ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี
นักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
--------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน ได้ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญา ๔ ปี นักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในช่วงเดือน
พฤจิกายน ๒๕๕๕ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๕๖ สิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ทีผ่านการคัดเลือก
ตามบั ญ ชีร ายชื่อแนบประกาศ จ านวน ๒ หน้ า โดยให้ ผู้ ที่ผ่ านการคัด เลื อกมารายงานตั ว เป็นนั กศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ตามกาหนดเวลาดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน รายงานตัว ณ ห้อง ๒๑๒ อาคารศรีราชภัฏ อ.เวียงสา จ.น่าน
เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
และให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ดาเนินการบันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่
เว็บไซต์ http://academic.ac.th เริ่มกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และให้พิมพ์
ข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว นามายื่นพร้อมหลักฐานประกอบการรายงานตัว ในวันรายงานตัว ตามวันเวลา
ที่กาหนด
ก. เอกสารประกอบการรายงานตัว
๑. หลักฐานสาเร็จการศึกษา (ใบประกาศนียบัตรหรือใบรายงานผลการเรียน) ฉบับจริง
พร้อมถ่ายเอกสาร จานวน ๒ ฉบับ
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร พร้อมถ่ายเอกสาร จานวน ๒ ฉบับ
๓. บัตรประชาชนตัวประชาชน พร้อมถ่ายเอกสาร จานวน ๒ ฉบับ
๔. รูปถ่ายสี (สวมชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เท่านั้น) ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๒ รูป
๕. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
ข. การชาระเงิน
๑. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๑,๐๐๐ บาท (นักศึกษาประเภทโควตา จ่ายเพียง
๕๐๐ บาท)
๒. ค่าประกันของเสียหาย ๖๐๐ บาท
๓. ค่าเอกสารคู่มือการศึกษา ๓๕๐ บาท
๔. ค่าธรรมเนียม...//

๔. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรนักศึกษาใหม่ ๑๐๐ บาท
๕. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษา
ประมาณ ๘,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการศึกษาขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานวิทยาเขตน่าน อาคารศรีราชภัฏ ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน ตาบลทุ่งศรีทอง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์
๐๕๔ ๗๗๓๔๕๒ หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖ ๔๒๑ ๗๙๒๔ , ๐๘๖ ๑๘๖ ๐๕๘๖
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ดร.สะอาด อยู่เย็น)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แผ่นที่ ๑
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศโควตา ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

รหัสประจาตัว
๓๐๓๔๑
๓๐๙๑๑
๓๐๓๒๒
๓๐๓๒๔
๓๐๓๓๗
๓๐๓๓๐
๓๐๓๔๗
๐๒๙๔๑
๓๐๓๔๕
๓๐๓๓๙
๓๐๓๔๐
๓๐๓๔๒
๓๐๓๓๒
๓๐๓๔๖
๓๐๓๓๓
๓๐๓๓๔
๓๐๓๓๕
๓๐๓๓๖
๐๒๑๙๑
๓๐๓๒๖
๓๐๓๒๓

ชื่อ – สกุล
นายอัคคพล อินปา
นายสง่า ใจพันธ์
นางสาวมลทิลารัตน์ เทพกอม
นางสาวสิริพร อินปา
นายบุศกร กาคา
นางสาวรัตนาพร ขันทะ
นางสาวโสภิดา หาญเสือ
นางสาวนมิตา อินเป็ง
นางสาวปติณญา น้าพี้
นายทรงวิทย์ คีรีธีรกุล
นายทนงศักดิ์ แซ่เติน
นางสาวภัสสร หอมดอก
นายนัฐพงษ์ วิละขันคา
นายประทีป ม้าแก้ว
นายจอมพล แซ่คา
นาสาวจารุนันท์ บุญอินทร์
นางสาววีรานุช แปงอุด
นางสาวเกสรา ณ ชน
นายเอกมงคล ก้านลาภู
นางสาววันวิสา เหมปั้น
นายพงศ์ศิริ ขันคา

โรงเรียน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
โรงเรียนนาน้อย
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนวัดบุญยืน
โรงเรียนวัดบุญยืน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
โรงเรียนนาหมื่นวิทยาคาร

แผ่นที่ ๒
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รหัสประจาตัว
๓๐๓๓๘
๓๐๓๒๘
๓๐๓๒๙
๓๑๐๙๕
๓๐๓๓๑
๐๐๗๗๒
๓๐๓๒๗
๓๐๓๒๕
๓๐๓๔๓
๓๑๐๔๔

ชื่อ – สกุล
นางสาวสายฝน หลบภัย
นางสาวพรรณธิดา ต๊ะจา
นางสาวชลาพร โนติ๊บ
นายทัฐพร เกียรติบารุงขจร
นายชนินทร์ สีก๊ะ
นางสาววิกานดา ขาเหล็ก
นายเอกพงศ์ อินทา
นายอนุชา ไชยศิลป์
นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิแสน
นายณัฐวุฒิ วงค์สว่าง

โรงเรียน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
โรงเรียนนาน้อย
โรงเรียนนาน้อย
โรงเรียนนาน้อย
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
โรงเรียนบ่อเกลือ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

