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คุณสมบัติผู้สมัคร

โรงเรียนปลายทาง

แนะนําสาขา

กําหนดการรับสมัคร / คัดเลือก

ภูมิลําเนาของนักเรียนผู้มีสิทธิ�สมัคร

กําหนดการเป�ดรับสมัคร

ช่องทางการรับสมัคร

ศูนย์รับสมัครนอกที�ตั�ง

วิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์

เอกสารที�ต้องแนบ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

รู้จักโครงการครูรัก(ษ์)ถิ�น
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ช่องทางติดต่อ                       

เรื�อง                              หน้า

1

4

5

7

8

9

10

11

12

15

15

16

22                 



1

รู้จักโครงการรู้จักโครงการ

ครูรัก(ษ์)ถิ�นครูรัก(ษ์)ถิ�น



รู้จักโครงการรู้จักโครงการ

ครูรัก(ษ์)ถิ�นครูรัก(ษ์)ถิ�น
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สถาบันผลิตและพัฒนาครู
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ�น ป�การศึกษา 2566

(QR Code แสดงรายชื�อโรงเรียนปลายทาง)

รู้จักโครงการรู้จักโครงการ

ครูรัก(ษ์)ถิ�นครูรัก(ษ์)ถิ�น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู้ปกครองและผู้สมัครมีภูมิลําเนาอยู่ใน
เขตตําบลที�ตั�งของโรงเรียนที�จะไปบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 3 ป� ติดต่อกันจนถึงวันสมัคร

ครอบครัวมีรายได้เฉลี�ยไม่เกิน 
3,000 บาท/คน/เดือน 
หรือไม่เกิน 36,000 บาท/คน/ป�

ไม่มีความประพฤติที�ส่อว่าจะเป�นอุปสรรค
ต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
และไม่มีความประพฤติเสื�อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมที�ดี

มีเจตคติที�ดีต่อวิชาชีพครู
และประสงค์จะเป�นครูในพื�นที�
ท้องถิ�นของตนเอง

คุณสมบัติผู้สมัครคุณสมบัติผู้สมัคร

มีสัญชาติไทย

กําลังศึกษาอยู่ชั�นม.6 หรือเทียบเท่า 
และจะสําเร็จการศึกษา
ในป�การศึกษา 2565

มีเกรดเฉลี�ยสะสม 5 ภาคการศึกษา 
ไม่ตํ�ากว่า 2.50
กรณีไม่ถึง 5 ภาคการศึกษา 
ให้ใชเ้กรดเฉลี�ยสะสม 4 ภาคการศึกษา
**เมื�อได้รับเกรดเฉลี�ย 5 ภาคการศึกษา
แล้วให้นํามาแสดง**

มีประสบการณ์ในการทํากิจกรรม
สร้างสรรค์เพื�อส่วนรวม
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โรงเรียนพื�นที�รับผิดชอบ (โรงเรียนปลายทาง)

                              เชยีงใหม่
อําเภอสะเมิง
   ตําบลสะเมิงเหนือ 
   ตําบลยั�งเมิน 
                         

อําเภอกัลยาณิวัฒนา
   ตําบลแมแ่ดด 
    

อําเภอแมแ่จ่ม
   ตําบลปางหินฝน 
                                
                                
   ตําบลแมศ่กึ 
                         

อําเภออมก๋อย
   ตําบลนาเกยีน 
                            
                            
                            

จํานวนโรงเรยีน

35

อัตรา

35

 

โรงเรยีนวัดแมเ่ลย (1)
โรงเรยีนบ้านแมแ่ว (1)
โรงเรยีนบ้านกิ�วเสอื (1)

โรงเรยีนบ้านหว้ยปู (1)
โรงเรยีนบ้านแมต่ะละเหนือ (1)

โรงเรยีนบ้านแมห่งานหลวง (1)
โรงเรยีนบ้านแมแ่ฮใต้ (1)
โรงเรยีนบ้านแมต่มู (1)
โรงเรยีนบ้านขุนแมน่าย (1)
โรงเรยีนบ้านผาละป� (1) 

โรงเรยีนบ้านแมส่ะเต (1)
โรงเรยีนบ้านหา่งหลวง (1)
โรงเรยีนบ้านแมโ่ขง (1)
โรงเรยีนบ้านนาเกยีน (1)

                            แมฮ่่องสอน
อําเภอปาย
   ตําบลเวยีงใต้
   ตําบลโป�งสา
   ตําบลบ้านป�ายาง 

อําเภอปางมะผ้า
   ตําบลสบป�อง

   
   ตําบลนาปู�ป�อม 
   ตําบลปางมะผา้
   ตําบลถ�าลอด

อําเภอแมส่ะเรยีง
   ตําบลแมค่ง

   ตําบลป�าแป�

   ตําบลเสาหนิ                      

โรงเรยีนบ้านใหมส่หสมัพนัธ์ (1)
โรงเรยีนปางตองประชาสรรค์ (1)
โรงเรยีนบ้านป�ายาง (1)

โรงเรยีนเขตพื�นที�การศกึษา -
อําเภอปางมะผา้ (1)
โรงเรยีนบ้านลกุป�าก๊อ (1)
โรงเรยีนบ้านซอแบะ (1)
โรงเรยีนบ้านจ่าโบ ่(1)
โรงเรยีนบ้านหว้ยแหง้ (1)

โรงเรยีนบ้านจอซเิดอเหนือ (1)
โรงเรยีนบ้านหว้ยหมูพทิยา (1)
โรงเรยีนบ้านหว้ยเดื�อ (1)
โรงเรยีนบ้านชา่งหม้อ (1)
โรงเรยีนหว้ยฮากไมเ้หนือ (1)
โรงเรยีนบ้านเสาหิน (1)    

                            แมฮ่่องสอน
อําเภอขุนยวม
   ตําบลขุนยวม
   ตําบลแมอู่คอ

   ตําบลเมอืงปอน

   ตําบลแมเ่งา                    

                            

โรงเรยีนบา้นแมส่รุนิ (1)
โรงเรยีนบา้นแมอู่คอ (1)
โรงเรยีนบา้นพฒันา (1)
โรงเรยีนบา้นมะหนิหลวง (1)
โรงเรยีนบา้นแมล่าก๊ะ (1)
โรงเรยีนบา้นท่าหินสม้ (1)
โรงเรยีน ต.ช.ด.บาํรุงที� 60 (1)                    
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แนะนําสาขาแนะนําสาขา

ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



แนะนําสาขาแนะนําสาขา

ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติเพื�อรับ
การสัมภาษณ์ รอบที� 1 ผ่านระบบออนไลน์

3 ธันวาคม 2565 - 12 ธันวาคม 2565
คณะกรรมการตรวจเยี�ยมบ้าน

15 มกราคม 2566
กิจกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน

3 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื�อนักเรียนที�ผ่านการคัดเลือก

24 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565
เป�ดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์

กําหนดการรับสมัครกําหนดการรับสมัคร

12 มกราคม 2566 - 14 มกราคม 2566
ผู้มีคุณสมบัติเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือก

02

07

01

05

06

08

ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566

30 พฤศจิกายน 2565
รายงานตัวเพื�อตรวจเยี�ยมบ้าน ผ่านระบบออนไลน์
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23 พฤศจิกายน 2565
การสัมภาษณ์ รอบที� 1 ผ่านระบบออนไลน์

03

0428 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการสัมภาษณ์ เพื�อตรวจเยี�ยมบ้าน
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ภูมิลําเนา...ของนักเรียนผู้ที�มีสิทธิ�สมัคร
9



กําหนดการ...เป�ดระบบรับสมัคร

àÊÕÂ§»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã
12 ÀÒÉÒ
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  การศกึษานอกระบบและตามอัธยาศยัอําเภอ
        อําเภอสะเมงิ   
        อําเภอกัลยาณิวัฒนา
        อําเภอแมแ่จ่ม          
        อําเภออมก๋อย

ศูนย์รับสมัครนอกที�ตั�ง
เครือข่ายคู่ร่วมพัฒนา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ�น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที� 4

   ศกึษาธิการจังหวัดเชยีงใหม่
   เขตพื�นที�การศกึษา จ.เชยีงใหม ่ เขต 2 
   เขตพื�นที�การศกึษา จ.เชยีงใหม ่ เขต 5 
   เขตพื�นที�การศกึษา จ.เชยีงใหม ่ เขต 6
   การศกึษานอกระบบและตามอัธยาศยั จ.เชยีงใหม่
   วิทยาลัยอาชวีศกึษา จ.เชยีงใหม่
   โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์จ.เชยีงใหม่

  องค์การบรกิารสว่นตําบล  
         อําเภอสะเมิง
                 ตําบลสะเมงิเหนือ 
                 ตําบลยั�งเมนิ    
        อําเภอกัลยาณิวัฒนา
                 ตําบลแมแ่ดด 
        อําเภอแมแ่จ่ม
                 ตําบลปางหินฝน        
                 ตําบลแมศ่กึ      
        อําเภออมก๋อย
                 ตําบลนาเกยีน 

                           โรงเรยีน
อําเภอสะเมิง
   ตําบลสะเมิงเหนือ 
   ตําบลยั�งเมิน 
                         
อําเภอกัลยาณิวัฒนา
   ตําบลแมแ่ดด 
    
อําเภอแมแ่จ่ม
   ตําบลปางหนิฝน 
                                
                                
   ตําบลแมศ่กึ 
                         
อําเภออมก๋อย
   ตําบลนาเกยีน 

 

โรงเรยีนวัดแมเ่ลย 
โรงเรยีนบ้านแมแ่ว 
โรงเรยีนบ้านกิ�วเสอื 

โรงเรยีนบ้านหว้ยปู 
โรงเรยีนบ้านแมต่ะละเหนือ 

โรงเรยีนบ้านแมห่งานหลวง 
โรงเรยีนบ้านแมแ่ฮใต้ 
โรงเรยีนบ้านแมต่มู 
โรงเรยีนบ้านขุนแมน่าย 
โรงเรยีนบ้านผาละป�  

โรงเรยีนบ้านแมส่ะเต 
โรงเรยีนบ้านหา่งหลวง 
โรงเรยีนบ้านแมโ่ขง 
โรงเรยีนบ้านนาเกยีน 
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ศูนย์รับสมัครนอกที�ตั�ง
เครือข่ายคู่ร่วมพัฒนา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ�น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที� 4

   ศกึษาธิการจังหวัดแมฮ่่องสอน
   เขตพื�นที�การศกึษา จ.แมฮ่่องสอน  เขต 1 
   เขตพื�นที�การศกึษา จ.แมฮ่่องสอน  เขต 2 
   การศกึษานอกระบบและตามอัธยาศยั จ.แมฮ่่องสอน
   วิทยาลัยอาชวีศกึษา จ.แมฮ่่องสอน
   โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์จ.แมฮ่่องสอน
   โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์22 จ.แมฮ่่องสอน

       การศกึษานอกระบบและตามอัธยาศยัอําเภอ
        อําเภอปาย 
        อําเภอปางมะผ้า
        อําเภอขุนยวม     
        อําเภอแมส่ะเรยีง
  
          องค์การบรกิารสว่นตําบล  
         
                                 
                            

      อําเภอปาย
               ตําบลเวยีงใต้
               ตําบลโป�งสา
               ตําบลบ้านป�ายาง 
      อําเภอปางมะผ้า
              ตําบลสบป�อง
              ตําบลนาปู�ป�อม 
              ตําบลปางมะผา้
              ตําบลถ�าลอด
                          

      อําเภอขุนยวม
               ตําบลขุนยวม
               ตําบลแมอู่คอ
               ตําบลเมืองปอน 
               ตําบลแมเ่งา
      อําเภอแมส่ะเรยีง
               ตําบลแมค่ง
               ตําบลป�าแป�
               ตําบลเสาหนิ
                     

                              โรงเรยีน
อําเภอปาย
   ตําบลเวยีงใต้
   ตําบลโป�งสา
   ตําบลบา้นป�ายาง 
อําเภอปางมะผา้
   ตําบลสบป�อง

   
   ตําบลนาปู�ป�อม 
   ตําบลปางมะผา้
   ตําบลถ�าลอด
อําเภอแมส่ะเรยีง
   ตําบลแมค่ง

   ตําบลป�าแป�

   ตําบลเสาหนิ                      

โรงเรยีนบ้านใหมส่หสมัพนัธ์ 
โรงเรยีนปางตองประชาสรรค์ 
โรงเรยีนบ้านป�ายาง 

โรงเรยีนเขตพื�นที�การศกึษา -
อําเภอปางมะผา้ 
โรงเรยีนบ้านลกุป�าก๊อ 
โรงเรยีนบ้านซอแบะ
โรงเรยีนบ้านจ่าโบ่
โรงเรยีนบ้านหว้ยแหง้ 

โรงเรยีนบ้านจอซิเดอเหนือ 
โรงเรยีนบ้านหว้ยหมูพทิยา 
โรงเรยีนบ้านหว้ยเดื�อ 
โรงเรยีนบ้านชา่งหมอ้ 
โรงเรยีนห้วยฮากไมเ้หนือ 
โรงเรยีนบ้านเสาหนิ    

                           โรงเรยีน
อําเภอขุนยวม
   ตําบลขุนยวม
   ตําบลแมอู่คอ

   ตําบลเมืองปอน

   ตําบลแมเ่งา                    

                            

โรงเรยีนบ้านแมส่รุนิ 
โรงเรยีนบ้านแมอู่คอ 
โรงเรยีนบ้านพฒันา 
โรงเรยีนบ้านมะหินหลวง 
โรงเรยีนบ้านแมล่าก๊ะ 
โรงเรยีนบ้านท่าหนิสม้ 
โรงเรยีน ต.ช.ด.บาํรุงที� 60                   
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วิธีการสมัครวิธีการสมัคร
ผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์
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https://kruraktin.edu.cmu.ac.th/
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สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
สําเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
ใบรายงานผลการศึกษา (เกรดเฉลี�ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคการศึกษาไม่ตํ�ากว่า 2.50]
เอกสารอื�นๆ (ถ้าม ีเช่น ใบเปลี�ยนชื�อ)
ภาพถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1.5 นิ�ว
ภาพถ่ายนอกที�พักอาศัยผู้สมัคร เห็นหลังคาและฝาผนังของที�พักอาศัยทั�งหลัง
ภาพถ่ายในที�พักอาศัยผู้สมัคร เห็นพื�นและบริเวณภายในของที�พักอาศัย
วิดีโอแนะนําตัว และที�อยู่อาศัยของผู้สมัคร (ความยาววีดีโอ 3-5 นาที)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ÈÖ¡ÉÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´áÅÐ¨Ñ´àµÃÕÂÁàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã ´Ñ§¹Õé

5

วิธีการกรอกและแนบเอกสารประกอบ
การสมัครในระบบออนไลน์ 

2566

2566
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เขตพื�นที�ของผู้สมัคร ต้องตรงกับภูมิลําเนาในสําเนาทะเบียนบ้านเท่านั�น
กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน โดยไม่ต้องใส่เครื�องหมาย -
ผู้สมัครต้องเป�นสัญชาติไทยเท่านั�น

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในระบบอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความจริง

(ตัวอย่างระบบและวิธีการกรอกข้อมูล)

ระบุทุนที�เคยได้รับ หากเป�นทุนจากโรงเรียน ให้กรอกในช่องตามประเภทโรงเรียนของตน อาทิ โรงเรียนรัฐบาล
กรอกในช่องรัฐบาล พร้อมระบุชื�อทุนดังกล่าว
สมาชิกในครอบครัว หมายถึง บุคคลที�อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันในป�จจุบัน ที�ยังมีชีวิตอยู่
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ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในระบบอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความจริง

จํานวนสมาชิกที�อาศัยจริงในครัวเรือนป�จจุบัน ให้นับรวมกับตัวของผู้สมัครด้วย
การกรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน ไม่ต้องกรอกข้อมูลของผู้สมัคร
หากจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีจํานวนเกิน 10 คน ให้เลือกกรอกข้อมูลเพียง 10 คนเท่านั�น
รายได้ครัวเรือนเฉลี�ยต่อคน ต้องไม่เกิน 3,000 บาท
กรอกรายได้ที�เป�นป�จจุบัน โปรดกรอกให้ครบถ้วนและเป�นความจริง***

(ตัวอย่างระบบและวิธีการกรอกข้อมูล)

เกรดเฉลี�ยสะสม หากมี 5 ภาคเรียน ให้กรอกทั�ง 4 และ 5 ภาคเรียน แต่หากโรงเรียนไม่สามารถออกเกรดได้
ทัน ให้ใช้เกรดเฉลี�ยสะสม 4 ภาคเรียนได้
เกรดเฉลี�ยต้องไม่ตํ�ากว่า 2.50 (หากตํ�ากว่าถือว่าไม่มีคุณสมบัติที�จะสมัครได้)

17



ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในระบบอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความจริง

ผู้ปกครองต้องมีชื�ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับผู้สมัคร และยังมีชีวิตอยู่
เบอร์โทรศัพท์ควรติดต่อได้ง่าย
กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน โดยไม่ต้องใส่เครื�องหมาย -
ไม่ต้องกรอกข้อมูลตําบล อําเภอ จังหวัด (ข้อมูลจะ Link จากเขตพื�นที�ของผู้สมัคร)
ข้อมูลส่วนไหนไม่มี ให้ใส่เครื�องหมาย -

ที�อยู่ของผู้สมัคร (เลข1) คือที�อยู่ ณ ป�จจุบันตามทะเบียนบ้าน
หากผู้สมัครอยู่ในโรงเรียน หอพัก มูลนิธิ หรืออื�น ๆ ที�ไม่ใช่ครัวเรือนตนเอง ให้กรอกข้อมูลภูมิลําเนาเดิม (เลข1) 
พร้อมกรอกที�อยู่ ณ ป�จจุบันที�อาศัยอยู่ (เลข2)

18(ตัวอย่างระบบและวิธีการกรอกข้อมูล)

1
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ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในระบบอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความจริง

(ตัวอย่างระบบและวิธีการกรอกข้อมูล)

โปรดตรวจสอบข้อมูลติดต่อให้ถูกต้อง และควรติดต่อได้ง่าย

สแกนเอกสารทุกฉบับแล้วรวมเป�นไฟล์เดียว เป�นไฟล์ PDF เท่านั�น
เอกสารที�เป�นสําเนา ต้องรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
เกรดเฉลี�ยสะสม หากมี 5 ภาคเรียน ให้กรอกทั�ง 4 และ 5 ภาคเรียน แต่หากโรงเรียนไม่สามารถออกเกรดได้
ทัน ให้ใช้เกรดเฉลี�ยสะสม 4 ภาคเรียนได้
เกรดเฉลี�ยสะสมจะต้องไม่ตํ�ากว่า 2.50 เท่านั�น

โปรดถ่ายภาพตามเงื�อนไขที�กําหนดทุกประการ และภาพถ่ายควรมีความชัดเจน
ไฟล์รูปภาพต้องเป�นนามสกุล PNG หรือ JPG เท่านั�น
หากไฟล์วีดีโอมีขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป อาจมีป�ญหาในการอัพโหลด***
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(ตัวอย่างระบบและวิธีการกรอกข้อมูล)

ตัวอย่างคลิป
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ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในระบบอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความจริง

หากปรากฎชื�อนักเรียนแสดงว่าการสมัครสมบูรณ์

(ตัวอย่างระบบและวิธีการกรอกข้อมูล)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 

คลิกปุ�ม 
"ยืนยันการสมัคร"

*เมื�อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
หากต้องการแก้ไขข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที�

การสมัครคัดเลือก
 ในระบบออนไลน์เสร็จสิ�น

คลิก "ตรวจสอบข้อมูล"
ผู้เข้าสมัคร 
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หากพบป�ญหากรณี
ไม่สามารถส่งไฟล์หรือคลิปวีดีโอได้ 

สามารถติดต่อ 
  1. อาจารย์พิศณุ รอตโกมิล
      โทร : 093-1936305 หรือ LIND ID : tyty00933
  2. นายกันตวิชญ์ กิรีรักษ์ 
      โทร : 092-4658885 
  3. นางสาวนาฏนารี คุณนะ 
      โทร : 092-5285091 
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