๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๘๖ นายนัฐพงษ์ ถือนิล

๖๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๙๑ นางสาวทัณฑิกา นันทะก๋า

๖๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๙๓ นางสาวศิริลักษณ์ ดวงสุวรรณ์

๗๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๐๐ นายวีรภัทร ม้วนทอง

๗๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๐๑ นายพงศกร ทับชู

๗๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๔๖ นายทินกร ครองสุวรรณ

๗๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๕๓ นางสาวณัฐกานต์ พงษ์สา

๗๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๕๕ นางสาวปรารถนา เหล็กสิงห์

๗๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๕๖ นางสาวกัญญารัก ย้ายหน่าย

๗๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๗๐ นางสาวสุนันทา โทนเจริญ

๗๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๗๙ นายภาณุวิชญ์ ภูมิวัฒน์

๗๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๐๑ นายทรงกรด แก้วจ้อน

๗๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๒๒ นายธีร์ พรพานิช

๘๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๕๐ นางสาวกันตพร หงษ์ทอง

๘๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๖๗ นายวิชญ์พล เนตรวีระ

๘๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๗๐ นางสาวณัฐริกา หงษ์ลา

๘๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๗๕ นางสาวอธิชา พริมมา

๘๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๘๔ นางสาวสุชาดา คำจ้อน

๘๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๐๓ นางสาวหทัยรัตน์ พรหมคีรี

๘๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๐๗ นายพีระพัฒน์ พึ่งน้อย

๘๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๔๓ นางสาวจงรักษ์ เคลือบพ่วง

๘๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๕๐ นายกรวิชญ์ ละขะไพ

๘๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๘๑ นายวชิระ สีโน

๙๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๙๕ นายกิตติพงศ์ ภูมิโพธิ์ตาก

หน้า ๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๘๕ นางสาวรุจิรางค์ ก้อเฝือ

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๓๗ นายมังกร พึ่งพันธ์

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๓๖ นายธีรภัทร นพนรินทร์

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๔๖ นายพงศธร จิตอารีย์

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๖๓ นายตะวัน กล้าหาญ

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๘๘ นางสาวชลธิชา คีรีพิเชษฐ

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๐๘ นางสาวศิวัชยา หมอสุยะ

หน้า ๑๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๐๗ นายมงคล เพ็ชรภู่

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๓๙ นางสาวจิราพร เวียงนิล

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๓๑ นางสาววราภรณ์ แหวนหล่อ

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๔๓ นางสาวกนกวรรณ แก้วแดง

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๐๗ นายภาสกร นันจันทร์

หน้า ๑๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๒๘ นายจีรยุทธ สุกสด

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๓๔ นางสาวเครือฟ้า กันยนต์

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๒๙ นางสาวอัมภิการ์ ปราณีต

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๙๖ นายภาณุพงษ์ ภัทรปิยกุล

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๓๕ นางสาวจันทณา ดอนมาไพร

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๗๖ นางสาวฐิตวันต์ ฝัืนเต็ม

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๘๔ นางสาวพฤกษา วันนาหม่อง

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๓๔ นางสาวธัญญาเรศ จิตรอารี

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๙๑ นางสาวจุฑามาศ ภูต้องใจ

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๘๒ นายโชติพัฒน์ ภักดีพุดซา

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๙๕ นายชัยณรงค์ เตชา

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๖๐ นางสาวนุชนาฎ โพธิ์เพชร

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๖๑ นางสาววณิชชา วิเศษทรัพย์

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๒๖ นางสาวปิยธิดา อภิชัย

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๔๒ นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทองอินทร์

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๖๐ นางสาวสกุลทิพย์ คำแคว่น

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๑๗ นายณฐพงศ์ ยองทอง

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๒๗ นางสาววราภรณ์ ดีโท่น

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๔๘ นางสาวสุพรรษา พุฒเนียม

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๗๘ นางสาวกิตติยา ตาทิพย์

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๕๖ นางสาวนภาพรรณ คำยา

หน้า ๑๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๙๘ นายวทัญญู แปงนา

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๒๑ นายสุประกิจณ์ เทพวรรณ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๕๓ นางสาวสุธิดา คำดำ

หน้า ๑๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๐๖ นายสุรศักดิ์ เอี่ยมมา

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๑๕ นายวิวัฒน์ แพรงิ้ว

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๒๘ นางสาวเบญจวรรณ โทจำปา

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๓๒ นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นแก้ว

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๕๓ นางสาวณัฎฐ์นรีย์ เม่นวังแดง

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๗๕ นางสาวบุษราภรณ์ แสนกล้า

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๗๖ นางสาวกสิณา ม่วงศรี

หน้า ๑๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๑๘ นายชนาธิป วงศ์ลี

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๗๖ นางสาวอรวรรณ ชมภูน้อย

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๘๐ นายเดโชชัย ไชยวุฒิ

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๘๙ นางสาวจุฑารัตน์ ตุมมารยาท

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๐๔ นายณัฐพงษ์ ศรีวิชัย

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๙๐ นายนัฐพงษ์ ทองลิลา

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๑๐ นางสาวเสาวลักษณ์ เหล็กโป้

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๒๗ นางสาวพวงผกา สุวรรณ

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๘๒ นายพงศธร ชมโลก

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๘๔ นายณัฐพงษ์ สการันต์

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๖๒ นายอิทธิพัทธ์ คำไทย

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๖๔ นายวิทวัฒน์ ศิริ

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๓๓ นายณัฎฐชัย นาทอน

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๓๖ นายสิทธิพงษ์ สุทธิอาจ

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๕๔ นายภัคนันท์ มาซิว

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๗๔ นายอทิพงค์ นิรชน

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๘๘ นางสาวกัญญารัตน์ หล้าลี

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๑๔ นางสาวกัลยา แสนคำ

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๒๔ นางสาวกัญญาณัฐ มะนิลทิพย์

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๑๒ นายทนงชัย คำแคว่น

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๑๓ นายวาทิตย์ อุปลังการ

๒๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๗๑ นายวัชระ อุ่นถิ่น

๒๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๙๑ นายอัษฎายุธ พรมผัด

๒๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๔๐ นายธีระพล ไฮงาม

๒๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๕๙ นายภัทรพงษ์ ปัญญาสงค์

๒๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๖๒ นายกิตตินันท์ ฟักวงษ์

๒๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๘๓ นางสาวพิชานันท์ ปานต๊ะระษี

หน้า ๑๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๘๔ นายอานนท์ ศรีคำ

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๔๘ นางสาวจิตรานุช จิตรประเสริฐ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๖๐ นางสาววรัญญา ทองอินทร์

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๗๙ นางสาวอินทุอร เวรอักษร

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๕๓ นายกฤษดา ดอกไม้

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๔๔ นายนิติพงษ์ ขันทะบุตร

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๙๒ นางสาวศิริรัตน์ โลกคำลือ

หน้า ๑๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๒๖ นางสาวปทุมพร คำมูล

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๕๓ นางสาวชลดา สมาธิ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๖๙ นางสาวรัตติกาฌ์ เสวิสิทธิ์

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๘๕ นางสาวศศิธร หวู

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๑๑ นางสาวสุรัสวดี เข็มทอง

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๓๐ นางสาวณัฐสุดา ถาเงิน

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๓๑ นางสาวขนิษฐา บัวจันทร์

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๔๑ นายณัฐดนัย วงค์คำมา

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๙๖ นางสาวปัทมา ชาวเหนือ

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๐๐ นางสาวธนพร พยอม

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๐๑ นางสาวณัฐชนันท์ สุริยันต์

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๖๒ นางสาววัชรี ปานจรูญรัตน์

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๔๙ นางสาวกัญญา รินสาร

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๐๕ นางสาวจินดามณี คงทิพย์

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๕๙ นางสาวพรรณิภา ฉัตรแก้ว

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๖๕ นางสาวปิยธิดา เเซ่เตียว

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๗๗ นางสาวสมาพร ปล้องมณี

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๐๕ นางสาววรรณพร พิมให้ผล

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๘๓ นางสาวกนิษฐา สำลีปั้น

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๙๑ นางสาวกรรณิกา แก้วโต

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๔๔ นางสาวสิวินีย์ จิตรหมั่น

๒๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๑๓ นางสาวตรีสุคนธ์ โตมอญ

๒๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๒๖ นางสาวปภาวรินทร์ อำมาตทัศน์

๒๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๖๓ นางสาวเพชรรัตน์ คุรุวนาภรณ์

๒๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๗๓ นางสาวณัฐนรี พูลรักษ์

หน้า ๑๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๐๔ นางสาวภัทรวรินทร์ นิลกำแหง

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๔๐ นางสาวธัญมาส จันทะคุณ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๕๘ นางสาวจุฑามาศ ศรีสะอาด

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๖๘ นางสาวจิดาภา ปรักเเก้ว

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๗๒ นางสาวทวีพร ตั้งมั่น

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๙๐ นางสาวพรชลิตา กิ่งทัพหลวง

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๙๔ นางสาวกัญญาภัค บุญสรณะ

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๙๘ นางสาวพีระพรรณ หิรัญวิทย์

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๐๕ นายณรงค์กรณ์ แสงทรง

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๒๒ นางสาวเกศินี กมลงาม

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๓๒ นางสาวอมรรัตน์ เขียวมงคล

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๔๘ นางสาวณัฐวรรณ นุราช

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๕๐ นางสาวสุพิชญา มหามิตร

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๕๙ นางสาวสุฑามาศ กรรณิกา

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๒๑ นายระพีพัฒน์ สุวรรณวงษ์

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๕๙ นางสาวพิมพ์วิไล โมดนิยม

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๑๘ นางสาวศศินา ไพรสีทา

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๔๙ นางสาวสโรชา แก้วเกตุ

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๗๗ นางสาวกนกพร เปียชู

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๗๙ นางสาวประกายวรรณ คนอยู่

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๙๗ นางสาวมนภัสสร แสงทอง

๒๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๑๑ นางสาวสตรีรัตน์ แซ่เถา

๒๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๘๕ นายพลเทพ แสนมะโน

๒๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๙๘ นางสาวบุษยารัตน์ อินกุณา

๒๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๒๗ นางสาวสุนารี ภัสสรวิศิษฐ์

๒๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๕๗ นางสาววรัมพร ทองนาคะ

๒๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๖๗ นางสาวปวันรัตน์ เขียวใส

๒๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๘๔ นางสาวกันต์ฤทัย ไกรทอง

๒๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๘๕ นางสาวเบญจรัตน์ เจนประกอบกิจ

๓๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๒๕ นางสาวศิริขวัญ กันหา

๓๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๓๙ นางสาวจินตนา พุ่มชา

หน้า ๑๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๓๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๔๔ นายธนากร อ่อนโพธา

๓๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๔๗ นายสุรธัช อ่อนละมูล

๓๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๔๙ นายวรุตม์ อุบลม่วง

๓๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๖๓ นางสาวหวันยิหวา คล้ายหลง

๓๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๖๘ นางสาวศิริวรรณ สนโต

๓๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๙๐ นางสาวมนรัตน์ ขนาดนิด

๓๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๐๖ นางสาวขนิษฐา คู่ควร

๓๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๖๙ นางสาวกัญญารัตน์ รินทร์แก้ว

๔๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๓๐ นายนัฐวุฒิ แก้วมา

๔๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๔๓ นายสาวศิรินภา ใจใส

๔๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๕๙ นางสาวปัญชลีย์ เลิศวัฒนาสุรโชติ

๔๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๖๓ นางสาวปรีดาภรณ์ เงินน้อย

๔๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๘๗ นางสาวนลินี มีเจริญ

๔๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๙๗ นางสาวพิมานมาศ คงสูงเนิน

๔๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๖๐ นายชยวัฒน์ วงศ์จันทรมณี

หน้า ๑๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๐๓ นางสาวสาวิตรี ไหลเตื่อย

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๑๔ นางสาวชนิกานต์ โสมงคล

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๑๕ นาวสาวชนิกานต์ เจริญชัย

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๑๙ นางสาววริศรา ลือโฮ้ง

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๓๕ นางสาวธดาภรณ์ หว่านใจ

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๓๙ นางสาวปวีณา เพ็งครุธ

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๖๒ นางสาวรวีวรรณ สมสี

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๑๙ นางสาวปฐมาวดี พินทอง

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๖๘ นายศราวุฒิ จิตต์นอก

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๑๔ นางสาวอรปรียา กาศวิบูลย์

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๑๕ นางสาวจีรพรรณ แดนดงเมือง

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๒๓ นางสาวจิราพร ใหม่วงค์

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๒๔ นางสาวชนมน ชัยมงคล

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๕๐ นางสาวณัฐฐินันท์ สันติวัฒนาพร

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๕๒ นางสาววริศรา อุตนะ

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๕๔ นางสาวสุภาพร ปลอบโยน

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๗๗ นางสาวกัญญาภัค เรืองรุ่ง

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๑๔ นางสาวจิดาภา ธนะปัด

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๓๒ นางสาวบุปผา ใจปิง

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๔๑ นางสาวภัทราพร อินเลี้ยง

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๔๕ นางสาวจิรัชญา บุญมา

๒๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๕๕ นางสาวสุธีกานต์ บุตรทอง

๒๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๖๑ นางสาวมณฑิตา สีหา

๒๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๐๙ นางสาวสุพรรษา อุปจักร์

๒๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๑๒ นางสาวทิพรัตน์ ธรรมสอน

๒๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๑๗ นางสาวกํญญารัตน์ เรืองใจ

๒๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๔๖ นายวันชนะ อุดตัน

๒๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๔๗ นายภาคิน นรากรณ์

๒๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๗๓ นายจักรี ชัยมัฌชิม

๓๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๗๙ นางสาวกนกวรรณ ปิจดี

๓๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๙๖ นางสาวปาณิศา ปัญญาวงค์

หน้า ๒๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๓๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๐๐ นายนันทชัย เอี่ยมบุรี

๓๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๐๖ นางสาวอักษราภัค ธนวณิชชา

๓๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๖๘ นายอภิสิทธิ์ เพิ่มทอง

๓๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๙๘ นางสาวสุนิสา มีทา

๓๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๙๙ นางสาวจิราพร ไสสีสูบ

๓๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๐๐ นางสาวธวัลรัตน์ ธนันชัยสิริกุล

๓๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๐๙ นายสิทธิพงษ์ ทองมี

๓๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๒๔ นางสาวกัญชพร คชเดชาชัย

๔๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๓๑ นางสาวณัฐชา นาคบัว

๔๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๓๕ นางสาวสุธิดา กุลสัมพันธ์ชัย

๔๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๕๑ นายวรายุส อุบลม่วง

๔๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๕๓ นางสาวจุฑามาศ ใจชนะ

๔๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๙๒ นางสาวกัญญาวีร์ อิสริยจงกล

๔๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๒๕ นางสาวอาทิตยา หลวงฤทธิ์

๔๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๒๗ นางสาวนิชธาวัลย์ ย่างรวีไพศาล

๔๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๓๕ นางสาวกรณิกา วงษ์ไย

๔๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๔๕ นางสาวศิริลักษณ์ ศีลธรรม

๔๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๔๙ นางสาวพุธิตา โสดาศักดิ์

๕๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๕๙ นางสาวอังคณา ศรีณา

๕๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๖๕ นางสาวจุฑามาศ แอบแฝง

๕๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๗๓ นางสาวกาญจนากร ทุ่งส่วย

๕๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๗๕ นางสาวปิยรัตน์ ศรีมุกดา

๕๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๘๔ นางสาวสโรชา หลักไหล

๕๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๙๒ นางสาวจิตวดี คำหล่อใจ

๕๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๙๕ นางสาวสุทธิณี มณีนุตร์

๕๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๙๖ นางสาวเบญญาภา ไชยวงศ์

๕๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๒๐ นางสาวรัศมี นาหลี

๕๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๓๒ นางสาวปวีณา สังข์กร

๖๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๕๔ นางสาวอพิณดา พิพัฒกรี

๖๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๕๕ นายวินัย จีนาวุฒิ

๖๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๖๑ นางสาวพอฤทัย เวียงนนท์

หน้า ๒๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๖๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๖๒ นางสาวเพชรรัตน์ ราชสิงห์หาญ

๖๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๘๑ นางสาวณัฐริกา แพงสารัตน์

๖๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๘๘ นางสาวกุลภรณ์ เป็งป้อง

๖๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๒๘ นางสาววิมลพรรณ ็หม่องหล้า

๖๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๓๒ นายอุเทน สีดวง

๖๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๓๔ นางสาวฐิติกร ชัยทอง

๖๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๖๗ นางสาวกนกวรรณ แก้ววุดวงศ์

๗๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๖๘ นางสาวพรทิพย์ สุดประเสริฐ

๗๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๘๐ นายธนวัฒน์ เเก้วทิพย์

หน้า ๒๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๓๖ นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยสมทิพย์

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๗๐ นางสาวปรียานุช จุลโลบล

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๐๘ นายสันติ ชฎาวงศ์

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๑๗ นางสาวเนตรนพิศ สิงขรณ์

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๑๗ นางสาวทัตพร ฤทธิ์เนติกุล

หน้า ๒๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๗๐ นาวสาวฟ้าใส รัสมาลี

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๗๖ นางสาวทิวาวรรณ ทองประสาร

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๒๔ นายนิพิศ ศรีสุวรรณ์

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๕๑ นางสาวณัฐกานต์ แนบเนียน

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๕๘ นางสาวอภิญญา กระการดี

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๖๔ นางสาวลักษิกา สุขมั่น

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๓๓ นางสาวณัฐพร ชูหน้า

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๖๓ นางสาวนครินทร์ เป็นสุข

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๖๗ นางสาวพิชชากร พรพรม

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๓๐ นางสาวสวนีย์ ใจปิง

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๖๘ นายณัฐพงค์ วงค์สูง

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๗๘ นางสาวพนิดา วงศ์เสน

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๘๓ นางสาวณัฐธิดา กลิ่นเกตุ

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๒๕ นางสาวอชิรญา บุญศิริ

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๗๗ นางสาวผกาวดี ทิคำมูล

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๘๐ นางสาวกนกวรรณ พานทอง

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๘๖ นางสาวจิรภัทร คงปันนา

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๙๔ นายณัฐพล ป้องกัน

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๐๓ นางสาวปัทมพร ทองน้อย

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๑๑ นางสาวสุภารัตน์ มาเรียน

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๑๙ นายวิสรุต บุษรา

๒๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๒๔ นายณัฐนันท์ ขุนทอง

๒๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๒๖ นางสาวปริณดา มิลหล้า

๒๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๓๖ นางสาวชนิตรา ผลทวิล

๒๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๓๙ นางสาวพัชนี โอภาสอำนวย

๒๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๗๔ นางสาวพัชสุมินทร์ บุญรัก

๒๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๖๙ นางสาวกัญญภัส เพ็ชร์ชัย

๒๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๗๐ นางสาวกัญญภัค เพ็ชร์ชัย

๒๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๘๗ นางสาวน้ำฝน แสงสว่าง

๓๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๑๘ นางสาวปิยวรรณ ผาสุข

๓๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๕๐ นางสาวกนิษฐา สนิทยา

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๓๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๕๑ นางสาวพรกนก โนรินทร์

๓๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๕๔ นางสาวจินตรา โลโจ๊ด

๓๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๖๔ นางสาวธมนวรรณ ขำพงศ์

๓๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๘๐ นางสาวจุฑาทิพย์ สร้อยสอน

๓๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๕๑ นางสาวจิราพร มาละวัน

๓๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๕๒ นางสาวรุ่งระวี มีเรือน

๓๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๕๗ นางสาวฐิตินันท์ เชียงบุญยะ

๓๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๒๓ นางสาวปภาณิน พรมกามินทร์

๔๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๔๔ นางสาวสุพรรณิกา แก้วกุลฑล

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๐๕ นางสาว กรพินธิ์ เยขะจร

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๓๘ นางสาวธิชาพร บุตรยา

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๗๔ นาวสาวปิยะรัมภา จุ้ยเปรม

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๗๕ นางสาวดวงกมล ทิใจ

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๗๗ นางสาวกมลพรรณ ปานพรม

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๗๙ นางสาวธนากานต์ เนียมกำเนิด

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๐๓ นางสาวรุ่งนภาพร คงเมือง

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๐๔ นางสาวธัญญารัตน์ คชมาตร

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๒๓ นางสาวศุภารัตน์ เพิ่มพูล

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๖๗ นางสาวผกาแก้ว เสือจันทร์

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๗๐ นายฐิติพงษ์ อินทะรังษี

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๗๒ นางสาวเกวลิน สมณา

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๙๒ นายณัฐวัตร โนราช

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๙๙ นางสาวเบญจวรรณ น้อยวิมล

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๐๑ นายพสิษฐ์ จัดการ

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๑๘ นางสาวณิชกมล สายยนต์

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๒๐ นายชาญณรงค์ เขียวปัด

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๓๘ นางสาวกมลวรรณ ปงปวน

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๕๓ นายเกียรติศักดิ์ สรรเสริญ

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๕๗ นายฐานปกรณ์ ปัญญา

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๖๖ นายอัฐสัณห์ วารสิทธิ์

๒๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๔๗ นายกิตติภณ ชำนาญ

๒๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๗๖ นางสาวกัณฐมณี ทะสอน

๒๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๒๘ นายณัฐวุฒิ เหมือนทอง

๒๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๓๖ นายภูรีพงษ์ วังคีรี

๒๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๔๔ นางสาวพรรณทอง ปะมา

๒๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๕๐ นายสุกฤต พรมอ่อน

๒๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๕๕ นายอนุชา ดีปัญญา

๒๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๖๓ นายดำรงค์ ศรีฟ้า

๓๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๗๔ นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนทอง

๓๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๗๕ นางสาวพรพิมล บุญเย็น

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๓๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๐๗ นางสาวรัตนากร มาเปียง

๓๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๐๙ นางสาวพิชญาภรณ์ ยิ่งสกุล

๓๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๒๓ นายสุริยัน เรืองทองศรี

๓๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๔๕ นายปุญญพัฒน์ บุญคง

๓๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๓๘ นางสาวขวัญจิรา ไชยวงศ์

๓๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๔๖ นายประสิทธิชัย วงค์ตะวัน

๓๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๗๖ นางสาวศุภกานต์ ภาษี

๓๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๘๐ นางสาวจุฑามาศ ริดสถาน

๔๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๘๒ นายวรเมธ อินต๊ะ

๔๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๘๕ นายวราวุธ ลือคำ

๔๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๑๑ นางสาวพรพรรณ บุญทัน

๔๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๑๖ นางสาวกัญญาณัฐ ปัญญานวล

๔๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๒๒ นางสาววิภาพร แก้วน้ำอ่าง

๔๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๓๐ นางสาวบุรัสกร มีกัณหา

๔๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๔๗ นายณัฐวุฒิ นิลผาย

๔๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๕๒ นางสาวพรนัชชา จันทร์แก้ว

๔๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๕๘ นายเสกสรรค์ สามสี

๔๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๙๐ นางสาวปภัสรา แก้วอิ่น

๕๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๓๓ นางสาวปาริฉัตร แช่มชู

๕๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๓๖ นางสาวจุฑารัตน์ อินมา

๕๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๖๙ นางสาวทิพวรรณ เดชพรม

๕๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๗๓ นายวิชัย ชัยภาคย์พิบูล

๕๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๘๙ นางสาวธัญลักษณ์ วรรณสมพร

๕๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๑๖ นางสาวอนัญญา สุทธิ

๕๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๑๘ นางสาวกัญญารัตน์ คำสม

๕๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๖๖ นายเกรียงศักดิ์ วัฒนถาวรกิจ

๕๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๘๘ นางสาวกุลสตรี เขียวหอม

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๙๖ นายศุภกฤต ฤทธิ์รอด

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๐๙ นายสุทรรศน์ รอดเป้า

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๐๖ นางสาวมีนนรี แสงสว่าง

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๕๙ นางสาววันทิตา ชาญสมา

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๖๒ นางสาวชนากานต์ จงบริบูรณ์

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๖๓ นางสาวดารณี จักจั่น

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๐๓ นางสาวนิรัฐติกร วิราช

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๓๓ นางสาวพิกุล สุทธิโวหาร

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๑๘ นางสาวสุกัญญา หอมดอก

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๙๗ นางสาวเจนจิรา คงถม

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๑๔ นายภูวนารถ เอี่ยมสะอาด

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๑๗ นางสาวปารดา กัลยาณมิตร

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๒๘ นายธีรภัทธ์ คำบุทอง

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๘๖ นางสาวขวัญกมล สวัสดิ์มงคล

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๘๗ นางสาวรัตนา เงาทอง

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๘๘ นายธวัชชัย แก้วทุ่ง

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๙๘ นางสาวบุศกร สุดสวัสดิ์

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๔๙ นางสาวเบญจมาภรณ์ ปิลลิ

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๖๐ นางสาวสุกัญญา นุชสี

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๒๑ นางสาวสมฤดี รักสัตย์

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๔๘ นางสาวจุฑาธิป สกุลพรพิพัฒน์

๒๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๕๕ นางสาวธนัญชนก เสาร์วรานนท์

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๓๗ นางสาวเกษรินทร์ คำบ้านฝาย

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๙๘ นางสาวขนิษฐา จันทร์บ้านโคน

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๒๕ นางสาวกานต์ธิดา นครพนม

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๑๕ นายภานุพงษ์ อินปา

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๒๐ นางสาววาริน อาจใหญ่

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๕๒ นางอาริมา ทองปิน

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๕๗ นางสางบุษกร บุรี

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๓๒ นางสาวธาริกา แก้วสอน

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๓๓ นายกฤษฎา ปังคำ

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๙๓ นายกมลภพ จันทร์สุข

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๙๔ นางสาวพรธีรา โตนดทอง

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๑๐ นางสาวญาณิศา พรมยวน

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๓๗ นางสาวเตือนจิต จิตต์มั่น

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๔๐ นางสาวณัฐนิชา ปานนา

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๕๘ นายนัฐพร เวชกิจ

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๒๕ สามเณรสุทธิพงษ์ สมใจ

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๓๙ นางสาวปฐมพร แบนจันถา

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๔๑ นางสาววิภาวี บุญประดิษฐ์

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๗๗ นางสาวมัลลิกา ยอดแก้ว

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๑๒ นางสาววรรณา เชิงคีรี

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๓๐ นายสุพงศ์ เทัยมแสน

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๖๘ นางสาวกมลวรรณ ตรัสรู้

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๖๙ นางสาวกนกวรรณ ตรัสรู้

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๙๔ นางสาวพรไพรินทร์ จันมา

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๗๘ นางสาวสุดารัตน์ ธูปคำ

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๙๕ นายพงศธร โม่ศรีเอี่ยม

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๓๒ นางสาวกัญญณี ศรีมูล

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๕๘ นางสาวปราค์ขวัญ มันกระโทก

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๓๓ นางสาวอัญชนา เจริญยิ่ง

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๒๙ นางสาวพัชราภรณ์ เฟื่องถี่

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๔๗ นายสมรักษ์ สายคำ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๐๗ นางสาาวอัจฉรา ครองจริง

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๐๘ นางสาวณัฐมน สีมา

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๖๗ นางสาวบุษบา ถาวนา

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๐๘ นายพงศกร พาอ่อน

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๑๔ นางสาวบุญชนก บุญเติม

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๖๑ นางสาวภิญญดา ขัติยศ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๙๓ นางสาวสุธิดา โพธิ์วันดี

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๕๗ นางสาวกมลเนตร รอดสุก

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๔๔ นางสาวจุฑามาศ จันทะวงษ์

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๓๒ นางสาวอรสา เจดิ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๕๙ นางสาวช่อผกา จำปา

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๖๖ นางสาวเสาวลักษณ์ พรมรักษา

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๗๐ นายอภิชาติ เชื้อชาติ

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๙๖ นางสาวภัทราวดี พูลประเสริฐ

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๐๖ นางสาวฉันชนก ภู่เปี่ยม

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๓๙ นางสาวอมรรัตน์ บับภาบุญ

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๙๘ นางสาววีรญา เรือศรีจันทร์

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๙๙ นางสาวชนิกานต์ วรรณพฤกษ์

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๓๘ นางสาวภัชฎาภรณ์ ทิติ๊บ

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๔๑ นางสาวยุถิกา คลังคง

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๔๒ นางสาวจารุวรรณ จันต๊ะพงษ์

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๘๔ นางสาวเพลงขนก ขุนยศโยธา

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๘๕ นางสาวศิริวรรษมล ศิริชัยวัฒนา

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๑๖ นายกิตติชัย ไกรยราช

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๒๒ นายสิทธิชาญ อินทะรังษี

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๐๙ นายณัฐพร โชติช่วง

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๔๕ นางสาวพรปวีณ์ บุรี

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๔๓ นายสุวิทย์ ยานานนท์

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๘๖ นางสาวกฤตธีรา ชัยพินิจ

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๑๕ นายณัชลักษมณ์ อ้นบำรุง

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๑๘ นายสิริเฉลิม เบี้ยจั่น

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๖๑ นายณัฐพล มีเพ็ชร์

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๖๓ นายภูมินทร์ ทองอินทร์

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๐๒ นายพิสุทธิ์ จันทร์พัก

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๐๓ นายรัชชานนท์ คำชู

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๙๒ นายสิทธิชัย สิทธิ

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๘๘ นายภานุวัตร อินทโชติ

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๕๒ นายชนน สิงห์นันท์

หน้า ๓๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๕๕ นางสาวภาณุมาส สุภาสอน

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๔๗ นางสาวภาณุมาศ เชียงใหม่

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๓๙ นางสาววรรณวิสา เกียรตินอก

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๘๑ นางสาวสุทธิดา เพ็ชรขุนทด

หน้า ๓๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๖๗ นางสาวรินทร์ณารายณ์ พวงทอง

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๕๐ นายทินกร เสนะ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๓๖ นางสาวฐิติมา มากมี

หน้า ๓๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย(เอกภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๑๓ นางสาวมณีมนฑ์ นิลนิยม

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๗๓ นางสาวกวินธิดา ฝั้นอินตา

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๖๑ นายธนภัทร รัตนสังข์

หน้า ๓๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๖๒ นายศรัณย์ อารีเอื้อ

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๖๙ น.สสุดารัตน์ ชะลอชล

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๐๘ นางสาวรัชนี พุ่มพวงพานิช

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๒๒ นางสาวชุติมา พุ่มน่วม

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๗๘ นางสาวประกายวรรณ คำป่าคาย

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๘๑ นายปิยะพงษ์ อ่อนสุด

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๒๖ นางสาวกริชญา ครุธผาสุข

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๔๐ นางสาวโสภา ทองนัน

หน้า ๓๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์(เอกคณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๔๐ นางสาวรสสุคนธ์ สอนแก้ว

หน้า ๔๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๖๘ นายศราวุธ สุริยา

หน้า ๔๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๕๘ นางสาวปิยะธิดา ชนะสุนทร

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๐๙ นางสาวพิมพ์สุภา วงค์เรียบ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๔๘ นายณัฐวุฒิ ยอดโค้น

หน้า ๔๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๖๕ นายโสภณัฐ สุรเดช

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๑๖ นายตราภูมิ ขานเพราะ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๒๙ นางสาวนชิกมล กวางเดินดง

หน้า ๔๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๑๑ นางสาวศริวิมล เลาหพิสิฐพาณิชย์

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๑๙ นางสาวดวงนภา พานสกุลบุตร

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๔๘ นางสาวภุมชาติ ทองศรี

หน้า ๔๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๐๗ นางสาวสุภาพร โนติ๊บ

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๐๐ นายธนากร ก๋าแก้ว

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๘๙ นายปวรุตม์ ทาตีบ

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๙๔ นายปริญญา เพ็ชร์รัตน์

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๙๖ นายปวริศ ทาตีบ

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๐๘ นายปวเรศ ทาตีบ

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๖๑ นางสาวพิมพ์ลดา เรืองรุ่ง

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๖๓ นางสาวขวัญฤทัย นันเขียว

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๒๔ นางสาวบวรรัตน์ หนูทอง

หน้า ๔๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๗๗ นางสาวรัตน์ทกาญ พลสิมมา

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๕๑ นางสาวฉันชนก จันทร์จร

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๑๐ นางสาวดลนภา ทองอยู่

หน้า ๔๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๕๗ นายธนพล ชูแสงจันทร์

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๓๓ นางสาววันวิสาข์ ขัดวาน

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๗๐ นางสาวสุดารัตน์ ทนทาน

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๘๗ นางสาววรรณกานต์ วงศ์ป้อง

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๗๑ นางสาวจรรยา ภาสกรหิรัญ

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๑๓ นายปัญจพล ดาสี

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๒๖ นางสาวจิราวรรณ รัตนเสถียร

หน้า ๔๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๐๓ นางสาวภัทราวดี เป้ก้า

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๒๙ นางสาวกัญญาณัฐ จิตอารีย์

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๗๘ นางสาวทิพวรรณ อุดเต็น

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๔๑ นางสาวน้ำฝน ปันจา

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๖๖ นางสาวภานุชนาฏ วนาไผท

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๑๒ นางสาวพัชรี มีเย็น

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๐๓ นางสาวนันทิญา เวฬุวนารักษ์

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๓๗ นางสาวเมษา คำราช

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๓๘ นางสาวอุษณีย์ กันทา

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๙๐ นางสาวทิพวรรณ พุฒโต

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๗๙ นายศิวกร ดอกบัว

หน้า ๔๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๗๙ นายธนาวุฒิ ปลิกแสง

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๒๘ นางสาวกรรณิกา แซ่สง

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๙๐ นางสาวพันธพร ทองมี

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๒๐ นายรัตนชาติ ศิริรัตน์

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๗๖ นายสิทธิโชค อินทร์สิงห์

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๙๒ นางสาวกมลชนก แสนหลวง

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๙๓ นายสุทธิกานต์ น้อยแก้ว

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๓๑ นายพฤทธิ์ ต่างใจ

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๕๔ นายภูมินทร์ วงศ์ตะวัน

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๗๑ นางสาวอรอนงค์ รอดคง

หน้า ๔๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทนโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๘๙ นางสาวปิยะธิดา แสงจันทร์

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๒๘ นางสาววิลาวัลย์ เปาป่า

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๒๙ นางสาวนฤมล พรมไชยวงค์

หน้า ๕๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๕๐ นางสาววีรอร สมัครไร่

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๕๑ นายธนพนธ์ กาลหล้า

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๖๖ นางสาวกนกพร แซ่ตั้ง

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๖๑ นายรัฐกมล ต้องเตือนตน

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๖๖ นางสาวสุธิตา มงคลดี

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๐๐ นางสาว สุพัตรา บัวทอง

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๑๕ นางสาวธนัฐพร มานักฆ้อง

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๘๕ นางสาวจิดาภา เเตงอ่อน

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๙๔ นางสาวกรรณิการ์ เรือนคำ

หน้า ๕๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๗๔ นางสาวกมลลักษณ์ ไพรบูรณ์

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๐๕ นางสาวรุ่งทิวา ท่าแก้ว

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๒๘ นางสาวสุกัญญา ปักการะโถ

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๖๕ นางสาววริษา ภูฆัง

หน้า ๕๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๔๙ นางสาวสุประวีณ์ สุวรรณรอด

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๑๖ นางสาวอาภารัตน์ เอื้ออรุณ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๘๗ นางสาวอภิสมัย ผูกจิต

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๘๙ นายพิสิทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์กรม

หน้า ๕๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๖๗ นางสาวนันทิกา แก้วคำ

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๗๒ น.สเอนะพา ศิริพรทุม

หน้า ๕๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๒๑ นางสาวชลธิชา หมู่ถึง

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๙๙ นางสาวณิชกานต์ ทะขันแก้ว

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๓๘ นางสาวณัชชา ตันติอำไพ

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๘๙ นางสาวปนัสยา กำแพง

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๗๔ สามเณรธวัชชัย กุลลาว

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๘๖ นางสาวธนภรณ์ เนตรทิพย์

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๙๕ นางสาวธัญวรัตน์ รอดทอง

หน้า ๕๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกนิเทศศาสตร์) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๔๖ นางสาวอาทิติญา แฉล้มระเสริฐ

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๙๓ นางสาวนิตยา สีพรม

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๐๗ นายสุทธิพงษ์ จันติ

หน้า ๕๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(เอกการสื่อสารการตลาด) คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๖๕ นางสาวธมลวรรณ จีนาวุฒิ

หน้า ๕๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๑๗ นางสาวเวทนี จันเป็ง

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๘๑ นางสาวณัฐติมา สมันจิต

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๘๒ นางสาวปิยะฉัตร พิมพิสาร

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๐๑ นางสาวชญานี เม่นพรหม

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๐๒ นางสาวจิตปาวตี กล่องชู

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๑๖ นางสาวขวัญฤทัย บัวพลอย

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๗๑ นางสาวภัทริยา แสงศิริ

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๗๕ นางสาวนริศรา กล่อมจาด

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๘๖ นางสาวธิดาพร แก้วสอาด

๑๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๕๑ นายศุภกิตต์ มณเทียร

๑๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๖๔ นางสาวกิตติมา เทียมเทศ

๑๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๘๘ นางสาวเกศกนก ทองโตนด

๑๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๕๘ นางสาววราภรณ์ ดวงใจ

๑๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๘๔ นางสาวกิติพร สารหล้า

๑๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๘๙ นางสาวสุทินา รอดบาง

๑๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๙๐ นางสาวเกวลิน ประหยัด

๑๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๙๗ นางสาวกัญญานุช นวลดั้ว

๑๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๑๐ นางสาววันวิสา อินต๊ะปัญญา

๑๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๑๔ นางสาวอาภัสรา เฟื่องอิ่ม

๒๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๔๖ นางสาวฐิติพร ปัญญา

๒๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๕๐ นางสาวนงลักษณ์ พงษ์พิชิต

๒๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๕๙ นางสาวกนกวรรณ ทองสม

๒๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๓๐ นางสาวฐิติมา จูมจันทร์

๒๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๕๒ นางสาวรุ้งลาวัลย์ สุวรรณขัน

๒๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๑๓ นางสาวธัญญารัตน์ อ่องดา

๒๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๘๕ นางสาวจันทิมา กังวาล

๒๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๑๙ นางสาวชนิสร ดิบทิพย์

๒๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๐๙ นางสาวชุติกา ขาวสอาด

๒๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๑๐ นางสาวปวริศา คำหม่อม

๓๐ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๑๑ นางสาวยลดา ตะบุตร

๓๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๓๗ นางสาวธนวรรณ ชนะสงคราม

หน้า ๕๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๓๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๔๙ นายณัฐพงษ์ ไชยโย

๓๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๖๔ นางสาวนันทพัทธ์ สีชมภู

๓๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๖๙ นางสาวสุวนันท์ พิมพ์จันทร์

๓๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๗๗ นางสาวณัฐณิชา ใยบัวเทศ

๓๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๘๖ นางสาวชาริดา อินเจริญ

หน้า ๕๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๒๙ นางสาวผกาพรรณ เสือจันทร์

หน้า ๖๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๓๐ นายณัฐดนัย ต๊ะติ๊บ

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๖๒ นายศักดิ์ครินทร์ น้ำพี้

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๒๔ นายพันธกานต์ เหมันต์

หน้า ๖๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๔๓ นายพันธกานต์ ยอดสุวรรณ์

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๔๔ นายทยากร ทานะขันธ์

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๐๓ นายนิพนธ์ มีมา

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๒๙ นางสาวนันทนา วงษ์ดิษฐ์

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๔๒ นายวิสูตร สุขสา

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๔๗ นายปัญจพล เรียนแพง

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๗๘ นายจิรกิตติ์ ต๊ะเรียน

หน้า ๖๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๒๗ นางสาวชลณิษา เปาป่า

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๒๒ นายพัทธพล บุญประจวบ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๒๓ นายพันธวัช บุญประจวบ

๔ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๒๖ นายภาณุพงษ์ เดือนดาว

๕ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๗๒ นางสาวพีชานิการ์ นวเฉลิม

๖ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๘๐ นางสาวศุภรัตน์ ปัญญา

๗ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๐๒ นางสาวอรอุมา เกตุอินทร์

๘ ๒๕๖๑๑๑๐๐๗๒๓ นางสาวศุภกานต์ นาคปน

๙ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๓๑ นางสาวทิพานัน นุชวงษ์

หน้า ๖๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๑๔ นางสาวอารีรัตน์ แสงกาศ

หน้า ๖๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๓๕ นางสาวแสงระวี หว่างหวังสี

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๑๒ นางสาวอังคณา สุขแคล้ว

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๘๒๘ นางสาวเอมอมร สุขใจ

หน้า ๖๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๒๑ นางสาวญาณัจฉรา ชุมแสง

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๐๑ นายพีรพัฒน์ กล่ำคำ

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๐๒ นายธนัญชัย สวัสดี

หน้า ๖๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๑๘๗ นายธนบดี ขันทอง

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๔๔๕ นายณัฐวัฒน์ ทิพย์ปัญญา

หน้า ๖๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๐๓๒ นายอัษราวุฒิ คาบแก้ว

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๒๐๖ นายเฉลิมวุฒิ สาใจ

หน้า ๖๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๓๘๕ นางสาวกุลยา แซ่เติ๋น

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๓๕ นายกฤษณะ เสนาธรรม

๓ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๔๕ นายกัมพล คำลอย

หน้า ๖๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๙๓๙ นางสาวพัทธ์ธีรา ผิวมา

หน้า ๗๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบ ๑/๑ 

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

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

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

๑ ๒๕๖๑๑๑๐๐๕๙๒ นางสาวจิราภรณ์ แย้มมูล

๒ ๒๕๖๑๑๑๐๐๖๖๔ นางสาวสุชานันท์ นาคขํา

หน้า ๗๑



 
 
 

 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับรองคุณสมบัติเฉพาะส าหรับหลักสตูรครศุาสตรบัณฑิต 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................................................................................................................... 
 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ได้รบัสมัครและพิจารณานักเรียนท่ีสังกัดโรงเรียนของท่านได้เป็นผู้ที่มสีทิธ์ิเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นนักศกึษาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
รอบ ๑/๑ ซึ่งการรับสมคัรในรอบนี้ก าหนดให้ไมม่ีการสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษาจากรายงานผลการศึกษา
ของผู้สมัคร เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเข้ารับการคดัเลือกจากมหาวิทยาลัยได้โดยที่ไม่เสยีเวลาในการเรียนแต่อย่างใด 
  ดังนั้นเพื่อให้มีข้อมูลพิจารณาคดัเลือกผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัจึงขอความอนเุคราะห์
มายังท่านไดโ้ปรดให้การรับรองคณุสมบัติเฉพาะให้กับนักเรยีนของท่าน แทนการเข้ามารับการสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีข้อมลูประกอบการพิจารณาและน าแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกใหท้ราบไดต้่อไป 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห ์
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

 
 ข้าพเจ้า (ผู้อ านวยการ/ผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย).......................................................................................................................... 
โรงเรียน................................................................................................................................................................................................ 
ขอรับรองว่า (ช่ือ-สกุลของผูส้มัคร)..................................................................................................... เป็นผู้มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับ
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติดังนี ้
 

ที ่ คณุสมบตัิเฉพำะส ำหรบัผู้สมัครหลกัสตูรครุศำสตรบณัฑิต มี ไม่มี 
๑ บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นคร ู   
๒ ใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถกูตอ้ง ชัดเจน   
๓ ความรกัและศรทัธาในวชิาชีพคร ู   
๔ จิตใจมุ่งมัน่พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม   
๕ ประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขัน้รนุแรง   

 
 

 
(.....................................................................................) 

ผู้อ านวยการ/หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
                                                           (ประทับตราของสถานศึกษา) 
 

**ให้ผู้ที่ขอใบรับรองส่งใบรับรองนี้ให้มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ผา่นระบบ Online ภายในวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐** 
ให้ผู้สมคัรเข้าศึกษา 


