
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล  

เป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถ่ิน) รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

------------------------------ 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่าน

การพิจารณาให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

๑.  สาขาวิชาที่รับสมัคร  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี ๔ ปี  
๒.  คุณสมบัติผู้สมัคร  
     ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
     ๒.๒  กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา              

ในปีการศกึษา ๒๕๖๕ 
     ๒.๓  เป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนตามเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
     ๒.๔  มีบิดาหรือมารดา  หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตําบลที่ผู้รับ

ทุนจะไปบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปีติดต่อกัน จนถึงวันสมัคร 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

     ๒.๕  มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ (หากไม่ถึง ๕ ภาคการศึกษา ให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคการศึกษา เมื่อได้รับเกรด
เฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษาแล้ว ให้นํามาแสดงในภายหลัง ทั้งนี้หากเกรดเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคการศึกษาต่ำกว่า ๒.๕๐ 
ถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ) กรณีกําลังศึกษาที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)            
ให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคเรียนสุดท้าย โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐  

     ๒.๖  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความตั้งใจจะเป็นครูในพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งเป็นท้องถิ่น
ของตน 

     ๒.๗  มีประสบการณ์ในการทํากิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือส่วนรวม  
     ๒.๘  ไม่มีความประพฤติท่ีส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน 
     ๒.๙  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือบกพร่อง               

ในศีลธรรมอันดี  
๓.  จํานวนที่จะรับเข้าศึกษา  
     จำนวน ๓๐ คน   
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๔.  สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนดังนี้  
     ๔.๑  ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๓๐ ,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี โดยจ่ายตามจริง                

ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด 
    ๔.๒  ค่าหอพัก จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน โดยจ่ายจริงตามอัตราที่มหาวิทยาลัย

กำหนด แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด 
     ๔.๓  ค่าครองชีพ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน 
     ๔.๔  ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน  
     ทั้งนี้   ผู้รับทุนจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีรายงานผลตามเงื่อนไข                

ของโครงการให้กับมหาวิทยาลัย และ กสศ. อย่างต่อเนื่อง 
๕. เงื่อนไขการรับทุน 
     เมื่อผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่โครงการกำหนดแล้ว 

จะต้องไปบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งเป็นท้องถิ่นภูมิลำเนาของตน ตามความ
ต้องการของทางราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

     ในกรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการยุติการเรียน หรือเรียนไม่จบตามหลักสูตรที่
กำหนดไว้ หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ปฏิบัติหน้าที่ครูได้ครบตามกำหนดเวลาข้างต้น โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามจำนวนที่รับไปทั้งหมด โดยปรับลดสัดส่วนลงตามระยะเวลาที่
ปฏิบัติราชการไปแล้ว ทั้งนี้ กสศ.จะกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญา ผู้รับทุนต่อไป 

๖.  ขั้นตอนการสมัคร การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  
     วิธีที่ ๑ สมัครผ่านระบบออนไลน์  
     (๑)  ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเบื้องต้นในระบบรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕  

ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่เว็บไซต์ http://edu.vru.ac.th/registr.php  
     (๒)  ผู้สมัครอัพโหลดแบบ กสศ.๐๑  และเอกสารประกอบการสมัคร (โดยต้องสแกน

เอกสาร ทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว)  
     (๓ )  ผู้ สมั ค ร อัพ โหลดวีดี โอแนะนํ าตั ว เอ งและสภ าพที่ อยู่ อ าศั ย   ที่ เว็บ ไซต์  

http://edu.vru.ac.th/registr.php คลิ๊กท่ี “ส่งคลิปวีดีโอ”  
     (๔)  ส่งใบสมัครแบบ กสศ.๐๑ และเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์หรือบริษัท

ขนส่งอ่ืนๆ ถึงมหาวิทยาลัยตามที่อยู่ที่ระบุภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะถือ               
เอาวันที่ตราประทบัในวันส่งเอกสาร  

     วิธีที่ ๒ ส่ง ใบสมัครทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งอ่ืน ๆ  
     (๑)  ผู้ ส มั ค ร ด า ว น์ โ ห ล ด ใบ ส มั ค ร แ ล ะ แ บ บ  ก ส ศ .๐ ๑  จ า ก เว็ บ ไซ ต์  

http://edu.vru.ac.th/registr.php 
     (๒)  ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัคร (ส่วนที่ ๑) แบบกสศ.๐๑ (ส่วนที่ ๒) และแนบ

เอกสาร ประกอบการสมัคร (ส่วนที่ ๓) ให้ครบถ้วน  
     (๓ )  ผู้ ส มั ค ร อัพ โห ลดวี ดี โอแนะนํ าตั ว เอ งและสภ าพที่ อยู่ อ าศั ย  ที่ เว็บ ไซต์  

http://edu.vru.ac.th/registr.php คลิ๊กท่ี “ส่งคลิปวีดีโอ”  
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     (๔)  ส่งใบสมัครแบบ กสศ.๐๑ และเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์หรือบริษัท
ขนส่งอ่ืนๆ ถึงมหาวิทยาลัยตามที่อยู่ที่ระบุภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะถือ                
เอาวันที่ตราประทับในวันส่งเอกสาร  

     วิธีที่ ๓ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
     (๑)  ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครและแบบ กสศ.๐๑  จากเว็บไซต์ http://edu.vru.ac.th/ 

registr.php 
     (๒)  ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัคร (ส่วนที่ ๑)  แบบ กสศ.๐๑  (ส่วนที่ ๒) และแนบ

เอกสารประกอบการสมัคร (ส่วนที่ ๓) ให้ครบถ้วน  
     (๓ )  ผู้ ส มั ค ร อัพ โห ลดวี ดี โอแน ะนํ าตั ว เอ งและสภ าพที่ อยู่ อ าศั ย  ที่ เว็ บ ไซต์  

http://edu.vru.ac.th/registr.php คลิ๊กท่ี “ส่งคลิปวีดีโอ” 
     (๔)  ส่งใบสมัคร แบบ กสศ.๐๑  และเอกสารประกอบการสมัครถึงมหาวิทยาลัย             

ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่  ๑ หมู่  ๒๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง                 
จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

     วิธีที่  ๔ สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนที่ เป็นพื้นที่ เป้าหมายในการบรรจุตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดตามแนบท้ายประกาศนี้ ระหว่าง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งผ่านเพจเฟสบุ๊ค: ครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

     เอกสารประกอบการสมัคร  
     -  สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ  
     -  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ 
     -  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ  
     -  ใบรายงานผลการศึกษา ๕ ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                 

หรือ เทียบเท่า (หากไม่ถึง ๕ ภาคการศึกษา ให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคการศึกษา เมื่อได้รับเกรดเฉลี่ย                
๕ ภาคการศึกษาแล้ว ให้นํามาแสดงในภายหลัง) หรือใบรายงานผลการศึกษาก่อนภาคเรียนสุดท้ายของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ๑  ฉบับ  

     - รูปถ่ายของนักเรียน ณ ปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 
๗.  เงื่อนไขการจัดทําคลิปวีดีโอแนะนําตัวเองและสภาพที่อยู่อาศัย 
     ผู้สมัครจัดทําคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที โดยในคลิปวีดีโอประกอบเนื้อหา ๒ ส่วน 

ได้แก่ 
     ส่วนที่ ๑ แนะนําตนเอง  
     -  นําเสนอข้อมูลส่วนตัวและสถานศึกษาของผู้สมัคร  
     -  นําเสนอข้อมูลครอบครัวของผู้สมัครเช่นสถานภาพครอบครัวจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว  อาชีพหลักของครอบครัว เป็นต้น  
     ส่วนที่ ๒ นําเสนอข้อมูลและถ่ายวีดีโอที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้สมัคร ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 

เป้าหมายตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 

หมายเลขอ้างอิง 190113XQIG03776

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



 - ๔ - 

     -  วัสดุที่ใช้ทําพ้ืนบ้าน  
     -  วัสดุที่ใช้ทําฝาบ้าน  
     -  วัสดุที่ใช้ทําหลังคาบ้าน  
     -  ลักษณะห้องสุขาในบ้านหรือบริเวณบ้าน  
     -  ที่ดินทําการเกษตร (เป็นเจ้าของหรือเช่าจํานวนพื้นที่ใช้ทําการเกษตรอะไร)  
     -  แหล่งน้ำดื่มท่ีใช้ในบ้าน  
     -  แหล่งไฟฟ้าที่ใช้  
     -  ยานพาหนะในครัวเรือนทุกชนิดที่ใช้งานได้เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซต์  
        รถไถ รถเก่ียวข้าว เป็นต้น 
     -  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้เช่นคอมพิวเตอร์แอร์ทีวีเครื่องซักผ้าเป็นต้น  
๘.  ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  
     เรียน   ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     เลขที่ ๑ หมู่ ๒๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐ 
      (ใบสมัครครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๔)  
     *หมายเหตุ  กรณีส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามกําหนด 

หรือขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  
๙.  การคัดกรองนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย  
     (๑)  คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยลงพ้ืนที่เพ่ือค้นหา คัดกรอง โดยการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์ และเยี่ยมบ้านของผู้สมัครให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กสศ.กำหนด 
โดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือให้คณะกรรมการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้าน จากนั้นจะจัดส่งรายชื่อไปยัง กสศ. 
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง 

     (๒)  มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์เข้าค่าย “ฉันอยากเป็นครู                           
ผู้รัก(ษ์)ถิ่น วไลยอลงกรณ์” วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖  

          -  ทางเว็บไซต์ http://edu.vru.ac.th/registr.php  
          -  เพจ Facebook : ครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม -

ราชูปถัมภ์ 
๑๐.  การคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
     (๑)  มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่าย “ฉันอยากเป็นครูผู้รัก(ษ์)ถ่ิน วไลยอลงกรณ์”  ระหว่าง

วันที่  ๒๒ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์                         
โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร   

     *หมายเหตุ วันเวลา ในการจัดกิจกรรมค่ายอาจมีการเปลี่ยน โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านเพจ 
Facebook : ครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

     (๒)  คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “ฉันอยากเป็นครู       
ผู้รัก(ษ์)ถิ่น วไลยอลงกรณ์” โดยพิจารณาคุณลักษณะของนักเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

      -  คุณลักษณะความเป็นครู 
     -  ทักษะชีวิต 
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 - ๕ - 

     -  ความรักในท้องถิ่น 
      -  สมรรถนะการสอน 
๑๑.  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน  
       มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ 

http://edu.vru.ac.th/registr.php 
      ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับทุนสามารถทักท้วงหรือขอตรวจสอบผลการ

คัดเลือกได้ภายใน ๗ วันทำการหลังประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน เมื่อคณะกรรมดำเนินการพิจารณาแล้วให้ถือว่า 
ผลของการพิจารณานั้นเป็นที่สิ้นสุด 

๑๒.  กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
       ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ http://edu.vru.ac.th/registr.php      

เพ่ือรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
และข้ึนทะเบียนนักศึกษาทั้งหมด ทางกสศ. จะเป็นผู้รับผิดชอบ  

๑๓.  หากตรวจสอบภายหลัง พบว่า นักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ตามหลักสูตร จะถือว่าการเข้าศึกษาครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ และจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทันที  

๑๔.  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศ นี้ 
       ในการตีความหรือวินิจฉัย กรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้

หรือในกรณทีี่ประกาศนี้ได้กำหนดไว้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สิ้นสุด 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ติดต่อได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๒๙ ๓๐๙๙ หรือ เพจ Facebook : ครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

    
    ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}                  
 

{Rank} {Signature} 
{PersonName}  

{PositionName1}  
 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ตารางแนบท)ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ; ในพระบรมราชูปถัมภ; 

เร่ือง การรับสมัครเข)ารGวมโครงการสร)างโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียน ในพ้ืนท่ีหGางไกลเปNนครูรุGนใหมG

เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน  

(ครูรัก(ษ;)ถ่ิน) รุGนท่ี ๔ ปTการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ; ในพระบรมราชูปถัมภ; 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

พ้ืนท่ีเปZาหมาย โครงการครูรัก(ษ;)ถ่ิน รุGนท่ี ๔ (ปTการศึกษา ๒๕๖๖)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ; ในพระบรมราชูปถัมภ; 

ลำดับ โรงเรียนปลายทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด 

๑ วัดลาดประทุมทอง บ1านช1าง สองพ่ีน1อง สุพรรณบุรี 

๒ วัดใหม<บำรุงธรรม บางตาเถร สองพ่ีน1อง สุพรรณบุรี 

๓ โรงเรียนบ1านหนองใหญ< ทุ<งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

๔ บ1านเนินดินแดง เทพนิมิต โปKงน้ำร1อน จันทบุรี 

๕ โรงเรียนวัดผักกาด คลองใหญ< โปKงน้ำร1อน จันทบุรี 

๖ โรงเรียนสังวาลยSวิทยS ๖ ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 

๗ โรงเรียนบ1านสวนส1ม สะตอน สอยดาว จันทบุรี 

๘ บ1านโขดทราย หาดเล็ก คลองใหญ< ตราด 

๙ บ1านหาดเล็ก หาดเล็ก คลองใหญ< ตราด 

๑๐ บ1านตาหนึก คลองใหญ< คลองใหญ< ตราด 

๑๑ วัดห1วงโสม ไม1รูด คลองใหญ< ตราด 

๑๒ บ1านหนองม<วง ไม1รูด คลองใหญ< ตราด 

๑๓ บ1านคลองมะนาว ไม1รูด คลองใหญ< ตราด 

๑๔ บ1านอ<าวพร1าว เกาะกูด เกาะกูด ตราด 

๑๕ อนุบาลเกาะกูด เกาะกูด เกาะกูด ตราด 

๑๖ บ1านเกาะหมาก(สถิตยSสุทธิวงษS) เกาะหมาก เกาะกูด ตราด 

๑๗ เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม<อมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

นนทรียS บ<อไร< ตราด 



พ้ืนท่ีเปZาหมาย โครงการครูรัก(ษ;)ถ่ิน รุGนท่ี ๔ (ปTการศึกษา ๒๕๖๖)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ; ในพระบรมราชูปถัมภ; 

ลำดับ โรงเรียนปลายทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด 

๑๘ เพชรรัตนราชสุดา ทัพไทย ตาพระยา สระแก1ว 

๑๙ ทับทิมสยาม๐๓ ทัพไทย ตาพระยา สระแก1ว 

๒๐ บ1านทัพไทย ทัพไทย ตาพระยา สระแก1ว 

๒๑ บ1านโคกทหาร ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก1ว 

๒๒ บ1านมะกอก ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก1ว 

๒๓ เพียงหลวง ๑๗ (บ1านแสง) ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก1ว 

๒๔ บ1านโคกแจง ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก1ว 

๒๕ ทับทิมสยาม๐๕ คลองไก<เถ่ือน คลองหาด สระแก1ว 

๒๖ บ1านเขาดิน คลองหาด คลองหาด สระแก1ว 

๒๗ บ1านคลองหาดสาขาบ1านเขาช<องแคบ คลองหาด คลองหาด สระแก1ว 

๒๘ บ1านซับนกแก1ว หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก1ว 

๒๙ วัดจตุพิธวราวาส นพรัตนS หนองเสือ ปทุมธานี 

๓๐ วัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 

 

หมายเหตุ: ผู1สมัครและบิดา มารดา หรือผู1ปกครอง ต1องมีช่ืออยู<ในทะเบียนบ1านในตำบลตามแนบท1ายประกาศน้ี

อย<างน1อย ๓ ปd 
 




