ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
….……………..……………………….
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน จะได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบเข้าศึกษาต่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท
สอบคัดเลือก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. สอบภาคทฤษฎี ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑.๒ สอบความรู้ พื้ น ฐานทางวิ ช าการเฉพาะสาขาและความรู้ พื้ น ฐานความเป็ น ครู
เวลา๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. (ทุกสาขาวิชาต้องสอบ)
๑.๒ สอบวัดแววความเป็นครู เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. (เฉพาะผู้เลือกหลักสูตร
ครุศาสตร์ ๕ ปี )
๒. สอบสัมภาษณ์ ในวั นอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(เฉพาะผู้เลือกหลักสูตรครุศาสตร์ ๕ ปี )
๓. สถานที่ ส อบ ณ ห้ อ ง ๒๓๒ อาคารศรี ร าชภั ฏ ชั้ น ๓ มหาวิ ท าลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์
วิทยาเขตน่าน ตาบลทุ่งศรีทอง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
๔. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๗๓๔๕๕ หรือ ๐๘๖-๑๘๖๐๕๘๖
๕. การปฏิบัติตน
๕.๑ ผู้เข้าสอบคัดเลือก แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
๕.๒ ผู้เข้าสอบต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องรู้ วัน เวลาสอบและห้องสอบ
๕.๓ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร หากผู้เข้าสอบไปถึงห้อง
สอบหลังจากเวลาลงมือทาข้อสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น
๕.๔ ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
๕.๕ ไม่นาเอกสารใด ๆ เข้าในห้องสอบ
๕.๖ ไม่เปิดรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆในห้องสอบ
๕.๗ นั่งประจาที่นั่งสอบที่กาหนดให้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้กากับการสอบ
๕.๘ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือใบขับขี่ที่มีหมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน โดยวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
๕.๙ ระมัดระวัง...//
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๕.๙ ระมัดระวังไม่ให้ผู้เข้าสอบอื่นคัดลอกคาตอบของตน
๕.๑๐ ไม่ติดต่อหรือพูดจากับผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัย หรือมีกิจจาเป็นให้แจ้งต่อ
ผู้กากับการสอบ
๕.๑๑ ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบ และไม่กระทาการใด ๆ
อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๒๐ นาที หลังจากเริ่มสอบ
วิชานั้นไม่ได้
๕.๑๒ ผู้เข้าสอบจะนาข้อสอบ หรือกระดาษสาหรับเขียนตอบออกไปจากห้องสอบไม่ได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

(ดร.สะอาด อยู่เย็น)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นิติพร/ร่าง/พิมพ์
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ลาดับที่
๐๐๐๑
๐๐๐๒
๐๐๐๓
๐๐๐๔
๐๐๐๕
๐๐๐๖
๐๐๐๗
๐๐๐๘
๐๐๐๙
๐๐๑๐
๐๐๑๓
๐๐๑๔
๐๐๑๕
๐๐๑๖
๐๐๑๗
๐๐๑๘
๐๐๑๙
๐๐๒๐
๐๐๒๑
๐๐๒๒
๐๐๒๓
๐๐๒๔
๐๐๒๕
๐๐๒๖
๐๐๒๗
๐๐๒๘
๐๐๒๙
๐๐๓๐
๐๐๓๑
๐๐๓๒
๐๐๓๓
๐๐๓๔
๐๐๓๕
๐๐๓๖
๐๐๓๗

ชื่อ – สกุล
นางสาวมนัญชยา ราชวงษา
นางสาวชฎาภรณ์ สมอักษร
นางสาวรุ่งทิพย์ สอบลาว
นายปฏิพล เผือแก้ว
นางสาวจินดา แซ่เฮ้อ
นางสาวจารุวรรณ มิ่งมิตรวิบูลย์
นางสาวนภาลัย แสนหาญ
นางสาวจริยา แซ่ว่าง
นางสาวชไมพร นามแก้ว
นายชาติสยาม กองสังข์
นางสาวฝนธิพรรณ กันภัย
นางสาวสุนิสา วงค์พุทธคา
นายพิเศษ จักริลา
นางสาวมาลัย บัวเหล็ก
นางสาวภัคจิรา โปธา
นางสาวญาณิกา ธิเสนา
นางสาวจันทร์เพ็ญ กล้าพิทักษ์
นางสาวกนวรรณ โพธิ์ศรี
นางสาวพิชชาพร วงษ์จันลา
นางสาวณัฐธิดา ธรรมกุล
นางสาวลดาวัลย์ งามชุลีพร
นางสาวรัตนติกาล ใจปิง
นางสาวชไมพร พรหมพินิจ
นายชาญยุทธ์ พิศจารย์
นางสาวชลธิชา แซ่ย่าง
นางสาวชลิตา นะรินทร์
นางสาวไพรวัลย์ แซ่ท้าว
นายนันธพงศ์ นันตา
นายณัฐพล เนตรทิพย์
นางสาวกัญญา แสนธิ
นายเสกสันต์ เทพกอม
นางสาวสรัญญา สมมุติ
นางสาวธัญญา อินวงค์
นางสาวธนิตา วัสแสง
นางสาวกรรณิกา โปธิเป็ง

สถานศึกษา
โรงเรียนสา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษตามอัธยาศัย อาเภอเมืองน่าน
โรงเรียนบ่อเกลือ
โรงเรียนสา
โรงเรียนสาธรรมวิทยาคาร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษตามอัธยาศัย อาเภอเมืองลาปาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษตามอัธยาศัย อาเภอบ้านหลวง
โรงรียนสา
โรงเรียนแม่จริม
โรงเรียนแม่จริม
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งช้าง
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบ่อเกลือ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนปัว
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี
โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
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ลาดับที่
๐๐๓๘
๐๐๓๙
๐๐๔๐
๐๐๔๑
๐๐๔๒
๐๐๔๓
๐๐๔๔
๐๐๔๕
๐๐๔๖
๐๐๔๗
๐๐๔๘
๐๐๕๐
๐๐๕๑
๐๐๕๒
๐๐๕๓

ชื่อ – สกุล
นางสาวกมลรัตน์ ทะปาละ
นายนฤชา ปัญญาอินทร์
นายศาศวัฒน์ หอมจันทร์
นางสาวครองขวัญ ปัสสา
นางสาวจารวี ใหม่ไชย
นายพิทักษ์ จินะป๊อก
นายภานุวัฒน์ มูลนะ
นางสาววันวิสา เหมปั้น
นางสาวโรสรินพร อินชื่น
นายชัชพงศ์ มีเพียร
นางสาวคุณัญญา ปั๋นจา
นายมนู แซ่ท้าว
นางสาวอณาลี กะรัตน์
นายนาพล ตันกุระ
นายปฏิภาณ ต้นสาลี

สถานศึกษา
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
โรงเรียนสา
โรงเรียนวัดบุญยืน
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
โรงเรียนนาน้อย
โรงเรียนสา
โรงเรียนสา
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษตามอัธยาศัย อาเภอเมืองน่าน
โรงเรียนประทิววิทยา
โรงเรียนยาบหัวนา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษตามอัธยาศัย อาเภอปัว
โรงเรียนบ่อเกลือ
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

