
 

      

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย 
“ความหวังของแผ่นดิน” เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 
2564 ระหว่างวันที่ 6 - 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                   
โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์               
ซึ่งยึดหลักการมีส่วนร่วม ความถูกต้อง ความโปร่งใส และความเป็นธรรม  

บัดนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 32 คน เพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒๒-๓1 มีนาคม 2564 ดังนี้ 
 

พื้นที่เป้าหมาย ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 1 นางสาวนันทนา บุญลือ  
ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  
(2 อัตรา) 

๒ นางสาวฐิติรัตน์ ขัดสงคราม  
๓ นางสาวพิมพรรณ ทองสุขเสนีย์  

ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ๔ นายเขษมศักดิ์ อวดเขต  
ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 
(2 อัตรา) 

๕ นางสาวจริยา ฤดีเลิศโภคิม  
๖ นางสาววารินทร์ อินต๊ะวงศ์  
 นางสาวณัฐวดี เป็กธนู ส ารองอันดับที่ ๑ 
 นางสาวเขมจิรา เจริญราช ส ารองอันดับที่ ๒ 

ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ๗ นางสาวพัชรี แซ่ย่าง  
 นางสาววันเพ็ญ แซ่ฟ้า ส ารองอันดับที่ ๑ 
 นางสาวนารีรัตน์ แซ่เฮ่อ ส ารองอันดับที่ ๒ 

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
(2 อัตรา) 

๘ นางสาวเยาวเรศ แซ่ว่าง  
๙ นางสาวอารียา สอนพร  

ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ๑๐ นางสาวสุภาภรณ์ อาจอ  
 นางสาวชลิตา ศิริวัฒนาวงษ์ ส ารองอันดับที่ ๑ 
 นางสาววราภรณ์ ห่อแฮ ส ารองอันดับที่ ๒ 

ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ๑๑ นางสาววิไลพร โกดติ๊บ  
ต.เวียง... 
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พื้นที่เป้าหมาย ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๑๒ นางสาวสุติภา สวยดี  

 นางสาวพุดตาล สังสัมฤทธิ์ ส ารองอันดับที่ ๑ 
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๑๓ นางสาวลลิตา รู้ดี  
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๑๔ นายธวัช ปู่แหลง  
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ๑๕ นางสาวจันจิรา เทพปณะ  
ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  ๑๖ นางสาวกุลนิษฐ์ ปิมปาอุด  
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๑๗ นางสาวทิพมณี จุติภูผา  

 นางสาวสุธินันท์ ดูพนาหรรษา ส ารองอันดับที่ ๑ 
ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

๑๘ นางสาวสุภาภรณ์ แตะวอ  
 นางสาวบุญสิตา เงินทวีสัมพันธ์ ส ารองอันดับที่ ๑ 
 นางสาวภัณทิรา เงินดี ส ารองอันดับที่ ๒ 

ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

๑๙ นายธนวัฒน์ คงฤทธิ์กล้า  
 นายอัครเดช หินน้อย ส ารองอันดับที่ ๑ 

ต.ปงเตา อ.งาว จ.ล าปาง ๒๐ นางสาวศิริพร สุทธนะ  
ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ๒๑ นายวีรภัทร มะเยอะ  

 นางสาวบุษกร กาศเกษม ส ารองอันดับที่ ๑ 
 นางสาวจุฑารัตน์ สะเอียบคง ส ารองอันดับที่ ๒ 

ต.ท่าแฝก อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
(2 อัตรา) 

๒๒ นางสาวปิยภรณ์ อ่ านวล  
๒๓ นายพงศกร พุทธมูล  

 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์จร ส ารองอันดับที่ ๑ 
 นางสาวอรวรา อิสสระ ส ารองอันดับที่ ๒ 

ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ๒๔ นายอาหมัด พิมใบ  
 นางสาวปาริชาต แสงสว่าง ส ารองอันดับที่ ๑ 
 นางสาวกุลจิรา แซ่กือ ส ารองอันดับที่ ๒ 

ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ๒๕ นางสาวพัชรา เพชรคีรีรัฐ  
 นางสาวปีติชา เทิดคีรีไพรสัณฑ์ ส ารองอันดับที่ ๑ 

ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ๒๖ นายวุฒิชัย เผ่าสุวินัย  
 นางสาววัลนิศา มาลีกนก ส ารองอันดับที่ ๑ 

ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ๒๗ นางสาวสุมิตา จุ้ยค า  
 นางสาวสุนิสา พรหมท้วม ส ารองอันดับที่ ๑ 

ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  
 

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  
และใช้ผู้สมัครต าบลเข็กน้อย 

ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์   ใช้ผู้สมัครต าบลเข็กน้อย 
 

ต.เข็กน้อย... 
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พื้นที่เป้าหมาย ล าดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ๒๘ นางสาวดวงใจ แซ่หลอ  

๒๙ นางสาวศศิวิมล แซ่เฮอ  
๓๐ นางสาวอรทัย แซ่ลี  

 นางสาวชุติมา แซ่หา ส ารองอันดับที่ ๑ 
 นางสาวสุธิดา ศิริเรืองกุล ส ารองอันดับที่ ๒ 

ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ๓๑ นางสาวณัฐพร โพธิสา  
(2 อัตรา) ๓๒ นางสาวพจมาน หม่ืนสุรินทร์  

 
ทั้งนี้ หากมีข้อทักท้วงผลการคัดเลือก  สามารถติดต่อได้ที ่คณะครุศาสตร์  โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๒๖  
  
 ประกาศ ณ วันที่ ๒2 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า) 
           รองอธิการบดี ปฏิบัติราการแทน 

         อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


