
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 TCAS รอบท่ี 2 Quota 

โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับ

ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 TCAS รอบท่ี 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเขาศึกษาตอวิชาเอกการประถมศึกษา (เอกเด่ียว) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(รหัสสาขาวิชา  05005 รหัสกลุ มส าขา 177 ) ตามโครงการความรวมมือกับคณ ะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ 

ระหวางวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ 2566 โดยใชผลการสอบ TGAT/TPAT5 และ A-level วิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร 1 ประจําปการศึกษา 2566 มีรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครฯ ดังน้ี 

1. จํานวนนิสิตท่ีจะรับจํานวนรวมท้ังส้ิน 45 คน ดังน้ี 

1.1 กอ.รมน.ภาค 1 รับจํานวน  8 คน 

1.2 กอ.รมน.ภาค 2 รับจํานวน 10 คน 

1.3 กอ.รมน.ภาค 3 รับจํานวน  8 คน 

1.4 กอ.รมน.ภาค 4 รับจํานวน 19 คน (4 + 15) 

หมายเหตุ : 1. จังหวัดในสังกัด กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัด

 นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอสะบายอย 

 และอําเภอเทพา รวมจํานวนรับ 15 คน 

2. สถานท่ีเรียนและหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นิสิตคณะศึกษาศาสตรทุกชั้นป เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยูที ่ ถนนสุขุมวิท 23 

(ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

ตั้งอยูที่ 63 หมู 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

โดยมหาวิทยาลัยจะจัดหอพักใหอาศัยภายในมหาวิทยาลัย ณ หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม กรุงเทพมหานคร 

และหอพักนิสิต จังหวัดนครนายก จนสําเร็จการศึกษาโดยไมตองชําระคาธรรมเนียมหอพัก แตใหนิสิตชวยกัน

ชําระคาไฟฟา นํ้าประปาและอ่ืนๆ (ตามที่จายจริง โดยเฉลี่ยเดือนละไมเกิน 500 บาท)  

หอพักนิสิตโครงการเพชรในตมเปนอาคาร 5 ชั้น 2 อาคาร แยกนิสิตชาย และนิสิตหญิง มีลักษณะเปน

หองพักรวมจัดเรียงเตียงสองชั้นเปนแถวตามลักษณะของหองท่ีเปนโถงกวาง จัดแบงเปนหองศึกษาคนควา 

(Study Room) และหองโถงจัดกิจกรรม ชั้นท่ี 5 เปนดาดฟา นิสิตจะตองรักษาวินัยและอยูภายใตกฎระเบียบ

ของหอพักโดยเครงครัดตลอดจนวินัยในการอยูรวมกันในสังคม 
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3. คุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธ์ิสมัคร 

3.1 ผูสมัครมีสัญชาติไทย 

3.2 บิดาหรือมารดาและผูสมัคร มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) ตามพ้ืนที่

ประกาศรับรองมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับจนถึงวันรับสมัคร ดังน้ี 
 

กอ.รมน.ภาค พื้นท่ีจังหวัดชายแดน พ้ืนท่ีจังหวัดตอนใน 

กอ.รมน.ภาค 1 จังหวัดกาญจนบุรี  

จังหวัดจันทบุรี  

จังหวัดตราด  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จังหวัดเพชรบุรี  

จังหวัดราชบุรี  

จังหวัดสระแกว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชัยนาท 

จังหวัดนครนายก 

จังหวัดนครปฐม 

จังหวัดนนทบุร ี

จังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดระยอง 

จังหวัดลพบุรี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสิงหบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

จังหวัดอยุธยา 

จังหวัดอางทอง 
 

 

กอ.รมน.ภาค พื้นท่ีจังหวัดชายแดน พ้ืนท่ีจังหวัดตอนใน 

กอ.รมน.ภาค 2 จังหวัดนครพนม 

จังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัดบุรีรัมย 

จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดเลย 

จังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดสุรินทร 

จังหวัดหนองคาย 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

จังหวัดอํานาจเจริญ 

จังหวัดกาฬสินธุ 

จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดมหาสารคาม 

จังหวัดยโสธร 

จังหวัดรอยเอ็ด 

จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดหนองบัวลําภู 

จังหวัดอุดรธานี 
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กอ.รมน.ภาค พื้นท่ีจังหวัดชายแดน พ้ืนท่ีจังหวัดตอนใน 

กอ.รมน.ภาค 3 จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดตาก 

จังหวัดนาน 

จังหวัดพะเยา 

จังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดอุตรดิตถ 

จังหวัดกําแพงเพชร 

จังหวัดนครสวรรค 

จังหวัดพิจิตร 

จังหวัดเพชรบูรณ 

จังหวัดแพร 

จังหวัดลําปาง 

จังหวัดลําพูน 

จังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดอุทัยธานี 
 

 

กอ.รมน.ภาค พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน พ้ืนท่ีจังหวัดตอนใน 

กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดชุมพร 

จังหวัดระนอง 

จังหวัดสงขลา 

จังหวัดสตูล 

จังหวัดกระบ่ี 

จังหวัดตรัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดพังงา 

จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

พ้ืนท่ีสวนหนา และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา 

จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดสงขลา อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอสะบายอย และอําเภอเทพา 

 

3.3 เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังน้ี 

 ผูขาดแคลนทุนทรัพย หมายความวา ผูที่ มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน 360,000 บาทตอป รายไดตอ

ครอบครัว พิจารณาจากรายไดรวมของบิดา-มารดา ในกรณีท่ีบิดา-มารดาเปนผูใชอํานาจปกครอง หรือ 

รายไดของผูปกครอง ในกรณีท่ีผูใชอํานาจปกครองมิใชบิดา-มารดา 

3.4 กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2565 (มหาวิทยาลัยจะไม
พิจารณาผูที่สอบเทียบไดหรือผู ท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 แลว) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
นับต้ังแตภาคเรียนท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (รวม 5 ภาคเรียน) 
ไมตํ่ากวา 2.75 
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3.5 มีผลการสอบ TGAT/TPAT5 ประจําปการศึกษา 2566 ตามองคประกอบ ดังน้ี 

รหัสและช่ือวิชา GAT/PAT5 คานํ้าหนัก (%) เกณฑข้ันตํ่า (%) 

TGAT  วิชาความถนัดท่ัวไป 10 40 

TPAT 5  วิชาความถนัดวิชาชีพครู 20 40 

A-level วิชาภาษาไทย 

30 

30 

A-level วิชาภาษาอังกฤษ 20 

A-level วิชาคณิตศาสตร 1 20 

สอบสัมภาษณ 40 - 

3.6 เปนผูมีความประพฤติดี มีลักษณะเปนผูนําท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกลาวจากผูบริหารสถานศึกษา 

3.7 มีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณแข็งแรง 
3.8 มีบุคลิกภาพดีท่ีเหมาะสมกับการเปนครู 
3.9  ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซ่ึงเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ และ/หรือเปนโรคที่จะเบียดเบียน หรือมีความผิดปกติ

ท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู  
3.10 ตองไมเปนผูที่ยืนยันสิทธ์ิ หรือรายงานตัวเขาเปนนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ จากการคัดเลือก 

TCAS รอบท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2566 
 

4. การสมัครเขาเปนนิสิต 
4.1 ผูสมัครเขาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยท่ี http://admission.swu.ac.th ทําการลงทะเบียนผูใชงาน

(สมัครคร้ังเดียว)  เขาสูระบบ (หากลงทะเบียนไวแลวขามไปขอที่ 4.2) 
4.2 เลือก สมัครระดับปริญญาตรี 
4.3 เลือกประเภทการรับสมัคร  TCAS รอบท่ี 2 โควตา 

4.4 ในการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 2 Quota ผูสมัครสามารถสมัครได 1 สาขาวิชาเทาน้ัน 
4.5 กรอกขอมูลการสมัครและตรวจสอบใหถูกตองกอนบันทึกขอมูล (โปรดบันทึกขอมูลการสมัครดวยตนเอง 

และตรวจสอบขอมูลตางๆ อยางละเอียดเพ่ือประโยชนของตนเอง) 

4.6 ไมมีคาธรรมเนียมการสมัคร 
4.7 การพบเลขท่ีน่ังสอบหมายความวาผูสมัครมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาเขารับการคัดเลือก ยังไมไดเปนผูมีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ 
4.8 ผูสมัครจะตองดูประกาศผลการคัดเลือก หรือประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

อีกคร้ังหน่ึงตามวันที่กําหนด และมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครที่ชําระไปแลว กรณีผูสมัครไมผาน
การคัดเลือกตางๆ ดังน้ันกอนการสมัครตองศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครอยางละเอียด
เพ่ือประโยชนของตนเอง 

4.9 หากตรวจพบภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงตามที่ระบุไวในประกาศฯ แมจะผาน
กระบวนการคัดเลือกเขาเปนนิสิตแลวก็ตาม จะถูกตัดสิทธ์ิในการคัดเลือกคร้ังน้ีโดยไมไดรับเงินตางๆ 
ท่ีชําระไวแลวคืนไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4.10 การตรวจสอบเลขที่น่ังสอบ/การประกาศผลตางๆ ผูสมัครเขาไป http://admission.swu.ac.th  

ขอมูลผูสมัคร  ขอมูลสมัครสอบ ดูขอมูลที่ใบสมัครที่สมบูรณ 
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5. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 

 ผูสมัครจะตองสงแฟมสะสมผลงานและหลักฐานประกอบการสมัคร ดังตอไปน้ี (หากสงเอกสารไมครบ

ภายในวันท่ีกําหนดจะไมไดรับการพิจารณาใบสมัคร) 

5.1 ประวัติและผลงาน (Portfolio)  

 ให ผูสมัครทุกคนจัดทํ าและสงแฟมประวั ติและผลงาน (Portfolio) จํานวนเอกสารไม เกิน 10 

หนากระดาษ A4 (ไมรวมปกและเอกสารประกอบการสมัครอ่ืนๆ)เอกสารท่ีแสดงภายใน (Portfolio) ควรเปน

เอกสารท่ีแสดงตัวตน ทักษะ ความรูความสามารถ การเขารวมกิจกรรม การกระทําความดี มีคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีเปนท่ีประจักษและอุทิศตนเพ่ือสวนรวม ตลอดจนรางวัลท่ีไดรับ ท่ีมีความสอดคลองกับหลักสูตร/

สาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร ผลงานท่ีนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาตองไมเกิน 3 ปยอนหลังนับจากปที่สมัคร 

โดยสามารถออกแบบและสรางสรรค รูปแบบของแฟมประวั ติและผลงาน (Portfolio) ไดอยางอิสระ 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แกผูสมัครไมวากรณีใด  ๆ 

 ใหผูสมัครอัพโหลดไฟลแฟมสะสมผลงาน(Portfolio) ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล ขนาดไมเกิน 25MB 

โดยต้ังช่ือไฟล “ช่ือ_นามสกุล_รหัสสาขาท่ีสมัคร” ในระบบรับสมัครฯ http ://admission.swu.ac.th ภายใน

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 (วันสุดทายของการรับสมัคร) ภายในเวลา 18.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล 

PDF ท่ีผูสมัครอัพโหลดครั้งสุดทายเปนสําคัญ หากสงเอกสารเกินระยะเวลาท่ีกําหนดมหาวิทยาลัยจะไมรับ

พิจารณาใบสมัคร 

5.2 หลักฐานประกอบการสมัคร 

1) ใบสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชั้นปท่ี 1 โครงการเพชรในตม 

แบบ ตรี 7 (เอกสารแนบทายประกาศฯ) 

2) หนังสือรับรองรายไดครอบครัวและการอาศัยในหมูบาน อพป. แบบ ตรี 8 (เอกสารแนบทายประกาศฯ) 

3) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป และถายภายใน

ระยะเวลา ไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรนักเรียน หรือสําเนาบัตรท่ีมีรูปถายที่ทางราชการออกให 

และสําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อตัวหรือช่ือสกุลในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือตัวหรือชื่อสกุล 

5) สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) ท่ีมีชื่อของบิดาหรือมารดาและผูสมัครจํานวน 1 ชุด เพ่ือการ

ตรวจสอบของเจาหนาท่ี 

6) ใบรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา ท่ีรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 (ตามขอ 3.4) 

7) สําเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือสําเนาใบประกาศอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ

เทียบเทา พรอมทั้งมีขอความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน นับตั้งแตภาคเรียน

ที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ตามขอ 3.4) 

8) ใบรับรองความประพฤติจากผูบริหารสถานศึกษา (ตามขอ 3.6) 

9) ใบรับรองแพทยแสดงผลการตรวจรางกายท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเทาน้ันไมเกิน 3 เดือน 
10)ภาพถายตัวบาน บริเวณรอบบ าน และสภาพแวดลอมในบาน บริเวณรอบบาน และสถาน

ประกอบการของครอบครัว จํานวนอยางนอย 3 ภาพ 
11)สําเนาประกาศหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) ท่ีนักเรียนมีภูมิลําเนา (ตามขอ 3.2) 

หรือหนังสือรับรองการเปนหมูบาน อพป. จากที่วาการอําเภอในจังหวัดที่สังกัด 

รา่ง
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ทั้งน้ีใหสงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ขอ 1) – ขอ 11) ทั้งหมดทางไปรษณีย “แบบดวน
พิเศษ (EMS) หรือ แบบลงทะเบียน (R)” (เก็บหลักฐานการสงไวใชในการสืบคนขอมูล) โดยวงเล็บมุมซอง 
“สมัครเขาศึกษาตอโครงการเพชรในตม” ไปยัง กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 
(ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณียตนทางเปนสําคัญ) หรือ ย่ืนใบสมัครฯ ดวยตนเองท่ี กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด 
รายละเอียดแนบทายประกาศ 

 

6. เอกสารท่ีตองนําไปในวันสอบสัมภาษณ(ฉบับจริง) 
6.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน หรือ บัตรท่ีมี 

รูปถายท่ีทางราชการออกให  
6.2 ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือใบประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา 

พรอม ท้ัง มีขอความหรือเอกสารท่ี ระบุคะแนนเฉลี่ ย สะสม ตั้ งแต ชั้น มัธยมศึ กษาปที่  4 ถึ ง  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนตน) รวม 5 ภาคการศึกษา สําหรับผูสมัครที่ไปศึกษาในโครงการ
แลกเปล่ียน ณ ตางประเทศในชวงเวลาหน่ึงใหคํานวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ไดศึกษาในประเทศไทย 
ท้ังน้ีตองยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาตางประเทศ พรอมหนังสือรับรองจากโรงเรียนในวันสอบฯ 

6.3 ทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) 
6.4 หลักฐานการเปล่ียนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ช่ือ/นามสกุลในเอกสารการรับสมัครไมตรงกัน) พรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
6.5 ใบรายงานผลการสอบ A-level วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร 1 ประจําปการศึกษา 2566 
6.6 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

กรณีผูเขาสอบไมนําหลักฐานตามท่ีกําหนดมาแสดงในวันสัมภาษณจะถือวาขาดคุณสมบัติและจะ 
ถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคร้ังน้ี 
 

7. กําหนดการตางๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ป รายการ หมายเหตุ 

13 – 28 กุมภาพันธ 2566 รับสมัครทางอินเทอรเน็ต และอัพโหลดไฟล 
แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
ในระบบของมหาวิทยาลัย ที่

http://admission.swu.ac.th 
พรอมสงหลักฐานการสมัครไปท่ีกอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด 

ดูรายละเอียดการสมัคร ขอ 3 
และขอ 5 

 
ผูสมัครตรวจสอบความถูกตองของคะแนน  

GAT / PAT5 

http://admission.swu.ac.th 
25 เมษายน 2566 

ประกาศผลผูผานการพิจารณาคุณสมบัติ 
มีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

27 เมษายน 2566 
 

การสอบสัมภาษณ 
08.00 – 08.30 น.      รายงานตัวเขาสอบสัมภาษณ 
09.00 น. เปนตนไป     สอบสัมภาษณ 

4 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลผูผานการคัดเลือก https://www.mytcas.com 

4 – 5 พฤษภาคม 2566 ยืนยันสิทธิ์ https://www.mytcas.com 

จะแจงใหทราบภายหลัง รายงานตัวเขาเปนนิสิตคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://istart.swu.ac.th 

จะแจงใหทราบภายหลัง รายงานตัวและทําสัญญาเขาเปนนิสิต  
โครงการเพชรในตม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รา่ง
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8. สถานท่ีคัดเลือก (สนามสอบสัมภาษณ) 

ภาค 1  สอบที ่ หองประชุมศาสตราจารย ดร.ทรงศักด์ิ  ศรีกาฬสินธุชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร (อาคาร 12) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
 (รับผิดชอบโดยกองกิจการงานมวลชนและสารนิเทศ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 1 กรุงเทพมหานคร) 

ภาค 2  สอบที ่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มทบ.23 คายศรีพัชรินทร อําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน 
 (รับผิดชอบโดยกองกิจการงานมวลชนและสารนิเทศกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 2 จังหวัดนครราชสีมา) 
ภาค 3  สอบที ่ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 3 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

 อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 (รับผิดชอบโดย กองกิจการงานมวลชนและสารนิเทศ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก) 
ภาค 4  สอบที ่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มทบ.42 คายเสนาณรงค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 (รับผิดชอบโดย กองกิจการงานมวลชนและสารนิเทศ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

หมายเหตุ สนามสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความ  
 

9. เงินทุนอุดหนุนการศึกษา 
ผูท่ีรายงานตัวเขาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแลว จะไดรับการสนับสนุนการศึกษา 

จากกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดหลักสูตร
(โดยมีสัญญาชดใชทุน) ดังน้ี  

1. เงินทุนการศึกษา     2. คาท่ีพัก    3. คาใชจายกิจกรรมของนิสิต 7 กิจกรรม     4. คาใชจายอ่ืนๆ 
 

10. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ในวันที่ 25 เมษายน 2566 

ทางอินเทอรเน็ตท่ี http://admission.swu.ac.th (โปรดดูผลการสอบดวยตนเอง) 

 

11. การรายงานตัวเขาเปนนิสิต 

มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหรายงานตัวเขาเปนนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผานระบบ http://istart.swu.ac.th และทําสัญญาเขาเปนนิสิตโครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยจะแจงกําหนดการใหทราบภายหลัง  

หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงตามท่ีระบุไวในประกาศฯ แมจะผาน

กระบวนการคัดเลือกเขาเปนนิสิตแลวก็ตาม ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก

ครั้งน้ี และจะคัดช่ือออกจากการเปนนิสิตโดยไมไดรับเงินคาธรรมเนียมท่ีชําระไวแลวคืนไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

 

 

 

รา่ง



- 8 - โครงการเพชรในตม ปการศึกษา 2566 

12. ขอตกลงเบื้องตน 

12.1 การพิจารณาคัดเลือกจะตองผานการพิจารณา  

1) แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  

2) การสอบสัมภาษณ และจะพิจารณาผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด 

12.2 กรณีไมมีผูผานการคัดเลือกตามจํานวนการรับใน กอ.รมน. ภาค 1 - 4 ตามขอ 1.1 – 1.4 มหาวิทยาลัย 

สามารถปรับเปล่ียนจํานวนการรับในแตละ กอ.รมน.ภาค เพ่ือใหไดจํานวนรวมทั้งส้ิน 45 คน 

12.3 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและยืนยันการเขาเรียนในโครงการเพชรในตมแลว ตองทําสัญญาการเขาเปนนิสิต

โครงการเพชรในตม ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรเอกคู ) วิชาเอกการประถมศึกษาคูกับ

วิชาเอกท่ี 2 (ตามหมายเหตุ ขอ 1) 

12.4 ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตม ซ่ึงมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของโครงการจะไดรับการ

บรรจุเขารับราชการในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตาม

ภูมิลําเนาของบิดาหรือมารดา หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงของผูสมัครสอบ 

12.5 ในกรณีที่มาทําสัญญากับมหาวิทยาลัยแลว เม่ือมหาวิทยาลัยเปดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษา

แตไมมาเรียนตามปกติ จะตองชดใชเปนเบ้ียปรับเปนเงิน 62,500 บาท (หกหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 

และถาในกรณีท่ีไมสําเร็จการศึกษา คือไดรับการศึกษาบาง แตศึกษาไมครบตามหลักสูตร โดยได

ลาออก หรือ ไมมาลาออกแตยุติการศึกษากลางคัน จะตองชดใชเปนเบี้ยปรับตามระยะเวลาและ

จํานวนเงินท่ีไดระบุไวในสัญญา 

12.6 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

12.7 เขารวมกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมวัฒนธรรมท่ีดีงามของคณะ มหาวิทยาลัย ประเทศ และวิชาชีพ

ครู ท่ีคณะและมหาวิทยาลัย และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรกําหนด 

12.8 มีบุคลิกภาพและการแตงกายท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู 

12.9 มีคานิยมและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

12.10 หากมีกรณีท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัครฯ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

13. หนวยประสานงานและประชาสัมพันธ 

13.1 งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 โทรศัพท 02-649-5287 และ 02-649-5288  โทรสาร 02-649-5264 

13.2 งานรับนิสิตใหม สวนสงเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 โทรศัพท 02-258-4196 และ 02-649-5000 ตอ 15665 โทรสาร 02-260-2652 

13.3 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท 02-241-4753 และ 02-241-8583 โทรสาร 02-241-4753 

13.4 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 1 กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท 02-280-3978 และโทรสาร 02-280-3978 

รา่ง
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13.5 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 2 คายสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 โทรศัพท 044-246-498 และโทรสาร 044-246-498 

 ติดตอ พันตรีอํานาจ เกรียงวงศ 088-717-1442 

13.6 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 3 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก 

 โทรศัพท 055-245-070 ตอ 73580 และโทรสาร 055-258-863 

 ติดตอ พันเอกอมร  พิมพสี  081-424-8943 

13.7 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 คายวชิราวุธ ตําบลปากพูน อําเภอเมือง  

 จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท 075-383-253 และ 075-383-405 

 ติดตอ พันโทชาญณรงค ชํานาญกิจ 065-169-3542 

13.8 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด (ตามเอกสารแนบทาย) 

 

14. เง่ือนไขเก่ียวกับการรับสมัครและการคัดเลือก 

 หากมีกรณีท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในประกาศฯ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

ประกาศ      ณ      วันท่ี         มกราคม  พ.ศ. 2566 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุสุวรรณ) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

รา่ง
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ใบสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  ช้ันปท่ี 1 

โครงการเพชรในตม รุนท่ี 38 ปการศึกษา 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประวัติสวนตัว 

ชื่อ  (นาย,นางสาว)……………………………….............................................……………………………………………………    

เลขประจําตัวประชาชน.........................................................วัน เดือน ปเกิด……………………….…..............……. 

อายุ…....….ป…..……เดือน เช้ือชาติ…….....................…สัญชาติ………....................ศาสนา................................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  

บานเลขท่ี….....…….หมูท่ี…………….ชื่อหมูบาน อพป. ..............................................................................………. 

ตําบล…………....................................................………อําเภอ……..………............................................................. 

จังหวัด……………..........................................……........รหัสไปรษณีย………....................................................…… 

ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได 

บานเลขท่ี.............หมูที่…………….ถนน……............……………………..ตําบล……..........................…..……………….. 

อําเภอ..................…….................……จังหวัด……………...............…………………รหัสไปรษณีย…...……....…………. 

หมายเลขโทรศัพทบาน..........................................................โทรศัพทมือถือ..................................................... 

อีเมล......................................................................................ID Line………………………………………....……………. 

บุคคลท่ีสามารถติดตอไดสะดวก  

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ...................................................................................................................................  

ความสัมพันธ ............................................โทรศัพทมือถือ................................................................................. 

 

2. ประวัติการศึกษา 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียน……….............................................……………..………….

อําเภอ……………………..........................……………จังหวัด………………….....................พ.ศ……......……..................

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน………............................................……….... 

กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน…….............………....................................................………. 

อําเภอ…………..........................………..……………จังหวัด………………….....................พ.ศ……..........................…..

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) มัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคเรียน) .............................................................  

วิชาท่ีชอบ…………......…………………..........………ความสามารถพิเศษ………………………........................................ 

กิจกรรมที่เคยทํา………………………………………………….......................................………………………..………………… 

 

รา่ง
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3. ประวัติครอบครัว 
บิดาชื่อ……………………………….................……………………………………………….......……..อายุ…....................…….ป 
อาศัยอยูในหมูบาน อพป. ช่ือ....................................................... ระยะเวลาท่ีอยูในหมูบาน อพป. …....…….ป 
ท่ีอยูของบิดา (ตามสําเนาทะเบียนบาน)  
บานเลขที่….....…….หมูท่ี…………….ช่ือหมูบาน อพป. ..............................................................................………. 
ตําบล…………....................................................………อําเภอ……..………............................................................. 
จังหวัด……………..........................................……........รหัสไปรษณีย………....................................................…… 

หมายเลขโทรศัพทบาน..........................................................โทรศัพทมือถือ..................................................... 

 สถานภาพ   มีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม 
ระดับการศึกษาของบิดา………..............……......................................................................……………………………. 

ประกอบอาชีพ ดังน้ี   เกษตรกร   ลูกจาง   ธุรกิจสวนตัว  อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 
รายไดของบิดา………..……………....…..บาทตอป 

มารดาช่ือ………………………………….................……………………………………………….........อายุ…..................…….ป 
อาศัยอยูในหมูบาน อพป. ช่ือ....................................................... ระยะเวลาท่ีอยูในหมูบาน อพป. …....…….ป 
ท่ีอยูของมารดา (ตามสําเนาทะเบียนบาน)  
บานเลขที่….....…….หมูท่ี…………….ช่ือหมูบาน อพป. ..............................................................................………. 

ตําบล…………....................................................………อําเภอ……..………............................................................. 
จังหวัด……………..........................................……........รหัสไปรษณีย………....................................................…… 
หมายเลขโทรศัพทบาน..........................................................โทรศัพทมือถือ..................................................... 

 สถานภาพ   มีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม 

ระดับการศึกษาของมารดา………..............……................................................................……………………………. 

ประกอบอาชีพ ดังน้ี   เกษตรกร   ลูกจาง   ธุรกิจสวนตัว  อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 
รายไดของมารดา………..……………....…..บาทตอป 
สถานภาพของบิดามารดา 

อยูดวยกัน  แยกกันอยู  หยาราง  หมาย 

ปจจุบันขาพเจาอาศัยอยูกับ………….........………………………เก่ียวของเปน……………………................................... 
อาชีพ………………………………………….........................................……..รายได………………………………..บาทตอป 

ขาพเจามีพ่ีนองท้ังหมด………………….คนขาพเจาเปนคนที…่……………… 
รายช่ือพ่ีนองของขาพเจา  (รวมทั้งตัวขาพเจา)  เรียงลําดับไดดังน้ี 

ที่ ช่ือ – ชื่อสกุล สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได 
(โสด, สมรส, หมาย) 

1. .…………………….................... …………… ……………………......…… …………............. ………............ 
2. ……………………..................... …………… …………………………...... ……....…............ ………............ 

3. ……………………..................... …………… …………………………...... …………............ ………............ 

4. ……………………..................... …………… ......………………………… …………............ ………............ 

5. ……………………..................... …………… …………………………...... …………............ ………............ 

6. ……………………..................... …………… …………………………...... …………............ ………............ 
7. ……………………..................... …………… …………………………...... …………............ ………............ 

8. ……………………..................... …………… …………………………...... …………............ ………............ 

10. ……………………..................... …………… …………………………...... …………........... ………............ 

รา่ง
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 ลงช่ือ………………….….………………………………ผูสมัคร 

 (………………………………..……………………..) 

 วันที่...........เดือน...........................พ.ศ............... 

 

4.  ประวัติสุขภาพ 

ขาพเจาขอรับรองวาไมเปนโรคติดตอรายแรง ซ่ึงเปนโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเปนโรคท่ีจะเบียดเบียน  

หรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา (เคย,ไมเคย)…………….......................................................….. 

ถาเคยเปนโรคอะไร…….........................…………......…ไดรับการรักษาอยูท่ี………………................................…… 

อําเภอ………....................จังหวัด………...................................  นํ้าหนัก……....กิโลกรัม สวนสูง…....…เซนติเมตร  

 

5.  อ่ืนๆ 

5.1 ขาพเจาเคยไดรับทุนการศึกษามากอน  (เคย,  ไมเคย)…….ถาเคยไดรับทุนอะไร (โปรดระบุ) 

ช่ือทุน…………………………….................................จํานวนเงิน…………………..บาท เม่ือพ.ศ…………….. 

ช่ือทุน…………………………….................................จํานวนเงิน…………………..บาท เม่ือพ.ศ…………….. 

ขณะน้ียังไดรับอยูหรือไม    ยังไดรับอยู   ไมไดรับแลว 

5.2 ขาพเจาจะอยูหอพักนิสิตโครงการเพชรในตมและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ หรือ ขอปฏิบัติของ

หอพักนิสิตโครงการเพชรในตมทุกประการ 

5.3 ขาพเจาจะเขารวมกิจกรรมที่เปนการสงเสริมวัฒนธรรมท่ีดีงามของคณะ มหาวิทยาลัย ประเทศและ  

วิชาชีพครู ท่ีคณะและมหาวิทยาลัย และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร กําหนด 

 

สําหรับเจาหนาท่ี กอ.รมน.จังหวัด 

ขาพเจาไดตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครดังกลาวขางตนเปนที่เรียบรอยแลว 

จึงขอรับรองวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนทุกประการหากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความ

อันเปนเท็จ ขาพเจายอมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 ลงช่ือ…………………….…………………….......…………ผูรับรองขอมูล 

 (……………………………………..……………………..) 

 ตําแหนง........................................................ 

 วันที่...........เดือน...........................พ.ศ............... 

 

หมายเหตุ  ผูตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ระดับ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ข้ึนไป 

 

รา่ง
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หนังสือรับรองรายไดครอบครัวและการอาศัยในหมูบาน อพป. 

วันที่.........เดือน..................................พ.ศ.................. 
ขาพเจา................................................................ตําแหนง..........................................................................

สังกัด....................................................................สถานท่ีทํางาน...............................................................................
บานเลขท่ี………..ถนน……..........………….....ตําบล.......……………................อําเภอ…………..........……......……........……
จังหวัด……………................……………………รหัสไปรษณีย…...……………โทรศัพท.....................................ขอรับรองวา 
นาย/นางสาว.....................................................................ผูสมัครเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนนักเรียนโรงเรียน ..................................................................
อยูบานเลขที่……………………หมูบาน อพป. ช่ือ………………………………………………………… ระยะเวลาท่ีอยูในหมูบาน 
อพป.……………………ป ถนน……............……………………..ตําบล…......…..…………......... อําเภอ………….....…….......……
จังหวัด………….....……………………รหัสไปรษณีย…...……..โทรศัพท........................... 

นาย.......................................................บิดาของผูสมัคร ยังมีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม 
ประกอบอาชีพดังน้ี เกษตรกร ลูกจาง ธุรกิจสวนตัว ..................อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................

บานเลขท่ี………..ถนน……..........…………......ตําบล.......……………................อําเภอ…………..........……......……........……
จังหวัด……………................…………รหัสไปรษณีย…......…โทรศัพท........................มีรายไดรวมปละ....................บาท 
(ตัวอักษร...............................................................................................................................................) 

นาง/นางสาว.....................................มารดาของผูสมัคร ยังมีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม   
ประกอบอาชีพดังน้ี เกษตรกร ลูกจาง ธุรกิจสวนตัว ..................อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................

บานเลขท่ี………..ถนน……..........…………......ตําบล.......……………................อําเภอ…………..........……......……........……
จังหวัด……………................…………รหัสไปรษณีย…......…โทรศัพท........................มีรายไดรวมปละ....................บาท 
(ตัวอักษร...............................................................................................................................................) 

นาย/นาง/นางสาว............................................ผูปกครองผูรับเขารับการคัดเลือก(กรณีท่ีมิใชบิดา-มารดา) 
ประกอบอาชีพ......................................................สถานท่ีทํางาน...............................................................................
บานเลขท่ี………..ถนน……..........…………......ตําบล.......……………................อําเภอ…………..........……......……........……
จังหวัด……………................…………รหัสไปรษณีย…......…โทรศัพท........................มีรายไดรวมปละ....................บาท 
(ตัวอักษร...............................................................................................................................................) 
 ขาพเจาขอรับรองความประพฤติของนักเรียน วา      
            
            
 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรอง
ขอความอันเปนเท็จ ขาพเจายอมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เก่ียวของ 

ลงชื่อ…………………………………………………. 
(………………………………………………..) 

ตําแหนง........................................................ 
วันท่ี………เดือน……………………….พ.ศ………. 

 
หมายเหตุ 1. กรุณาศึกษาเอกสารแนบทาย กอนเขียนหนังสือรับรองฉบับน้ี 

1. การรับรองรายไดครอบครัวใหบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูรับรองไดแก ผูใหญบาน หรือ ผูชวยผูใหญบานท่ีไดรับมอบหมายจากผูใหญบาน 
2. ผูรับรองรายได ตองเขียนขอความดวยลายมือตนเองท้ังฉบับ ไมมีการขูด ลบ ขีด ฆา หากเขียนผิดตองมีลายเซ็นผูรับรองรายไดลงนาม

กํากับ หามใชนํ้ายาลบคําผิด 
3. แนบสําเนาบัตรของผูรับรองรายไดพรอมรับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือผูรับรอง 

  

รา่ง
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เอกสารแนบประกาศ 

เอกสารช้ีแจงการรับรองรายไดครอบครัวและการอาศัยในหมูบาน อพป. ของผูใหญบาน 

 

เรียนทานผูใหญบาน 

1.  การรับรองรายไดครอบครัวและการอาศัยในหมู บาน อพป.ใหผูใหญบานหรือผูชวย

ผูใหญบานท่ีไดรับมอบหมายจากผูใหญบานเปนผูรับรอง  

2.  ขอความอนุเคราะหเขียนหนังสือรับรองในแบบตรี 8  เพ่ือ 

    2.1  รับรองรายไดและการพักอาศัยในหมูบาน อพป.  และ 

    2.2  รับรองความประพฤติของนักเรียน การทํางานจิตอาสา หรือการชวยเหลือชุมชน  

3.  เขียนขอความรับรองดวยลายมือของทานเองท้ังฉบับ ไมมีการขูด ลบ ขีด ฆาหากเขียน

ผิด ตองมีลายเซ็นผูรับรองรายไดลงนามกํากับ หามใชนํ้ายาลบคําผิด 

4.  แนบสําเนาบัตรของผูรับรองรายได พรอมรับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือผูรับรอง ใน

กรณีผูชวยผูใหญบานท่ีไดรับมอบหมายจากผูใหญบาน ตองมีหนังสือการมอบอํานาจ หรือ สําเนาบัตร

ประชาชนของผูใหญบานผูมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือผูใหญบาน 

5. ตรวจสอบขอมูลรายไดครอบครัวท่ีแทจริง และการพักอาศัยในหมูบาน อพป. ของผูสมัคร 

หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความอันเปนเท็จ ผูรับรองจะตองรับผิดชอบตอความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

หมายเหตุ ใหผูสมัครพิมพเอกสารฉบับน้ีใหผูใหญบานศึกษากอนเขียนหนังสือรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 

  รา่ง
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ท่ีอยูสําหรับสงหลักฐานประกอบการสมัคร 

 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 1 กรุงเทพมหานคร (พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน) 

โทรศัพท 02-280-3978 และโทรสาร 02-280-3978 

 

กอ.รมน.จังหวัดท่ีสังกัด ท่ีอยูสําหรับสงหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท 

จังหวัดกาญจนบุรี  เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000 

0-3451-4508 

จังหวัดจันทบุรี  เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดจันทบุรี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000 

0-3931-2277 

จังหวัดตราด  เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดตราด 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดตราด  23000 

0-3951-1579 

0-3951-1282 

จังหวัดเพชรบุรี  เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเพชรบุรี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  76000 

0-3242-5162 

จังหวัดราชบุรี  เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดราชบุรี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000 

0-3233-7870 

จังหวัดสระแกว เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสระแกว 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว  27000 

0-3742-5120 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77000 

0-3260-2262 รา่ง
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กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 1 กรุงเทพมหานคร (พ้ืนท่ีจังหวัดตอนใน) 

โทรศัพท 02-280-3978 และโทรสาร 02-280-3978 

 

กอ.รมน.จังหวัดท่ีสังกัด ท่ีอยูสําหรับสงหลักสงหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท 

จังหวัดอยุธยา เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดอยุธยา 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดอยุธยา 13000 

0-3533-6649 

จังหวัดลพบุรี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดลพบุรี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

0-3677-0171 

จังหวัดสระบุรี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสระบุรี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 

0-3634-0736 

จังหวัดชัยนาท เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดชัยนาท 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 

0-5641-4393 

จังหวัดอางทอง เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดอางทอง 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 14000 

0-3561-1776 

จังหวัดสิงหบุรี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสิงหบุรี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 16000 

0-3650-7093 

จังหวัดนครปฐม เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครปฐม 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

0-3434-0359 

จังหวัดนนทบุรี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนนทบุรี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0-2950-0784 

จังหวัดปทุมธานี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดปทุมธานี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

0-2581-5443 

จังหวัดสมุทรปราการ เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0-2702-8186 

รา่ง



- 17 - โครงการเพชรในตม ปการศึกษา 2566 

กอ.รมน.จังหวัดท่ีสังกัด ท่ีอยูสําหรับสงหลักสงหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท 

จังหวัดปราจีนบุรี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

0-37454505-6 

จังหวัดนครนายก เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครนายก 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

0-3731-4261 

จังหวัดสุพรรณบุรี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

0-3553-5442 

จังหวัดสมุทรสาคร เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

0-3441-3120 

จังหวัดสมุทรสงคราม เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

0-3471-2828 

จังหวัดชลบุรี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดชลบุรี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

0-3828-2984 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

0-3853-5034 

จังหวัดระยอง เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดระยอง 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 

0-3869-4300 

 รา่ง



- 18 - โครงการเพชรในตม ปการศึกษา 2566 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 2 จังหวัดนครราชสีมา (พ้ืนที่จังหวัดชายแดน) 

โทรศัพท 044-246-498 และโทรสาร 044-246-498 

 

กอ.รมน.จังหวัดท่ีสังกัด ท่ีอยูสําหรับสงหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท 

จังหวัดนครพนม เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครพนม 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000 

0-4251-5827 

จังหวัดบุรีรัมย เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดบุรีรัมย 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  31000 

0-4466-6524 

จังหวัดมุกดาหาร เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดมุกดาหาร 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  49000 

0-4261-4750 

จังหวัดเลย เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเลย 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดเลย  42000 

0-4281-1199 

จังหวัดศรีสะเกษ เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 

0-4561-3977 

จังหวัดสุรินทร เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสุรินทร 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  32000 

0-4451-1399 

จังหวัดหนองคาย เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดหนองคาย 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  43000 

0-4241-3145 

จังหวัดอุบลราชธานี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน  

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000 

0-4525-4525 

จังหวัดอํานาจเจริญ เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดอํานาจเจริญ 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ  37000 

0-4552-3089 

จังหวัดบึงกาฬ เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดบึงกาฬ 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  38000 

0-4249-2499 

รา่ง
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กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 2 จังหวัดนครราชสีมา (พ้ืนที่จังหวัดตอนใน) 

โทรศัพท 044-246-498 และโทรสาร 044-246-498 

 

กอ.รมน.จังหวัดท่ีสังกัด ท่ีอยูสําหรับสงหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท 

จังหวัดกาฬสินธุ เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000 

0-4381-1565 

จังหวัดขอนแกน เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดขอนแกน 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  40000 

0-4323-4781      

จังหวัดชัยภูมิ เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดชัยภูมิ 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000 

0-4481-1445 

จังหวัดนครราชสีมา เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครราชสีมา 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000 

0-4424-3798 

จังหวัดมหาสารคาม เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดมหาสารคาม 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  44000 

0-4377-7271 

จังหวัดยโสธร เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดยโสธร 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  35000 

0-4571-4844 

จังหวัดรอยเอ็ด เรียน  ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดรอยเอ็ด 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด  45000 

0-4351-5257 

จังหวัดสกลนคร เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสกลนคร 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   47000 

0-4271-1793 

จังหวัดหนองบัวลําภู เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดหนองบัวลําภู 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 39000 

0-4231-2171 

จังหวัดอุดรธานี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดอุดรธานี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000 

0-4222-3042 

รา่ง
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กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก (พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน) 

โทรศัพท 055-245-070 ตอ 73580และโทรสาร 055-258-863 

 

กอ.รมน.จังหวัดท่ีสังกัด ท่ีอยูสําหรับสงหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท 

จังหวัดเชียงราย เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงราย 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 

0-4323-6576 

0-4323-6882 

จังหวัดเชียงใหม เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  50000 

0-4481-1573 

จังหวัดตาก เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดตาก 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก  63000 

0-4424-3798 

จังหวัดนาน เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนาน 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน  

อําเภอเมือง จังหวัดนาน  55000 

0-4377-7356 

จังหวัดพะเยา เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยา 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  56000 

0-4261-3047 

จังหวัดพิษณุโลก เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพิษณุโลก 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 

0-4351-1353 

จังหวัดแมฮองสอน เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดแมฮองสอน 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  58000 

0-4271-1763 

จังหวัดอุตรดิตถ เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  53000 

0-4231-2915-6 

 

รา่ง
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กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก (พ้ืนท่ีจังหวัดตอนใน) 

โทรศัพท 055-245-070 ตอ 73580และโทรสาร 055-258-863 

 

กอ.รมน.จังหวัดท่ีสังกัด ท่ีอยูสําหรับสงหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท 

จังหวัดกําแพงเพชร เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดกําแพงเพชร  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 

0-5570-5221 

จังหวัดนครสวรรค เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครสวรรค  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 

0-5680-3574 

จังหวัดพิจิตร เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพิจิตร  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน  

 อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 

0-5661-6149 

จังหวัดเพชรบูรณ เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 67000 

0-5672-9763 

จังหวัดแพร เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดแพร  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน  

 อําเภอเมือง จังหวัดแพร 54000 

0-5453-3723 

จังหวัดลําปาง เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดลําปาง  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน  

 อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000 

0-5426-5038 

จังหวัดลําพูน เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดลําพูน  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน  

 อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51000 

0-5351-0150 

จังหวัดสุโขทัย เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสุโขทัย  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน  

 อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 

0-5561-2559 

จังหวัดอุทัยธานี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดอุทัยธานี  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 

0-5657-1498 

 

  

รา่ง
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กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน) 

โทรศัพท 075-383-253 และ 075-383-405 

 

กอ.รมน.จังหวัดท่ีสังกัด ท่ีอยูสําหรับสงหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท 

จังหวัดชุมพร เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดชุมพร 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  86000 

0-775-04452 

จังหวัดระนอง เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดระนอง 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  85000 

0-778-00177 

จังหวัดสงขลา เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสงขลา 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000 

0-745-36662  

0-745-36664 

จังหวัดสตูล เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสตูล 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  91000 

0-747-25116 

 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ้ืนท่ีจังหวัดตอนใน) 

โทรศัพท 075-383-253 และ 075-383-405 

กอ.รมน.จังหวัดท่ีสังกัด ท่ีอยูสําหรับสงหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท 

จังหวัดกระบ่ี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดกระบี่  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน  

 อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 

0-7561-1039 

จังหวัดตรัง เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในตรัง   

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

0-7559-0464 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

0-7535-6347 

จังหวัดพังงา เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพังงา  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 

0-7648-1425 

จังหวัดพัทลุง เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพัทลุง  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

0-7461-1441 

รา่ง
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 อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 

จังหวัดสุราษฎรธานี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสุราษฎรธานี  

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน  

 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 

0-7720-6197 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ้ืนท่ีสวนหนา) 

โทรศัพท 075-383-253 และ 075-383-405 

 

กอ.รมน.จังหวัดท่ีสังกัด ท่ีอยูสําหรับสงหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท 

จังหวัดสงขลา 

อําเภอนาทว ี 

อําเภอจะนะ 

อําเภอสะบายอย 

อําเภอเทพา 

เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสงขลา 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000 

0-745-36662  

0-745-36664 

จังหวัดยะลา เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดยะลา 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  95000 

0-732-03980 

จังหวัดปตตานี เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดปตตานี 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  94000 

0-733-35057 

จังหวัดนราธิวาส เรียน ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนราธิวาส 

 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000 

0-735-13755 

 รา่ง




