
 
 
         
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  แผนการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามสถานศึกษา 

                                                           
 

  อ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ที ่ วันที่ สถานศึกษา จังหวัด 
1 12 มกราคม 2559 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม แพร่ 
2  โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา น่าน 
3  โรงเรียนสา น่าน 
4  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ น่าน 
5  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร น่าน 
6 13 มกราคม 2559 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา น่าน 
7  โรงเรียนน่านนคร น่าน 
8  โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร น่าน 
9  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน 

10 26 มกราคม 2559 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สุโขทัย 
11  โรงเรียนเมืองเชลียง สุโขทัย 
12  โรงเรียนท่าชัยวิทยา สุโขทัย 
13  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สุโขทัย 
14  โรงเรียนชัยมงคลวิทยา สุโขทัย 
15  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย 
16 27 มกราคม 2559 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์ 
17  โรงเรียนคันโช้งวิทยา พิษณุโลก 
18  โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา พิษณุโลก 
19  โรงเรียนชาติตระการวิทยา พิษณุโลก 
20  โรงเรียนนครไทย พิษณุโลก 
21  โรงเรียนยางโกลนวิทยา พิษณุโลก 
22  โรงเรียนบางกลางท่าววิทยาคม พิษณุโลก 
23  โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม พิษณุโลก 
24 28 มกราคม 2559 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา แพร่ 
25  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา แพร่ 
26  โรงเรียนลองวิทยา แพร่ 
27  โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน แพร่ 
28  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 
29  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
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ที ่ วันที่ สถานศึกษา จังหวัด 
30 2๙ มกราคม 2559 โรงเรียนศรีส าโรงชนูปภัมภ์ สุโขทัย 
31  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย 
32  โรงเรียนวังทองวิทยา สุโขทัย 
33  โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สุโขทัย 
34  โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สุโขทัย 
35  โรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา สุโขทัย 
36 1 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนดาราพิทยาคม อุตรดิตถ์ 
37  โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์ 
38  โรงเรียนบ้านโคนพิทยาคม อุตรดิตถ์ 
39  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาคม พิษณุโลก 
40  โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา พิษณุโลก 
41  โรงเรียนนาอินวิทยาคม อุตรดิตถ์ 
42 2 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สุโขทัย 
43  โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย 
44  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
45  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย 
46  โรงเรียนลิไทวิทยาคม สุโขทัย 
47  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย 
48  โรงเรียนตลิ่งชันอนุสรณ์ สุโขทัย 
49  โรงเรียนวังประจบวิทยาคม ตาก 
50 3 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนคีรีมาศวิทยาคม สุโขทัย 
51  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สุโขทัย 
52  โรงเรียนไกรในวิทยาคม ฯ สุโขทัย 
53  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย 
54 4 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อุตรดิตถ์ 
55  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
56  โรงเรียนแสนตอวิทยา อุตรดิตถ์ 
57  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์ 
58  โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา อุตรดิตถ์ 
59  โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์ 
60  โรงเรียนฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์ 
61  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ 
62 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์ 
63  โรงเรียนลับแลศรีพิทยาคม อุตรดิตถ์ 
64  โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม อุตรดิตถ์ 
65  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อุตรดิตถ์ 
66  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (วังกะพี้) อุตรดิตถ์ 
67  โรงเรียนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
68  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ 
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ที ่ วันที่ สถานศึกษา จังหวัด 
69 15 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวิไลเกียรติ์อุปถัมภ์ แพร่ 
70  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่ 
71  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 แพร่ 
72  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ แพร่ 
73  โรงเรียนเวียงเทพวิทยาคาร แพร่ 
74  โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่ 
75  โรงเรียนบ้านหลวง น่าน 
76 16 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสตรีศรีน่าน น่าน 
77  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม น่าน 
78  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม น่าน 
79  โรงเรียนเมืองแงง น่าน 
80  โรงเรียนปัว น่าน 
81  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง น่าน 
82  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” น่าน 
83  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม น่าน 
84  โรงเรียนทุ่งช้าง น่าน 
85 17 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี น่าน 
86  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ น่าน 
87  โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร น่าน 
88  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม น่าน 
89  โรงเรียนแม่จริม น่าน 
90  โรงเรียนศรีนครน่าน น่าน 
91 18 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม น่าน 
92  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ น่าน 
93  โรงเรียนนาน้อย น่าน 
94  โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม น่าน 
95  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 55 น่าน 
96 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แพร่ 
97  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม แพร่ 
98  โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา แพร่ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


