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รายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ  
เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุน 

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จ.เชียงใหม่  

ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา จังหวัด 

1 นางสาว กชกร รักชาติ เทศบาล 5 เด่นห้า เชียงราย 

2 นาย กรกฎ หวังจองกลาง รัตนาเอื้อวิทยา เชียงใหม่่ 

3 นาย ก้องเกียรติ ลภัสจิรัชยาพร เชียงคำวิทยาคม พะเยา 

4 นางสาว กัลยากร ใจกลางดุก ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน 

5 นางสาว กาญจนา ปะดี สะเมิิงพิทยาคม เชียงใหม่่ 

6 นาย กิตติภพ ปัญญาโปร่ง แม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน 

7 นางสาว เขมิกา เลาโซ้ง แม่วินสามัคคี เชียงใหม่่ 

8 นางสาว จวงจันทร์ รักศรีบัวตอง แม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน 

9 นางสาว จันทร์จิรา แซ่ย่าง ราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา 

10 นางสาว จันทร์ทิพย์ ดั่งดวงจันทร์ แม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน 

11 นางสาว จันทรา แซ่พ่าน ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่่ 

12 นางสาว จารุนี มาเยอะ แม่่จันวิทยาคม เชียงราย 

13 นางสาว จิตราพร จายุ บ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่่ 

14 นางสาว จุฑาทิพย์ ตาสา ฮอดพิทยาคม เชียงใหม่ 

15 นาย ชาญชัย ปัญญาพิทูร แม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน 

16 นางสาว ชาลิสา อาเมาะ สหศาสตร์ศึกษา เชียงราย 

17 นาย ชุติพงษ์ ใจ๋ยู้ ฮอดพิทยาคม เชียงใหม่่ 

18 นางสาว ญาณิศา ยะมะโน สะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่่ 

19 นางสาว ณหทัย สิงขรค้ำจุน บ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่่ 

20 นางสาว ณัฐธิดา หยกบุญกมล แม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน 

21 นางสาว ดวงเดือน อมรใฝ่ยุทธ สังวาลย์วิทยา แม่ฮ่องสอน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา จังหวัด 

22 นาย ทัตเทพ สุขใจ บ้านบ่อแก้ว เชียงใหม่่ 

23 นาย ธเนศ ลุงจาย เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่่ 

24 นางสาว ธมนวรรณ จูแวน ฮอดพิทยาคม เชียงใหม่่ 

25 นางสาว ธรรมญาณี แซ่หาง สันกำแพง เชียงใหม่่ 

26 นางสาว ธัญญาเรศ ดารากาญจนา แม่โถวิทยาคม เชียงใหม่่ 

27 นางสาว ธัญสุดา อภิชัยพรกุล ราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา 

28 นางสาว ธิดารัตน์ วงศ์พิทักษ์มัจฉา เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่่ 

29 นาย นท ี รักชาติ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย 

30 นางสาว นันทนา พุทธิยกุล บ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่่ 

31 นางสาว นิลยา สุขเงิน ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน 

32 นางสาว นิโลบล หมอช้าง แม่่จันวิทยาคม เชียงราย 

33 นางสาว บุษบามินตรา ลาบุตรดี เชียงคำวิทยาคม พะเยา 

34 นางสาว ปวันรัตน์ แซ่จาง เชียงคำวิทยาคม พะเยา 

35 นางสาว พรชิตา แซ่ลี ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงใหม่่ 

36 นางสาว พรทิพย์ เพียรชอบไพร สังวาลย์วิทยา แม่ฮ่องสอน 

37 นาย พิพัฒน์พงษ์ สมบัติใหม่ พญาเม็งราย เชียงราย 

38 นางสาว พิมพ์วิภา สมคิด วังเหนือวิทยา ลำปาง 

39 นางสาว พิมพ์สุภา ต้องจิตต์ วังเหนือวิทยา ลำปาง 

40 นางสาว เพ็ญนภา จันทิวงค์ สะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่่ 

41 นางสาว มาลี ไหมลายไทย เฉลิมรัชวิทยาคม เชียงใหม่่ 

42 นาย ยุทธพงศ์ พะนะ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่่ 

43 นางสาว รจนา หวันลุ้ม ศึึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงใหม่ 

44 นางสาว รัชฏาภรณ ์ แซ่ว่าง ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เชียงราย 

45 นางสาว รัตนติกานต์ วุฒิ แม่่จันวิทยาคม เชียงราย 

46 นางสาว รัตนา แซ่เฒ่า ศึึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงใหม่ 

47 นางสาว รัตนาภรณ์ วิชัยโน สะเมิิงพิทยาคม เชียงใหม่่ 

48 นางสาว ละไม อินปั๋น แม่อายวิทยาคม เชียงใหม่ 

49 นางสาว วนัชพร  ทอโหย่มือ แม่วิินสามัคคี เชียงใหม่่ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา จังหวัด 

50 นางสาว วราภรณ์ บำเหน็จงาม วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 

51 นางสาว วราลี แซ่ยา้ง สหศาสตร์ศึกษา เชียงราย 

52 นาย วสันต์ ดอกรักพนา แม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน 

53 นางสาว วาสนา ดาวรื่น แม่่จันวิทยาคม เชียงราย 

54 นางสาว วาสนา อนันต์บุญเขต ศึึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงใหม่่ 

55 นางสาว วิไลพร โกดติ๊บ แม่อายวิิทยาคม เชียงใหม่ 

56 นางสาว ศิรประภา สูงพนาดอน ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 

57 นางสาว ศิรินยา พิกุลแก้ว แม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน 

58 นาย ศุภกร แซ่เฮียง พญาเม็งราย เชียงราย 

59 นางสาว ศุภลักษณ์ มุสุลอย เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่่ 

60 นางสาว ศุภิสรา วารีพิทักษ์ เชียงคำวิทยาคม พะเยา 

61 นางสาว สุดา ไอ่ดอแสง แม่อายวิทยาคม เชีียงใหม่ 

62 นางสาว สุนิสา พงศ์ประทีปชัย สันกำแพง เชียงใหม่่ 

63 นางสาว สุพัตรา แซ่ว่าง ฝายกวางวิทยาคม พะเยา 

64 นางสาว สุวนันท์ ใจมา ศึึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงใหม่ 

65 นางสาว แสง ตาอิน วังเหนือวิทยา ลำปาง 

66 นางสาว อภิษฏา อุทธิยา สะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่่ 

67 นางสาว อังคณา สินธุญาณ แม่่จันวิทยาคม เชียงราย 

68 นางสาว อัจฉรา เกตุรัตนสมบูรณ์ ราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่่ 

69 นางสาว อัญชนา ชื่นทรวง ฝายกวางวิทยาคม พะเยา 

70 นาย อธิวัฒน์ แซ่ลี ศึึึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง 

71 นางสาว อาภาพร พร้อมเพียรใจ สังวาลย์วิทยา แม่ฮ่องสอน 

72 นางสาว อิสริยา ไทยใหม่ วาวีวิทยาคม เชียงราย 

73 นาย เอกรัตน์ บุญทา ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่่ 

74 นาย เอกราช เลิศชัยวรฤทัย แม่วินสามัคคี เชียงใหม่่ 
 

ประกาศผลการคัดกรอง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 
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กำหนดการ และ ขั้นตอนการยืนยัน 

เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุน 
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
.................................................................................................... 

 

 คำชี้แจง  
 ให้นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษากำหนดการของกิจกรรมก่อนปฏิบัติตามข้ันตอนในการเข้าร่วมกิจกรรม  
 
ขั้นตอนที่ 1   ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม และแจ้งความประสงค์ในการเข้าพักล่วงหน้า 
 
 
 
                หากกรอกข้อมูลผิด หรือมีข้อคำถาม  

            โปรดติดต่อทางเพจ / Facebook  
   “โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2  อ่านกำหนดการอย่างละเอียด ศึกษาเส้นทาง และ เตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุน”  
จัดที่ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 21–24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
วันอาทิตย์ท่ี 20 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น.  

*กรณีเข้า กอ่น-หลัง จากเวลาที่กำหนด 
กรุณาแจ้งล่วงหน้า  
โทร.087-303-4228 (อ.ดร.วิชญา) 

รายงานตัวเข้าหอพักท่ีศูนย์วิจยัสาธิตและฝึกอบรม 
การเกษตรแม่เหยีะ จ.เชียงใหม่   
*สำหรับนักเรียนทีอ่าศัยในพื้นทีห่่างไกล/ประสงค์พักล่วงหน้า  

โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Krurakthin Chiang Mai University 

แผนที่จัดกิจกรรม 
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โดยต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในขั้นตอนที่ 1  
 เวลา 18.00 – 20.00 น. นักเรียนท่ีรายงานตัวเข้าหอพักล่วงหน้า  

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
 

   
วันจันทร์ที่ 21 ธ.ค. 63 เวลา 7.00 – 8.00 น. นักเรียนท่ีรายงานตัวเข้าหอพักล่วงหน้า  

รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน 
 เวลา 8.00 – 9.00 น. รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียน 
 เวลา 9.00 – 9.30 น. พิธีเปิดกิจกรรม โดยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 เวลา 9.30 – 12.00 น. นักเรียนร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมที่ 1 
 เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 16.00 น. นักเรียนร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมที่ 2 
 เวลา 16.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 เวลา 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 เวลา 19.00 – 22.00 น. นักเรียนร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมที่ 3 
 เวลา 22.00 น. สรุปกิจกรรมวันท่ี 1 และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันอังคารที่ 22 ธ.ค. 63 เวลา 7.00 – 8.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
 เวลา 8.00 – 8.30 น. รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียน 
 เวลา 8.30 – 9.30 น. นักเรียนร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมที่ 4 

และออกเดินทางไปทำกิจกรรม ณ บ้านไร่กองขิง  
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

 เวลา 9.30 – 12.00 น. 

 เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านไร่กองขิง 
 เวลา 13.00 – 15.00 น. ทำกิจกรรมเตรยีมความพร้อม กิจกรรมที่ 4 (ต่อ) 

ณ บ้านไร่กองขิง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 เวลา 16.00 – 17.00 น. นัดหมายกิจกรรมท่ี 5 และเดินทางกลับ  

พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 เวลา 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 เวลา 19.00 – 22.00 น. นักเรียนร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมที่ 5 
 เวลา 22.00 น. สรุปกิจกรรมวันท่ี 2 และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
วันพุธที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 7.00 – 8.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
 เวลา 8.00 – 8.30 น. รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียน 
 เวลา 8.30 – 12.00 น. นักเรียนร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมที่ 6 
 เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทำกิจกรรมเตรยีมความพร้อม กิจกรรมที่ 7  
 เวลา 16.00 – 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 เวลา 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เพื่อเตรียมตัวคดัเลือก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

   
วันพฤหัสบดีท่ี 24 ธ.ค. 63 เวลา 7.00 – 8.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
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 เวลา 8.00 – 8.30 น. รายงานตัวเข้าเพื่อคัดเลือกนักเรียนทุน ณ จุดลงทะเบยีน 
 เวลา 8.30 – 11.00 น. กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุน 
 เวลา 11.00 – 12.00 น. กิจกรรมการแนะแนวทางการศึกษาต่อและแหล่งทุน 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีปิด 
 เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

และเดินทางกลับโดยสวสัดภิาพ 
 
 
ขั้นตอนที่ 3  เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบทุกรายการก่อนออกเดินทาง 
 

    ถุงผ้าหรือย่าม ที่สามารถพกพาได้ตลอดทุกช่วงเวลาในการทำกิจกรรม 
    กระติกน้ำหรือแก้วน้ำ ที่สามารถพกพาได้ในถุงผ้าหรือย่ามของตนเอง 
    หน้ากากอนามัย     
    อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ สีไม้ สีเมจิก กาว กรรไกร ....อ่ืนๆ  
    ชุดนักเรียน สำหรับใส่ในวันรายงานตัว (วันที่ 1) และ วันเข้ารับการคัดเลือก (วันที่ 4) 

  ชุดทำกิจกรรม สำหรับใส่ทำกิจกรรมตามวันที่แจ้งในกำหนดการ  
      ควรเป็นชุดพละ/ชุดลำลองขายาว และ รองเท้าที่สุภาพ 
  ยาประจำตัว ในกรณีมีโรคประจำตัว  
 

 *** นักเรียน สามารถนำ อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาได้ แต่ควรใช้ในเวลาที่เหมาะสม 
   *** นักเรียน ไม่ควรนำ เครื่องประดับหรืออุปกรณ์ใดๆที่เสี่ยงต่อการสูญหาย  
                                ..ทางค่ายขอไม่รับผิดชอบทุกกรณีท่ีสูญหาย 


