
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รอบท่ี ๒ ประเภทโควตา  
--------------------------------------------------------------------  

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รอบท่ี ๒ ประเภทโควตา เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถต์ามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๗๒ หน้า ดังนี้ 
 ๑. แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ท่ียื่นวุฒิกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  กำรยืนยันสิทธิ์ 
  ๑. สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS ที่ mytcas.com เพ่ือใช้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
  ๒. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามสาขาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์เท่านั้น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หำกไม่ด ำเนินกำรยืนยันสิทธิ์ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธิ์เข้ำศึกษำ  
  กำรประกำศรำยช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์ 
  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ในวันที่                
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru 
 

๒. แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ท่ียื่นวุฒิกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่ำหรือ
สูงกว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ไม่มีกำรยืนยันสิทธิ์ และให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ในวันที่        
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทีเ่ว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/SmartUru 
  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑                   
ถึง ๒๐ ต่อ ๑๖๑๓ หรือ Facebook : SmartURU หรือ Line : @smarturu 
 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
 

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


เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศศ.บ. การท่องเที่ยว

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๑๐๐๐๑๘๕ นางสาวกรรณิการ์ กำพล

๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๓๖ นางสาวรัชฎาพร ดอกไม้

๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๕๕ นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์คำ

๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๐๐ นางสาวทิพยาภรณ์ อินพิชัย

๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๔๐ นายเลอพงศ์ เพ็งคง

๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๖๗ นางสาวชุลีรัตน์ ยศบุตร

๗ ๒๕๖๔๒๐๐๐๘๒๔ นางสาวกชกร อินต๊ะวงศ์

หน้า ๒๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๓๐๘ นายชิษณุพงศ์ คงประเสริฐ

๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๖๓๘ นางสาวศจิษฐา  วงศ์เมือง

๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๖๓๙ นางสาวฐิติพร เรืองศรี

๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๖๕๕ นางสาวเบญจมาศ เกตุสุวรรณ

๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๘๕๑ นางสาวญาสุมินทร์ มะหะหมัด

๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๘๕๒ นายกนกพล ศิริอ่วม

๗ ๒๕๖๔๒๐๐๐๘๘๗ นายชลชาติ แก้มทอง

หน้า ๒๕



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศศ.บ. ดนตรี (เอกดนตรีสากล)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๘๓๒ นายจีรศักดิ์ บุญด้วง

หน้า ๒๖



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศล.บ. ศิลปกรรม

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๖๑ นายธนากร สอนดี

๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๖๓ นางสาวไพรินทร์ อันพิมพ์

๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๔๑๘ นายสิทธิโชค ใจอ่อน

๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๔๓๓ นางสาวพัชรพรรณ นันตาใหม่

๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๙๑ นางสาวรัตนาพร เม่นชาวนา

๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๙๙ นางสาววิจิตรา วงค์ถาติ๊บ

หน้า ๒๗



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๑๐๐๐๒๙๘ นายตะวัน หมื่นอภัย

๒ ๒๕๖๔๑๐๐๐๓๕๓ นางสาวนกชกรณ์ เศรษฐ์ธนโชค

๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๓๒ นางสาวสุพัตรา สีกล่ำ

๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๖๘ นายวีรวัฒน์ บุษบง

๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๐๑ นางสาวธนภรณ์ บุญเกตุ

๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๐๓ นายธีรชัย เอี่ยมท่า

๗ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๐๔ นายชนกันต์ แก่นจันทร์

๘ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๑๗ นางสาวจุฑารัตน์ สิงห์ทอง

๙ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๖๙ นายณัฐชนนท์ สวนดอกไม้

๑๐ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๗๐ นายศิรวิทย์ อินมา

๑๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๗๗ นายประกาย ทองอิน

๑๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๒๒๓ นางสาวจิรนันท์ อุทธิยา

๑๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๒๒๘ นางสาวอัญมณี นวนคำ

๑๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๒๖๖ นางสาวสุทัศศิณี วันเจียม

๑๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๒๗๐ นายชลชาติ รัดดาดวง

๑๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๓๑๓ นางสาววิภาพร ลาโภ

๑๗ ๒๕๖๔๒๐๐๐๓๒๐ นายสยมพล แดงใส

๑๘ ๒๕๖๔๒๐๐๐๓๒๑ นายกฤษฎา ลำใย

๑๙ ๒๕๖๔๒๐๐๐๓๒๒ นายนพดล คำหอม

๒๐ ๒๕๖๔๒๐๐๐๓๒๕ นางสาวกิตติยา โกสาทิศ

๒๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๓๒๗ นายนาวี ดีจริง

๒๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๓๓๕ นายพุฒิพงศ์ เสมอวัย

๒๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๔๒๑ นางสาวกมลวรรณ เชื้อกสิกรรม

๒๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๔๒๕ นายณัฐดนัย อุ่นจันเงิน

๒๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๔๕๔ นางสาวสุธิดา กันชาติ

๒๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๔๖๙ นางสาวปรียาลักษณ์ หงษ์ทอง

๒๗ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๕๐ นางสาวถิรดา นาสอน

๒๘ ๒๕๖๔๒๐๐๐๖๒๐ นายสุรวิชญ์ ลีหกุล

๒๙ ๒๕๖๔๒๐๐๐๖๒๘ นางสาวรัชนีกร โทนบำรุง

๓๐ ๒๕๖๔๒๐๐๐๖๕๓ นายธนโชติ สายมณี

หน้า ๒๘



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๓๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๖๗๗ นางสาวสุผึ้งฤดี ปีปวน

๓๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๗๘๐ นางสาวอรปรียา ดอยแก้วขาว

๓๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๘๑๒ นายอัครชัย ทับทอง

๓๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๘๔๙ นายพิรพัฒน์ สุขใจ

๓๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๙๓๘ นายสุวัฒนชัย แก้วน้ำเพชร

๓๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๙๖๐ นายศุภชัย ฟุ่นปัญญา

๓๗ ๒๕๖๔๒๐๐๐๙๗๘ นายมงคลโชคชัย คงประจักษ์

หน้า ๒๙



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๒๔๑ นายกฤชะ แสงเขียว

๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๙๑๔ นางสาวนันทิกานต์ สรรค์เชื้อไพบูลย์

หน้า ๓๐



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย (เอกภาษาไทย)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๗๔ นางสาวทัตพิชา อินใจ

๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๘๓ นางสาวจิรวรรณ บุญปั่น

๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๘๙ นางสาวนลินี มีแก้ว

๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๓๐๒ นางสาวสุพัตรา ศรีสายบัว

๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๔๐๑ นางสาวปวรรัตน์ เสริมสร้าง

๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๔๐๙ นางสาวเบญจรัตน์ วณาลักษณ์

๗ ๒๕๖๔๒๐๐๐๔๑๓ นางสาวนารีรัตน์ ต่ายยง

๘ ๒๕๖๔๒๐๐๐๔๔๔ นางสาวสุพัตรา เป็งวันทา

๙ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๒๐ นายKaung Htet -

๑๐ ๒๕๖๔๒๐๐๐๖๔๓ นางสาวพิมลพรรณ นครไทย

๑๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๗๔๒ นางสาวศุภานัน จันทยศ

๑๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๗๖๒ นางสาวภัณฑิรา ศรีสาตร์

๑๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๘๒๙ นางสาวดาราวรรณ แห่งศรีสุวรรณ

๑๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๘๙๙ นางสาวปณิดา จากสีพรม

๑๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๙๐๔ นางสาวประภัสสร ประวิง

๑๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๙๐๕ นางสาวนฤตปรียา ลำทา

๑๗ ๒๕๖๔๒๐๐๐๙๓๙ นางสาวณัฏฐณิชา คำรังษี

หน้า ๓๑



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษ)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๑๐๐๐๐๙๑ นายภูริภัทร์ ทิมเที่ยง

๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๑๙ นางสาวบุศยพันธ์ อุ่นเครือ

๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๔๑๙ นายกิตติพศ เนียมเปีย

๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๓๗ นางสาวณัชญา ศรีวิลัย

๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๗๑๔ นายนันทิพัฒน์ อินาบะ

๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๗๑๖ นายกษาปณ์ เอกอุดมโชค

๗ ๒๕๖๔๒๐๐๐๙๕๗ นายกิตติภากร อักษร

หน้า ๓๒



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๑๐๐๐๐๑๗ นางสาวสุภานัน แก้วไสย

๒ ๒๕๖๔๑๐๐๐๒๑๖ นางสาวชุติมา จินตนา

๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๔๖๖ นางสาวพัทธวรรณ พิชัย

๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๙๖ นายกรภัทร ปานตะวัน

๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๗๑๘ นายชุติมา จินตนา

๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๙๐๐ นางสาวกชกร สวนม่วง

๗ ๒๕๖๔๒๐๐๐๙๔๘ นายพงศพัศ รอดพวง

หน้า ๓๓



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๐๕ นางสาวเสาวนีย์ ประพรม

๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๐๙ นายณัฐวุฒ อินยะ

๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๒๕ นางสาวภิรมภรณ์ วงษ์ตา

๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๓๓ นายกฤติน ดาให้

๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๖๕ นางสาวพิชญา มังสั้น

๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๗๕ นางสาวปนัดดา บุญพันธ์

๗ ๒๕๖๔๒๐๐๐๐๘๘ นางสาวชลธิชา ปาฟอง

๘ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๒๑ นายจินดาวัฒน์ กระจาด

๙ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๔๕ นายธนเทพ บุญทัน

๑๐ ๒๕๖๔๒๐๐๐๒๕๒ นางสาวชลมาศ อาจมี

๑๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๒๖๐ นายวัชรพล มีสอน

๑๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๒๗๑ นางสาวณัฏฐณิชา อุบลศรี

๑๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๒๘๖ นายณภัทร ยุบล

๑๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๓๘๙ นางสาวนางสาว วิชญาภรณ์  ตุนาโป่ง

๑๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๓๙๙ นายจีระวัฒน์ คำไท้

๑๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๑๓ นางสาวชลดา ไหมบัวเขียว

๑๗ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๔๗ นางสาวสุวรรณา ผาผอง

๑๘ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๖๓ นางสาวพิชญา ปัญญา

๑๙ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๗๘ นางสาวดวงฤดี ประเสริฐไทย

๒๐ ๒๕๖๔๒๐๐๐๖๗๒ นายวัฒนพล  ยินดี

๒๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๗๐๓ นายนัทธพงศ์ สุภารังแก้ว

๒๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๗๒๐ นายวุฒิชัย กุลศิริ

๒๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๗๓๑ นางสาวจิรนันท์ บุญรักษ์

๒๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๙๖๓ นายชนะพล สีทอง

หน้า ๓๔



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ ประเภทโควตา 

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

หลักสูตร ศศ.บ. พัฒนาชุมชน

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

๑ ๒๕๖๔๒๐๐๐๑๑๔ นางสาวปริชาติ เเสวงลาภ

๒ ๒๕๖๔๒๐๐๐๒๓๓ นางสาวกุลธิดา แก้วเจริญตระกูล

๓ ๒๕๖๔๒๐๐๐๒๔๕ นางสาววิชญาดา อินสืบ

๔ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๑๖ นายกฤษณะ บุญศรีทอง

๕ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๒๙ นางสาวอุทัยวรรณ รูปทรง

๖ ๒๕๖๔๒๐๐๐๕๔๐ นางสาวธันย์ชนก  พรมภู

หน้า ๓๕




