
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีส ารอง  

ประจ าปีการศึษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษาจาก
การศึกษานอกระบบหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

-------------------------------------------------------------------- 
  อ้างตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีส ารอง 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบท่ี ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรง  
ส าหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา เสร็จเรียบร้อย
แล้วนั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ(๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์จากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีส ารอง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน ๓ หน้า 
และให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  ๑. กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษาและพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ 
http://academic.uru.ac.th/SmartUru   
  ๒. เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยให้แต่งกายตามเครื่องแบบของสถานศึกษา
เดิม พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๑) เอกสารประวัติของนักศึกษาที่พิมพ์ออกมาจากระบบตามข้อ 1 
   ๒) ภาพถ่ายสีชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
   ๓) ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน 2 ฉบับ 
   ๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๕) ส าเนาเอกสารส าเร็จการศึกษา (ปพ.๑ หรือ รบ.๑) จ านวน ๒ ฉบับ  

๖) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๗) ส าเนาหนังสือเงินกู้ กยศ. สถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่าท่ีต้องการกู้ต่อเนื่อง) 
 
 
 

เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ    
 

3. ค่าใช้จ่าย 
 ๑) ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา         350 บาท 
 ๒) ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เก็บเฉพาะภาคเรียนแรก)   ๑,๐๐๐ บาท 
 ๓) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่                  ๑๐๐ บาท 
 ๔) ค่าประกันของเสียหาย                   ๖๐๐ บาท 
 ๕) ค่าหอพัก (เฉพาะผู้ประสงค์จะพักหอใน)  ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท 
 ๖) ค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ  ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท 
 

๗)../ 

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


๒ 
 

๗) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

หลักสูตร ภาคเรียนละ(บาท) สาขาวิชา 
ครุศาสตรบัณฑิต 7,500 ทุกสาขาวิชา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 8,000 ทุกสาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8,500 สาธารณสุขศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 7,500 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น/ภาษาไทย/ 

การจัดการวัฒนธรรม/การพัฒนาชุมชน 
 8,000 ดนตรีไทย/ดนตรีสากล/ภาษาอังกฤษ/การท่องเที่ยว/

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
 8,000 ภาษาจีนธุรกิจ 
 12,000 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศิลปบัณฑิต 7,500 ศิลปกรรม/การออกแบบนิเทศศิลป์ 
นิติศาสตรบัณฑิต 7,500 นิติศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 7,500 รัฐประศาสนศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 7,500 การตลาดดิจิทัล/การจัดการธุรกิจบริการ/ 

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
 8,000 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 8,000 ทุกสาขาวิชา 
บัญชีบัณฑิต 8,000 การบัญชี 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 7,500 เศรษฐกิจดิจิทัล 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 12,000 ทุกสาขาวิชา 
เทคโนโลยีบัณฑิต 8,000 ทุกสาขาวิชา 

  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ 
ต่อ ๑๖๑๓ หรือ Facebook : SmartURUหรือ Line : @smarturu 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์)         

    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีส ารอง  

ประจ าปีการศึษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษา
จากการศึกษานอกระบบหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอน 

--------------------------------------------- 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. การประถมศึกษา ช่วงเวลารายงานตัว 09.00 - 12.00 น. 
ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล 

1 25641001108 นางสาว ณัฏฐณิชา ชมภูวิเศษ 
2 25641001449 นางสาว ศรันยา อุทาสา 
3 25641000992 นางสาว กัญญาณัฐ มูลพร้อม 
4 25641000630 นางสาว กังสดาล ไพรสีทา 
5 25641000628 นางสาว เจนจิรา บุตรสาล ี
6 25641000843 นางสาว เกวลิน เพชรค า 
7 25641001510 นาย สิทธิเดช เเซ่สง 
8 25641000063 นางสาว อภิสรา เดชลี ่
9 25641001839 นาย วีรชิต  จรัสจามีกรกุล 

10 25641001250 นางสาว พิมพิกา ศรีบุญตอง 
11 25641000639 นางสาว วรรณิดา ภิญโญยิ่ง 
12 25641001162 นางสาว บุณยาพร ปัญญารัตนโยธนิ 
13 25641001074 นางสาว พรรณ ี ศิลาธนวฒัน ์

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีส ารอง  
ประจ าปีการศึษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษา
จากการศึกษานอกระบบหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอน 

--------------------------------------------- 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. ภาษาไทย ช่วงเวลารายงานตัว 09.00 - 12.00 น. 
ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล 

1 25641000887 นางสาว นารีรัตน ์ กางด้วง 
2 25641000015 นางสาว อมรรัตน์ นิธิเดโชพล 
3 25641000207 นาย ฐาปนพงศ ์ เกิดไชย 
4 25641001488 นางสาว สุธิดา วันมา 
5 25641000823 นางสาว จิราวรรณ เทพอินทร 
6 25641001094 นางสาว รัตนมน ทุมค า 
7 25641001443 นางสาว ณัฐธิดา ใจผูก 
8 25641000011 นางสาว ทิพย์มงคล อินสองใจ 
9 25641000289 นางสาว จุฑามาศ ต้อนแก้ว 

10 25641000408 นางสาว พัชรภรณ์ พันธะเสน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีส ารอง  

ประจ าปีการศึษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงส าหรับผู้ศึกษา
จากการศึกษานอกระบบหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอน 

--------------------------------------------- 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ช่วงเวลารายงานตัว 09.00 - 12.00 น. 
ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล 

1 25641000074 นางสาว รังสิยา  รอดพระ 
2 25641000223 นางสาว พรสิริวรรณ แก้วจัด 
3 25641000240 นางสาว ธมลวรรณ ทาขาว 
4 25641000241 นางสาว เพชรรัตน์ วงศ์ยะ 
5 25641000516 นางสาว ปาริชาต ิ โกสินทร ์
6 25641001469 นางสาว จิราพร  ทับทิมทอง 

     
 


