
 
 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม9  

                เร่ือง การรายงานตัวเข้าหอพักและแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มช.  
                      ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

-------------------------------------- 
 

  ตามท่ี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม5 ได9มีประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของ
นักเรียนโครงการ วมว.-มช.ในสถานการณIการแพร5ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดให9นักเรียนทุกระดับชั้นรายงานตัวเข9าหอพักในวันเสารIที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น เพ่ือ
ปcองกันความเสี่ยงที่อาจส5งผลกระทบต5อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนจึงเห็นสมควรประกาศ 
เร่ืองกำหนดการรายงานตัวเข9าหอพักและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ในสถานการณIการแพร5ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังน้ี  

๑. ให้นักเรียนโครงการ วมว.-มช.รายงานตัวเข้าหอพัก ณ อาคารประชุมศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามวันและเวลาท่ีกําหนด ดังน้ี 

 ๑.๑  กลุ่มท่ี ๑ นักเรียนท่ีมีภูมิลําเนานอกพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด
หรือพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดเข้มงวด(ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศ) ให้รายงานตัวเข้าหอพักในวันอาทิตย์ท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  

 ๑.๒  กลุ่มที่ ๒ นักเรียนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุม(ตามรายชื่อแนบ
ท้ายประกาศ)ให้รายงานตัวเข้าหอพักในวันอาทิตย์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

๒. ให้นักเรียนกรอกแบบประเมินสุขภาพตนเองทุกวันก่อนรายงานตัวเข้าหอพัก จํานวน ๑ สัปดาห์ ท่ี
เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยโรงเรียนจะเปิดระบบให้นักเรียนกรอกแบบประเมินฯ ดังน้ี  

 กลุ่มท่ี ๑ วันอาทิตย์ท่ี ๑๖ - วันเสาร์ท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 กลุ่มท่ี ๒ วันอาทิตย์ท่ี ๒๓ – วันเสาร์ท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๓. เม่ือรายงานตัวเข้าหอพัก ให้นักเรียนแยกกักตนเองในสถานท่ีซ่ึงโครงการจัดให้ จํานวน ๑๔ วัน   
๔. ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามการกรอกแบบประเมินสุขภาพของนักเรียนท่ีอยู่ในความดูแล ตามข้อ ๒  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
  

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔   
  

 
                (อาจารยI ดร.ศักดา  สวาทะนันทนI)  
                                                             ผู9อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม5  
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รายชื่อแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือนักเรียนกลุ่มที่ 1 เข้าหอพักวันที่ 23 พ.ค. 2564 จำนวน 97 คน ดังนี้ 

วันที่ 23 พ.ค. 2564 ช่วงเช้า  

เวลา ลำดับที่ ชั้น ชื่อ 
เดินทางมาจาก

จังหวัด 
หมายเหตุ 

08.30-09.30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 ม.4 นางสาวชณัฐชญา  จำปาศักด์ิ ลำพูน   
2 ม.4 นายชยพล  เอ่ียมสนธิ ลำพูน   
3 ม.4 เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะปาน ลำพูน   
4 ม.5 นายนวพร จิตนารินทร์ ลำพูน   
5 ม.5 นายกันตพงษ ์เตมีศักดิ์ ลำพูน   
6 ม.5 นางสาวพิมพาภรณ์ พงศ์ทิวาพรรณ ลำพูน   
7 ม.5 นายภูมิพัฒน์ วงศ์นันท์ ลำพูน   
8 ม.5 นายวีรภัทร สินธุพงษ์ ลำพูน   
9 ม.6 นายสาริน ยองสุวรรณ์   ลำพูน   

10 ม.4 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ไชยตาล ลำปาง   
11 ม.5 นางสาวธัมมจารี อินญาวิเลิศ ลำปาง   
12 ม.5 นายภาณุวิชญ์ ยาวิละ  ลำปาง   
13 ม.5 นางสาวจิรัฏฐยา ภูมิพันธ ์ ลำปาง   
14 ม.5 นางสาวฐิติชญา เทียมถนอม ลำปาง   
15 ม.5 นางสาวสุธินี ฤกษ์สุภา ลำปาง   

09.30-10.30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

16 ม.5 นายกัมปนาท ยิ่งเสรี ลำปาง   
17 ม.6 นางสาวสุภาพิช ห่วงมิตร   ลำปาง   
18 ม.6 นางสาวชนันธร เชียงปวน   ลำปาง   
19 ม.6 นางสาวเนื้อนวล เต่าทอง   ลำปาง   
20 ม.4 นายก้องภพ  ใจมณี เชียงราย   
21 ม.4 นายโชคเจริญชัย  จันทะขิน เชียงราย   
22 ม.4 นายวชิฬวิธ  ศรีวิชัย เชียงราย   
23 ม.4 นางสาววิภาวี  เรียวสงวนวงศ ์ เชียงราย   
24 ม.4 นางสาวสุพัตรา  สิงห์แก้ว เชียงราย   
25 ม.4 นางสาวกุลกาญจน์  ประยูรคำ เชียงราย   
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วันที่ 23 พ.ค. 2564 ช่วงเช้า  
เวลา ลำดับที่ ชั้น ชื่อ เดินทางมาจากจังหวัด หมายเหตุ 

 09.30-10.30 
  
  
  
  
  

26 ม.4 นายภาณุวิชญ์  สารข้าวคำ เชียงราย   
27 ม.4 นายวุฒิกร  จันทมาศ เชียงราย   
28 ม.5 นายบัณฑิต ศรีสกุล เชียงราย   
29 ม.5 นางสาวยศวิมล วงศ์บุรินทร์พาน เชียงราย   
30 ม.5 นายมาฬุต วงค์เตปิน เชียงราย   
31 ม.5 นายศุภกานต์ ชัยสุข เชียงราย   

10.30-11.30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

32 ม.6 นายเขมชาติ พิทักษ์ยอด   เชียงราย   
33 ม.6 นายพลัฏฐ์ มณีมูล   เชียงราย   
34 ม.6 นายวชิรวิชญ์ อินทพันธ์   เชียงราย   
35 ม.6 นางสาวพลอยชมพู เขื่อนเพชร   เชียงราย   
36 ม.6 นายภูวดล ตาหล้า   เชียงราย   
37 ม.6 นายวชิรวิชญ์ ธาดาเสถียร   เชียงราย   
38 ม.4 นางสาวณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา น่าน   
39 ม.4 นางสาวปริญญาธร  เกสโรทยาน น่าน   
40 ม.4 เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก น่าน   
41 ม.4 นางสาวพิมพ์ตะวัน  เนตรใส น่าน   
42 ม.4 นางสาวอักษราภัค  โรงคำ น่าน   
43 ม.4 นายกฤตบุญ  ท้าวทอง น่าน   
44 ม.4 นายณัฏฐชัย  แสงแก้ว น่าน   
45 ม.4 นางสาวธิดารักษ์  สะตะ น่าน   
46 ม.4 นางสาวพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์ น่าน   
47 ม.5 นางสาวกัลยกร สระทองศิริกุล น่าน   
48 ม.5 นางสาวกรกนก สูงสว่าง น่าน   
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วันที่ 23 พ.ค. 2564 ช่วงบ่าย  
เวลา ลำดับที่ ชั้น ชื่อ เดินทางมาจากจังหวัด หมายเหตุ 

12.30-13.30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

49 ม.6 นายนภวิชญ์ นันทะน้อย   น่าน   
50 ม.6 นายกษิดิ์เดช พุทธวงศ์   น่าน   
51 ม.6 นางสาวกัลยรัตน์ ใบยา   น่าน   
52 ม.6 นายนภวินย์ นันทะน้อย   น่าน   
53 ม.6 นายบรรณวิชญ์ พิชัยวงศ ์   น่าน   
54 ม.6 นางสาววิภาวี ชูศร ี   น่าน   
55 ม.4 นางสาวจิรัชญา  ต่วนเครือ ตาก   
56 ม.4 เด็กชายณัฐภูม ิ วงษ์วิทยา ตาก   
57 ม.4 นางสาวแพรวรุ่ง  ชูเกียรติตกุล ตาก   
58 ม.5 นางสาวนันท์ธร ยศบรรเทิง ตาก   
59 ม.5 นายอิงคศุรัฐ ทาปิน ตาก   
60 ม.5 นายพีรวิชช์ นิ่มนวล ตาก   
61 ม.6 นายธนวันต์ ปานทอง   ตาก   
62 ม.4 นายอิทธิกร  อิทธิฤทธิ์เดช กำแพงเพชร   
63 ม.5 นายกิตติทัศน์ ไพรสิงห์ กำแพงเพชร   

13.30-14.30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

64 ม.4 นางสาวไปรยา  วาทะธีระกุล พิษณุโลก   
65 ม.4 นางสาวนัทธมน  โค้วเจริญ พิษณุโลก   
66 ม.5 นางสาวกฤตินา เครือกนก พิษณุโลก   
67 ม.6 นางสาวธัญรดา สกุลคำ   พิษณุโลก   
68 ม.6 นายมิตรภาพ นาคมูล   นครสวรรค์   
69 ม.4 นายชัยวรุตย์  สิงห์เครือ เพชรบูรณ์   
70 ม.5 นายทิวัตถ์ โอภาส เพชรบูรณ์   
71 ม.4 นางสาวชนิดาภา  สิงห์แรง สุโขทัย   
72 ม.5 นายสุวิจักขณ์ ณีศะนันท์ สุโขทัย   
73 ม.4 นางสาวชนาภัทร  วิทยาบำรุง อุดรธานี   
74 ม.4 นางสาวณิชา วรรณพฤกษ์ ขอนแก่น   
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วันที่ 23 พ.ค. 2564 ช่วงบ่าย  
เวลา ลำดับที่ ชั้น ชื่อ เดินทางมาจากจังหวัด หมายเหตุ 

 13.30-14.30 
  
  
  

75 ม.5 นางสาวณัฐรวี จุลละนันทน์ ขอนแก่น   
76 ม.5 นายธารา เคนจันทา ขอนแก่น   
77 ม.5 นางสาวจิราพัชร  ยานะเรือง ปทุมธานี   
78 ม.4 นายวิชญะ  พัฒนพงศ์ พัทลุง   

14.30-15.30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

79 ม.6 นายพชรพล มิ่งมณี   ปราจีนบุรี   
80 ม.6 นางสาวฐิติพร จุลโพธิ์   นครศรีธรรมราช   
81 ม.4 นายณภัษฎ์ชวีร์  ปลั่งศิร ิ ภูเก็ต   
82 ม.4 เด็กชายธีรภัทร  กมลวิทย์ ภูเก็ต   
83 ม.5 นางสาวอัญชิษฐา ส้มแป้น ภูเก็ต   
84 ม.6 นายนภ เหล่าพานิช   สมุทรสาคร   
85 ม.6 นายชนกันต์ สุขกลับ   สุราษฎร์ธาน ี   
86 ม.4 นายบุริศร ์ ชำนาญ สุราษฎร์ธานี   
87 ม.5 นายภูเบศ ทรัพย์เพ่ิม  สงขลา   
88 ม.4 นางสาวเพ่ิมกมล  ขาวช่วง เพชรบุรี   
89 ม.6 นางสาววิยวรรณ เสงี่ยมพักตร์   เพชรบุรี   
90 ม.5 นางสาวภัทรพร คำนึงสิทธิ ชลบุร ี พ้ืนทีแ่ดงเข้ม 
91 ม.4 นางสาวกนิษฐากานท์  เพ็งผลวินิจ   กรุงเทพมหานคร พ้ืนทีแ่ดงเข้ม 
92 ม.5 นางสาวณิชาภา สมิตทันต์ กรุงเทพมหานคร พ้ืนทีแ่ดงเข้ม 
93 ม.5 นางสาวกัญจนาพร สุคนธชาติ กรุงเทพมหานคร พ้ืนทีแ่ดงเข้ม 
94 ม.5 นางสาวธมลวรรณ ฝั้นนุวงค์ กรุงเทพมหานคร พ้ืนทีแ่ดงเข้ม 
95 ม.5 นายณัฐชนน มณีรัตน์ กรุงเทพมหานคร พ้ืนทีแ่ดงเข้ม 
96 ม.6 นายนิสสรณ์ ทนขุนทด   กรุงเทพมหานคร พ้ืนทีแ่ดงเข้ม 
97 ม.6 นางสาวปพิชญา ถีรัตถานุรักษ์   กรุงเทพมหานคร พ้ืนทีแ่ดงเข้ม 
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รายช่ือนักเรียนกลุ่มที่ 2 เข้าหอพักวันที่ 30 พ.ค. 2564 จำนวน 77 คน ดังนี้ 

วันที่ 30 พ.ค. 2564 ช่วงเช้า 
เวลา ลำดับที่ ชั้น ชื่อ เดินทางมาจากจังหวัด หมายเหตุ 

08.30-09.30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 ม.4 เด็กชายคณิศร  ลาดปาละ เชียงใหม่   

2 ม.4 นายปวเรศ  จงจิรัฐิติกาล เชียงใหม่   

3 ม.4 นางสาวปาริชาต  ไพรมีค่า เชียงใหม่   

4 ม.4 นายพนธกร  ศรีวิชัย เชียงใหม่   

5 ม.4 นายพิชญุตม ์ คงพิทักษ์ เชียงใหม่   

6 ม.4 นายรวินกร  ยั่งยืน เชียงใหม่   

7 ม.4 นายวรพล  ทาส้าว เชียงใหม่   

8 ม.4 นางสาวอชิรยา  กิติวงค์ เชียงใหม่   

9 ม.4 เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ เชียงใหม่   

10 ม.4 เด็กชายกัญจน์  ลิ้มสมุทรเพชร เชียงใหม่   

11 ม.4 นางสาวปวริศา  ปั้นศรีนวล เชียงใหม่   

12 ม.4 เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุระโชติ เชียงใหม่   

13 ม.4 นางสาวปัถย์  พบประเสริฐ เชียงใหม่   

9.30-10.30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

14 ม.4 นางสาวอธิชา  อรุณสิทธิ์ เชียงใหม่   

15 ม.4 นางสาวอภิชญา  พันธุ์ศรีเกตุ เชียงใหม่   

16 ม.4 เด็กชายอิงครัต  เหล็กงาม เชียงใหม่   

17 ม.5 นายชนนันท์ ชัยชนันท์ เชียงใหม่   

18 ม.5 นายธนรัฐ ฟองคำ เชียงใหม่   

19 ม.5 นางสาวพจน์สิณี จึงสำเร็จการ เชียงใหม่   

20 ม.5 นางสาวพรปวีณ์ กำจรเวทย์ เชียงใหม่   

21 ม.5 นายเพลงเอก ชายสุทธิ์ เชียงใหม่   

22 ม.5 นายรชต เย็นกล่ำ เชียงใหม่   

23 ม.5 นายเศรษฐพงศ์ อินชัย เชียงใหม่   

24 ม.5 นายสิรภัทร ปันมูล เชียงใหม่   

25 ม.5 นายกิตติพิชญ์ แก้วสมุทร์ เชียงใหม่   
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วันที่ 30 พ.ค. 2564 ช่วงเช้า 
เวลา ลำดับที่ ชั้น ชื่อ เดินทางมาจากจังหวัด หมายเหตุ 

10.30-11.30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

26 ม.5 นางสาวธมลวรรณ ศรีนวล เชียงใหม่   

27 ม.5 นางสาวธัญญพัทธ์ เชื้อพันธ์งาม เชียงใหม่   

28 ม.5 นางสาวภูตะวัน สุริยะคำ เชียงใหม่   

29 ม.5 นางสาวศตนันท ์สรรพบพิตร เชียงใหม่   

30 ม.5 นางสาวอรปรียา โหรา เชียงใหม่   

31 ม.6 นายณะพงศ ์วงศ์รัตนธรรม   เชียงใหม่   

32 ม.6 นายธนาธิป ธาดาเศวร์   เชียงใหม่   

33 ม.6 นางสาวนิภาภัทร ยืนนาน   เชียงใหม่   

34 ม.6 นางสาวไปรยา ดีไพบูลย์   เชียงใหม่   

35 ม.6 นางสาวพลอยไพลิน วงเวียน   เชียงใหม่   

36 ม.6 นายภาณุวิชญ์ พนาสันติพงษ์   เชียงใหม่   

37 ม.6 นายภูดิส สมิทธิไกร   เชียงใหม่   

38 ม.6 นายกฤติทัต วิบุลสันติ   เชียงใหม่   

39 ม.6 นายกวินข ์การสุทธิวิวัฒน์   เชียงใหม่ 

* กักตัวอยู่ที่
หอพักครบ 
14 วันแล้ว 

40 ม.6 นางสาวพิชญา เอ่ียมกล้าหาญ   เชียงใหม่ 

* กักตัวอยู่ที่
หอพักครบ 
14 วันแล้ว 

 
 

วันที่ 30 พ.ค. 2564 ช่วงบ่าย 
เวลา ลำดับที่ ชั้น ชื่อ เดินทางมาจากจังหวัด หมายเหตุ 

12.30-13.30 
  
  
  
  

41 ม.6 นางสาวณีรนุช สุระโชติ   เชียงใหม่   

42 ม.6 นางสาวปัณณธร หนูรอด   เชียงใหม่   

43 ม.6 นายเจษฎา โจมขัน   เชียงใหม่   

44 ม.6 นางสาวพิชญาภัค ชนะสงคราม   เชียงใหม่   

45 ม.6 นายโพธิกร สุทธะหลาน   เชียงใหม่   
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วันที่ 30 พ.ค. 2564 ช่วงบ่าย 
เวลา ลำดับที่ ชั้น ชื่อ เดินทางมาจากจังหวัด หมายเหตุ 

 12.30-13.30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

46 ม.6 นางสาวชมตะวัน ศรีจันทร์พาล   พะเยา   

47 ม.6 นายจิรายุ นำไพศาล   พะเยา   

48 ม.6 นางสาวภุชมล ไชยมงคล   พะเยา   

49 ม.5 นางสาวฐนิศรา ธงทอง แม่ฮ่องสอน   

50 ม.4 นางสาวชนากานต์  กาญจนะ แพร่   

51 ม.4 นายธนกฤต  สีสะอาด แพร่   

52 ม.4 นายธนบดี  มุกุระ แพร่   

53 ม.4 นางสาวสุริชยา  ถิ่นถา แพร่   

54 ม.4 เด็กหญิงปาณิสรา  วีรณรงค์กร แพร่   

55 ม.4 นายเสกสิทธิ์  ล้อวิไล แพร่   

56 ม.5 นายกฤษณะ ถิ่นจันทร์ แพร่   

57 ม.5 นางสาวณัฐนรี บุษบงทอง แพร่   

58 ม.5 นายธรรม์ปพน ธรรมใจ แพร่   

13.30-14.30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

59 ม.5 นายประณต จันทรานิมิตร แพร่   

60 ม.5 นายพงศกร พรมมิ่ง แพร่   

61 ม.6 นางสาวกัญญาพัชร ศรีใจวงค์   แพร่   

62 ม.6 นางสาวณัฐกฤตา เศวตธนกร   แพร่   

63 ม.6 นางสาวปัญญารัตน์ สืบแสน   แพร่   

64 ม.6 นายภควัต บุญสิงมา   แพร่   

65 ม.6 นางสาวกัญญาพัชร มีทรัพย์   แพร่   

66 ม.6 นายเตชิต กุลกัลยากรกมล   แพร่   

67 ม.6 นายธนกร โพธิ์พันธ์ทูล   แพร่   

68 ม.6 นางสาวภัทรานิษฐ์ ปันวารี   แพร่   

69 ม.4 เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ อุตรดิตถ์   

70 ม.4 นายพีรภัทร  พรมบ่อ อุตรดิตถ์   

71 ม.5 นางสาวกชกร บุญทา อุตรดิตถ์   
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วันที่ 30 พ.ค. 2564 ช่วงบ่าย 
เวลา ลำดับที่ ชั้น ชื่อ เดินทางมาจากจังหวัด หมายเหตุ 

 13.30-14.30 
  
  
  
  
  

72 ม.5 นางสาวดุสิตา อินสัน อุตรดิตถ์   

73 ม.6 นายภาณุวิชญ์ ธรรมลังกา   อุตรดิตถ์   

74 ม.6 นางสาวภูริชญา ภูวธนานนท์   อุตรดิตถ์   

75 ม.5 นางสาวลลิตา คำแหงพล เลย   

76 ม.5 นางสาวเจียระไน พฤกพัฒนาชัย นครพนม   

77 ม.6 นางสาวณิชารัศม์ พุ่มภัทรชาติ   สุรินทร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


