
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 

TCAS รอบที่ 2 Quota 
โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา (เอกคู่) หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาล ัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอ านวยการรักษาความมั ่นคงภายใน ราชอาณาจ ักร และ
กระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญ 
ภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้ 

1. จ านวนนิสิตที่จะรับจ านวนรวมทั้งสิ้น 45 คน ดังนี้ 

1.1 กอ.รมน.ภาค 1 รับจ านวน  8 คน 
1.2 กอ.รมน.ภาค 2 รับจ านวน 10 คน 
1.3 กอ.รมน.ภาค 3 รับจ านวน  8 คน 
1.4 กอ.รมน.ภาค 4 รับจ านวน 19 คน (4 + 15) 

หมายเหตุ : 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา  
   คู่กับวิชาเอกใดเอกหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด ดังนี้ 

1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
2. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
4. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
5. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
7. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 

2. จังหวัดในสังกัด กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี  และจังหวัด
นราธิวาส และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอนาทวี อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบ้าย้อย 
และอ าเภอเทพา รวมจ านวนรับ 15 คน 
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2. สถานที่เรียนและหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่  ถนนสุขุมวิท 23 

(ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยจะจัดหอพักให้อาศัยภายใน
มหาวิทยาลัย ณ หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม จนส าเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพัก  
แต่ให้นิสิตช่วยกันช าระค่าไฟฟ้า น้ าประปาและอ่ืนๆ (ตามท่ีจ่ายจริง โดยเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 500 บาท)  

หอพักนิสิตโครงการเพชรในตมเป็นอาคาร 5 ชั้น 2 อาคาร แยกนิสิตชาย และนิสิตหญิง มีลักษณะเป็น
ห้องพักรวมจัดเรียงเตียงสองชั้นเป็นแถวตามลักษณะของห้องที่เป็นโถงกว้าง จัดแบ่งเป็นห้องศึกษาค้นคว้า 
(Study Room) และห้องโถงจัดกิจกรรม ชั้นที่ 5 เป็นดาดฟ้า นิสิตจะต้องรักษาวินัยและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
ของหอพักโดยเคร่งครัดตลอดจนวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

3. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
3.1 บิดาหรือมารดาและผู้สมัครมีสัญชาติไทย 
3.2 บิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามพ้ืนที่

ประกาศรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร ดังนี้ 
 

กอ.รมน.ภาค พ้ืนที่จังหวัดชายแดน พ้ืนที่จังหวัดตอนใน 
กอ.รมน.ภาค 1 จังหวัดกาญจนบรุี  

จังหวัดจันทบุรี  
จังหวัดตราด  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
จังหวัดเพชรบุรี  
จังหวัดราชบุรี  
จังหวัดสระแก้ว 
 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุร ี
จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดนครนายก 
จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนนทบุร ี
จังหวัดปทุมธาน ี
จังหวัดปราจีนบรุ ี
จังหวัดระยอง 
จังหวัดลพบุร ี
จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดสระบุร ี
จังหวัดสิงห์บุร ี
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
จังหวัดอยุธยา 
จังหวัดอ่างทอง 
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กอ.รมน.ภาค พ้ืนที่จังหวัดชายแดน พ้ืนที่จังหวัดตอนใน 
กอ.รมน.ภาค 2 จังหวัดนครพนม 

จังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดบุรีรมัย ์
จังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดเลย 
จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดสุรินทร ์
จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
จังหวัดอ านาจเจริญ 

จังหวัดกาฬสินธุ ์
จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดชัยภูม ิ
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดยโสธร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดหนองบัวล าภ ู
จังหวัดอุดรธาน ี

 
กอ.รมน.ภาค พ้ืนที่จังหวัดชายแดน พ้ืนที่จังหวัดตอนใน 

กอ.รมน.ภาค 3 จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดเชียงใหม ่
จังหวัดตาก 
จังหวัดน่าน 
จังหวัดพะเยา 
จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดอุตรดติถ ์

จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดนครสวรรค ์
จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดเพชรบูรณ ์
จังหวัดแพร ่
จังหวัดล าปาง 
จังหวัดล าพูน 
จังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดอุทัยธาน ี

 
กอ.รมน.ภาค พ้ืนที่จังหวัดชายแดน พ้ืนที่จังหวัดตอนใน 

กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดชุมพร 
จังหวัดระนอง 
จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสตลู 

จังหวัดกระบี ่
จังหวัดตรัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดพังงา 
จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

พ้ืนที่ส่วนหน้า และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา 
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดสงขลา อ าเภอนาทวี อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบ้าย้อย  
และอ าเภอเทพา 

3.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 
 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี รายได้ต่อ

ครอบครัว พิจารณาจากรายได้รวมของบิดา-มารดา ในกรณีที่บิดา-มารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
หรือ รายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีท่ีผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดา-มารดา 
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3.4 ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 (มหาวิทยาลัยจะ 
ไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 5 ภาคเรียน) 
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

3.5 มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
รหัสและชื่อวิชา GAT/PAT5 ค่าน้ าหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่ า (%) 

GAT  วิชาความถนัดท่ัวไป 50 40 
PAT 5  วิชาความถนัดวิชาชีพครู 50 30 
วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ - 20 

3.6 ผู้สมัครที่สมัครสอบเข้าวิชาเอกคู่ ต้องมีผลการสอบวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 2 วิชาเพ่ือใช้คัดเลือกเข้าศึกษา
วิชาเอกที่ 2 ที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา 

3.7 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้น าที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และมีจิตอาสาเพ่ือส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา 

3.8 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณแ์ข็งแรง 
3.9 มีบุคลิกภาพดีที่เหมาะสมกับการเป็นครู 
3.10  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียน หรือมีความผิดปกติ

ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู  
3.11 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ จากการคัดเลือก 

TCAS รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

4. การสมัครเข้าเป็นนิสิต 
4.1 ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th ท าการลงทะเบียนผู้ใช้งาน(สมัคร

ครั้งเดียว) → เข้าสู่ระบบ (หากลงทะเบียนไว้แล้วข้ามไปข้อที่ 4.2) 
4.2 เลือก สมัครระดับปริญญาตรี 
4.3 เลือกประเภทการรับสมัคร → TCAS รอบท่ี 2 โควตา 
4.4 ในการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
4.5 กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง 

และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
4.6 ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 
4.7 การพบเลขที่นั่งสอบหมายความว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเนื่องจากได้ช าระเงิน

ค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
4.8 ผู้สมัครจะต้องดูประกาศผลการคัดเลือก หรือประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อีก

ครั้งหนึ่งตามวันที่ก าหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ช าระไปแล้ว กรณีผู้สมัครไม่ผ่านการ
คัดเลือกต่างๆ   ดังนั้นก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 

4.9 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่าน
กระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินต่างๆที่
ช าระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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4.10 การตรวจสอบเลขที่นั่ งสอบ/การประกาศผลต่างๆ ผู้สมัครเข้าไป http://admission.swu.ac.th →  

ข้อมูลผู้สมัคร → ข้อมูลสมัครสอบ ดูข้อมูลที่ใบสมัครที่สมบูรณ์ 
5. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 

 ผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้ (หากส่งเอกสารไม่ครบ
ภายในวันที่ก าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร) 

5.1 ประวัติและผลงาน (Portfolio)  
 ให้ผู้สมัครทุกคนจัดท าและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จ านวนเอกสารไม่ เกิน 10 
หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัครอ่ืนๆ)เอกสารที่แสดงภายใน (Portfolio) ควรเป็น
เอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม การกระท าความดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร/
สาขาวิชา/วิชาเอกท่ีสมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลังนับจากปีที่
สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ  

 ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25MB 
โดยตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ http ://admission.swu.ac.th ภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ภายในเวลา 18.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ 
PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับ
พิจารณาใบสมัคร 
5.2 หลักฐานประกอบการสมัคร 

1) ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรในตม  
แบบ ตรี 7 (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 

2) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวและการอาศัยในหมู่บ้าน อพป. แบบ ตรี 8 (เอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ) 

3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป และถ่ายภายใน
ระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรนักเรียน หรือส าเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการ
ออกให้ และส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 

5) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่มีชื่อของบิดาหรือมารดาและผู้สมัครจ านวน 1 ชุด เพ่ือการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

6) ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่รับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 (ตามข้อ 3.4) 
7) ส าเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือส าเนาใบประกาศอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ

เทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน นับตั้งแต่ภาคเรียน
ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตามข้อ 3.4) 

8) ใบรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา (ตามข้อ 3.7) 
9) ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นไม่เกิน 3 เดือน 
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10) ภาพถ่ายตัวบ้าน บริเวณรอบบ้าน และสภาพแวดล้อมในบ้าน บริเวณรอบบ้าน และสถาน
ประกอบการของครอบครัว จ านวนอย่างน้อย 3 ภาพ 

11) ส าเนาประกาศหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ที่นักเรียนมีภูมิล าเนา (ตามข้อ 3.2) 
หรือหนังสือรับรองการเป็นหมู่บ้าน อพป. จากที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดที่สังกัด 

ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ข้อ 1) – ข้อ 11) ทั้งหมดทางไปรษณีย์ “แบบด่วน
พิเศษ (EMS) หรือ แบบลงทะเบียน (R)” (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล) โดยวงเล็บมุมซอง 
“สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรในตม” ไปยัง กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
(ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ) หรือ ยื่นใบสมัครฯ ด้วยตนเองที่ กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และอัพโหลดไฟล์ 
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ในระบบของมหาวิทยาลัย 

ทีh่ttp://admission.swu.ac.th 
 

พร้อมส่งหลักฐานการสมัครไปที่กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด 

ดูรายละเอียดการสมัคร ข้อ 3 
และข้อ 5 

23 - 24 เมษายน 2565 
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน  

GAT / PAT5 
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

ทางอินเทอร์เน็ตที่ 
http://admission.swu.ac.th 

27 เมษายน 2565 
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ 

มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
29 เมษายน 2565 
 
 

การสอบสัมภาษณ์ 
08.00 – 08.30 น.      รายงานตัวเข้าสอบสมัภาษณ ์
09.00 น. เป็นต้นไป     สอบสัมภาษณ ์

4 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก https://www.mytcas.com 
4 – 5 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิ ์ https://www.mytcas.com 
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  

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

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง รายงานตัวและท าสัญญาเข้าเป็นนิสิต  
โครงการเพชรในตม 

http://admission.swu.ac.th 

7. สถานทีค่ัดเลือก (สนามสอบสัมภาษณ์) 
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th 

8. เงินทุนอุดหนุนการศึกษา 
ผู้ที่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว  จะได้รับการสนับสนุนการศึกษา  

จากกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดหลักสูตร
(โดยมีสัญญาชดใช้ทุน) ดังนี้  

1. เงินทุนการศึกษา     2. ค่าที่พัก    3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของนิสิต 7 กิจกรรม     4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 เมษายน 2565  

ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th (โปรดดูผลการสอบด้วยตนเอง) 

10. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ผ่านระบบ http://istart.swu.ac.th และท าสัญญาเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยจะแจ้งก าหนดการให้ทราบภายหลัง  

หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่าน
กระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก
ครั้งนี้ และจะคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิตโดยไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมที่ช าระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

11. ข้อตกลงเบื้องต้น 
11.1 การพิจารณาคัดเลือกจะต้องผ่านการพิจารณา  

1) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
2) การสอบสัมภาษณ์ และจะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

11.2 กรณีไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกตามจ านวนการรับใน กอ.รมน. ภาค 1 - 4 ตามข้อ 1.1 – 1.4 มหาวิทยาลัย 
สามารถปรับเปลี่ยนจ านวนการรับในแต่ละ กอ.รมน.ภาค เพ่ือให้ได้จ านวนรวมทั้งสิ้น 45 คน 

11.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันการเข้าเรียนในโครงการเพชรในตมแล้ว ต้องท าสัญญาการเข้าเป็นนิสิต
โครงการเพชรในตม ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรเอกคู่) วิชาเอกการประถมศึกษาคู่กับ
วิชาเอกท่ี 2 (ตามหมายเหตุ ข้อ 1) 

11.4 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตม ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของโครงการจะได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตาม
ภูมิล าเนาของบิดาหรือมารดา หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงของผู้สมัครสอบ 

11.5 ในกรณีที่มาท าสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษา
แต่ไม่มาเรียนตามปกติ จะต้องชดใช้เป็นเบี้ยปรับเป็นเงิน 62,500 บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
และถ้าในกรณีที่ไม่ส าเร็จการศึกษา คือได้รับการศึกษาบ้าง แต่ศึกษาไม่ครบตามหลักสูตร โดยได้
ลาออก หรือ ไม่มาลาออกแต่ยุติการศึกษากลางคัน จะต้องชดใช้เป็นเบี้ยปรับตามระยะเวลาและ
จ านวนเงินที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 

11.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
11.7 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของคณะ มหาวิทยาลัย ประเทศ และวิชาชีพ

ครู ที่คณะและมหาวิทยาลัย และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก าหนด 
11.8 มีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
11.9 มีค่านิยมและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11.10 หากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 
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แบบ ตรี 7 

 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  ชั้นปีที่ 1 

โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 37 ปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

1. ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ  (นาย,นางสาว)……………………………….............................................……………………………………………………    
เลขประจ าตัวประชาชน.........................................................วัน เดือน ปีเกิด……………………….…..............……. 
อายุ…....….ปี…..……เดือน เชื้อชาติ…….....................…สัญชาติ………....................ศาสนา................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
บ้านเลขท่ี….....…….หมู่ที่…………….ชื่อหมู่บ้าน อพป. ..............................................................................………. 
ต าบล…………....................................................………อ าเภอ……..………............................................................. 
จังหวัด……………..........................................……........รหัสไปรษณีย…์……....................................................…… 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ 
บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่…………….ถนน……............……………………..ต าบล……..........................…..……………….. 
อ าเภอ..................…….................……จังหวัด……………...............…………………รหัสไปรษณีย์…...……....…………. 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน.................................................. ........โทรศัพท์มือถือ..................................................... 
อีเมล...................................................................................... ID Line………………………………………....……………. 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวก  
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) .............................................................................................................................. .....  
ความสัมพันธ์ ............................................โทรศัพท์มือถือ................................................................................. 

 

2. ประวัติการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน……….............................................……………..………….
อ าเภอ……………………..........................……………จังหวัด………………….....................พ.ศ……......……..................
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น………............................................……….... 
ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน…….............………....................................................………. 
อ าเภอ…………..........................………..……………จังหวัด………………….....................พ.ศ……..........................…..
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) มัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคเรียน) .............................................................  
วิชาที่ชอบ…………......…………………..........………ความสามารถพิเศษ………………………........................................ 
กิจกรรมที่เคยท า………………………………………………….......................................………………………..………………… 
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3. ประวัติครอบครัว 
บิดาชื่อ……………………………….................……………………………………………….......……..อายุ…....................…….ป ี
อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน อพป. ชื่อ....................................................... ระยะเวลาที่อยู่ในหมู่บ้าน อพป. …....…….ป ี
ที่อยู่ของบิดา (ตามส าเนาทะเบียนบ้าน)  
บ้านเลขท่ี….....…….หมู่ที่…………….ชื่อหมู่บ้าน อพป. ..............................................................................………. 
ต าบล…………....................................................………อ าเภอ……..………............................................................. 
จังหวัด……………..........................................……........รหัสไปรษณีย…์……....................................................…… 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน..........................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................... 

 สถานภาพ   มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม 
ระดับการศึกษาของบิดา………..............……......................................................................……………………………. 
ประกอบอาชีพ ดังนี้   เกษตรกร   ลูกจ้าง   ธุรกิจส่วนตัว  อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 
รายได้ของบิดา………..……………....…..บาทต่อปี 
มารดาชื่อ………………………………….................……………………………………………….........อายุ…..................…….ปี 
อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน อพป. ชื่อ....................................................... ระยะเวลาที่อยู่ในหมู่บ้าน อพป. …....…….ป ี
ที่อยู่ของมารดา (ตามส าเนาทะเบียนบ้าน)  
บ้านเลขท่ี….....…….หมู่ที่…………….ชื่อหมู่บ้าน อพป. ..............................................................................………. 
ต าบล…………....................................................………อ าเภอ……..………............................................................. 
จังหวัด……………..........................................……........รหัสไปรษณีย…์……....................................................…… 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน..........................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................... 

 สถานภาพ   มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม 
ระดับการศึกษาของมารดา………..............……................................................................……………………………. 
ประกอบอาชีพ ดังนี้   เกษตรกร   ลูกจ้าง   ธุรกิจส่วนตัว  อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 
รายได้ของมารดา………..……………....…..บาทต่อปี 
สถานภาพของบิดามารดา 

อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  หม้าย 
ปัจจุบันข้าพเจ้าอาศัยอยู่กับ………….........………………………เกี่ยวข้องเป็น……………………................................... 
อาชีพ………………………………………….........................................……..รายได…้……………………………..บาทต่อปี 
 
 
ผู้อุปการะด้านการเงินในระหว่างการศึกษาแก่ข้าพเจ้าคือ……………..…………..………เกี่ยวข้อง.......................... 
อาชีพ………………………………….............................................…………..รายได…้……………………….……..บาทต่อปี 
สถานภาพของผู้อุปการะด้านการเงิน 

 โสด  สมรส  หม้าย อ่ืนๆ………………………….. 
 

ข้าพเจ้ามีพ่ีน้องทั้งหมด………………….คนข้าพเจ้าเป็นคนที่………………… 
รายชื่อพ่ีน้องของข้าพเจ้า  (รวมทั้งตัวข้าพเจ้า)  เรียงล าดับได้ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
(โสด, สมรส, หมา้ย) 

1. .…………………….................... …………… ……………………......…… …………............. ………............ 
2. ……………………..................... …………… …………………………...... ……....…............ ………............ 
3. ……………………..................... …………… …………………………...... …………............ ………............ 
4. ……………………..................... …………… ......………………………… …………............ ………............ 
6. ……………………..................... …………… …………………………...... …………............ ………............ 
7. ……………………..................... …………… …………………………...... …………............ ………............ 
8. ……………………..................... …………… …………………………...... …………............ ………............ 
9. ……………………..................... …………… …………………………...... …………............ ………............ 
10. ……………………..................... …………… …………………………...... …………........... ………............ 
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 ลงชื่อ………………….….………………………………ผู้สมัคร 
 (………………………………..……………………..) 
 วันที่...........เดือน...........................พ.ศ............... 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนทุกประการหากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 ลงชื่อ…………………….…………………….......…………ผู้รับรองข้อมูล 
 (……………………………………..……………………..) 
 ต าแหน่ง........................................................ 
 วันที่...........เดือน...........................พ.ศ............... 

 

หมายเหตุ  ผู้ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ระดับ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ขึ้นไป 

4.  ประวัติสุขภาพ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียน  
หรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (เคย,ไม่เคย)…………….......................................................….. 
ถ้าเคยเป็นโรคอะไร…….........................…………......…ได้รับการรักษาอยู่ที…่……………................................…… 
อ าเภอ………....................จังหวัด………...................................  น้ าหนัก……....กิโลกรัม ส่วนสูง…....…เซนติเมตร  

 
 
5.  อ่ืนๆ 

5.1 ข้าพเจ้าเคยได้รับทุนการศึกษามาก่อน  (เคย,  ไม่เคย)…….ถ้าเคยได้รับทุนอะไร (โปรดระบุ) 
ชื่อทุน…………………………….................................จ านวนเงิน…………………..บาท เมื่อพ.ศ…………….. 
ชื่อทุน…………………………….................................จ านวนเงิน…………………..บาท เมื่อพ.ศ…………….. 
ขณะนี้ยังได้รับอยู่หรือไม่    ยังได้รับอยู ่  ไม่ได้รับแล้ว 

5.2 ข้าพเจ้าจะอยู่หอพักนิสิตโครงการเพชรในตมและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือ ข้อปฏิบัติของ
หอพักนิสิตโครงการเพชรในตมทุกประการ 

5.3 ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของคณะ มหาวิทยาลัย ประเทศและ  
วิชาชีพครู ที่คณะและมหาวิทยาลัย และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ก าหนด 
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แบบ ตรี 8 
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวและการอาศัยในหมู่บ้าน อพป. 

วันที่.........เดือน..................................พ.ศ.................. 
ข้าพเจ้า................................................................ต าแหน่ง.............................................. ............................

สังกัด....................................................................สถานที่ท างาน................. ..............................................................
บ้านเลขท่ี………..ถนน……..........………….....ต าบล.......……………................อ าเภอ…………..........……......……........……
จังหวัด……………................……………………รหัสไปรษณีย์…...……………โทรศัพท์.....................................ขอรับรองว่า 
นาย/นางสาว......................................... ............................ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นนักเรียนโรงเรียน ...................................... ............................
อยู่บ้านเลขที่……………………หมู่บ้าน อพป. ชื่อ………………………………………………………… ระยะเวลาที่อยู่ในหมู่บ้าน 
อพป.……………………ปี ถนน……............……………………..ต าบล…......…..…………......... อ าเภอ………….....…….......……
จังหวัด………….....……………………รหัสไปรษณีย์…...……..โทรศัพท์........................... 

นาย.......................................................บิดาของผู้สมัคร ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพดังนี้ เกษตรกร ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว ..................อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................

บ้านเลขที…่……..ถนน……..........…………......ต าบล.......……………................อ าเภอ…………..........……......……........……
จังหวัด……………................…………รหัสไปรษณีย์…......…โทรศัพท์........................มีรายได้รวมปีละ....................บาท 
(ตัวอักษร.................................................................................................................... ...........................) 

นาง/นางสาว.....................................มารดาของผู้สมัคร ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม   
ประกอบอาชีพดังนี้ เกษตรกร ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว ..................อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................

บ้านเลขที…่……..ถนน……..........…………......ต าบล.......……………................อ าเภอ…………..........……......……........……
จังหวัด……………................…………รหัสไปรษณีย์…......…โทรศัพท์........................มีรายได้รวมปีละ....................บาท 
(ตัวอักษร.................................................................................................................... ...........................) 

นาย/นาง/นางสาว............................................ผู้ปกครองผู้รับเข้ารับการคัดเลือก(กรณีท่ีมิใช่บิดา-มารดา) 
ประกอบอาชีพ......................................................สถานที่ท างาน................................................ ...............................
บ้านเลขที…่……..ถนน……..........…………......ต าบล.......……………................อ าเภอ…………..........……......……........……
จังหวัด……………................…………รหัสไปรษณีย์…......…โทรศัพท์........................มีรายได้รวมปีละ....................บาท 
(ตัวอกัษร.......................................................................................................................... .....................) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองความประพฤติของนักเรียน ว่า      
            
            
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

ต าแหน่ง........................................................ 
วันที่………เดือน……………………….พ.ศ………. 

 
หมายเหต ุ 1. กรุณาศึกษาเอกสารแนบท้าย ก่อนเขียนหนังสือรับรองฉบับนี้ 

2. การรับรองรายได้ครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรองได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้าน 
3. ผู้รับรองรายได้ ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ ไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิดต้องมีลายเซ็นผู้รับรองรายได้ลงนาม

ก ากับ ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 
4. แนบส าเนาบัตรของผู้รับรองรายได้พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายมือผู้รับรอง 
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เอกสารแนบประกาศ 
เอกสารชี้แจงการรับรองรายได้ครอบครัวและการอาศัยในหมูบาน อพป. ของผู้ใหญ่บ้าน 

 
เรียนท่านผู้ใหญ่บ้าน 

1.  การรับรองรายได้ครอบครัวและการอาศัยในหมูบาน อพป.ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรอง  

2.  ขอความอนุเคราะห์เขียนหนังสือรับรองในแบบตรี 8  เพ่ือ 
    2.1  รับรองรายได้และการพักอาศัยในหมู่บ้าน อพป.  และ 
    2.2  รับรองความประพฤติของนักเรียน การท างานจิตอาสา หรือการช่วยเหลือชุมชน  
3.  เขียนข้อความรับรองด้วยลายมือของท่านเองทั้งฉบับ ไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่าหากเขียน

ผิด ต้องมีลายเซ็นผู้รับรองรายได้ลงนามก ากับ ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 
4.  แนบส าเนาบัตรของผู้รับรองรายได้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายมือผู้รับรอง ใน

กรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีหนังสือการมอบอ านาจ หรือ ส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้ใหญ่บ้านผู้มอบอ านาจพรอมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายมือผู้ใหญ่บ้าน 

5. ตรวจสอบข้อมูลรายได้ครอบครัวท่ีแท้จริง และการพักอาศัยในหมู่บ้าน อพป. ของผู้สมัคร 
หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความอันเปนเท็จ ผู้รับรองจะต้องรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารฉบับนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านศึกษาก่อนเขียนหนังสือรับรอง 
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ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร 
 
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 1 กรุงเทพมหานคร (พื้นที่จังหวัดชายแดน) 
โทรศัพท์ 02-280-3978 และโทรสาร 02-280-3978 
 
กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท์ 
จังหวัดกาญจนบุรี  เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี  

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000 

0-3451-4508 

จังหวัดจันทบุรี  เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000 

0-3931-2277 

จังหวัดตราด  เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  23000 

0-3951-1579 
0-3951-1282 

จังหวัดเพชรบุรี  เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  76000 

0-3242-5162 

จังหวัดราชบุรี  เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000 

0-3233-7870 

จังหวัดสระแก้ว เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  27000 

0-3742-5120 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000 

0-3260-2262 
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กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 1 กรุงเทพมหานคร (พื้นที่จังหวัดตอนใน) 
โทรศัพท์ 02-280-3978 และโทรสาร 02-280-3978 
 
กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท์ 

จังหวัดอยุธยา เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอยุธยา 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดอยุธยา 13000 

0-3533-6649 

จังหวัดลพบุรี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

0-3677-0171 

จังหวัดสระบุรี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 

0-3634-0736 

จังหวัดชัยนาท เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 

0-5641-4393 

จังหวัดอ่างทอง เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 

0-3561-1776 

จังหวัดสิงห์บุรี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 

0-3650-7093 

จังหวัดนครปฐม เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

0-3434-0359 

จังหวัดนนทบุรี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0-2950-0784 

จังหวัดปทุมธานี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

0-2581-5443 

จังหวัดสมุทรปราการ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0-2702-8186 
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กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท์ 

จังหวัดปราจีนบุรี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

0-37454505-6 

จังหวัดนครนายก เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

0-3731-4261 

จังหวัดสุพรรณบุรี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

0-3553-5442 

จังหวัดสมุทรสาคร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

0-3441-3120 

จังหวัดสมุทรสงคราม เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

0-3471-2828 

จังหวัดชลบุร ี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

0-3828-2984 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

0-3853-5034 

จังหวัดระยอง เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 

0-3869-4300 
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กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 2 จังหวัดนครราชสีมา (พื้นที่จังหวัดชายแดน) 
โทรศัพท์ 044-246-498 และโทรสาร 044-246-498 
 
กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท์ 
จังหวัดนครพนม เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม 

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000 

0-4251-5827 

จังหวัดบุรีรัมย์ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000 

0-4466-6524 

จังหวัดมุกดาหาร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  49000 

0-4261-4750 

จังหวัดเลย เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  42000 

0-4281-1199 

จังหวัดศรีสะเกษ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 

0-4561-3977 

จังหวัดสุรินทร์ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000 

0-4451-1399 

จังหวัดหนองคาย เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  43000 

0-4241-3145 

จังหวัดอุบลราชธานี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  

อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000 

0-4525-4525 

จังหวัดอ านาจเจริญ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ านาจเจริญ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  37000 

0-4552-3089 

จังหวัดบึงกาฬ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  38000 

0-4249-2499 
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กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 2 จังหวัดนครราชสีมา (พื้นที่จังหวัดตอนใน) 
โทรศัพท์ 044-246-498 และโทรสาร 044-246-498 
 
กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

0-4381-1565 

จังหวัดขอนแก่น เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000 

0-4323-4781      

จังหวัดชัยภูมิ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000 

0-4481-1445 

จังหวัดนครราชสีมา เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000 

0-4424-3798 

จังหวัดมหาสารคาม เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  44000 

0-4377-7271 

จังหวัดยโสธร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร  35000 

0-4571-4844 

จังหวัดร้อยเอ็ด เรียน  ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  45000 

0-4351-5257 

จังหวัดสกลนคร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   47000 

0-4271-1793 

จังหวัดหนองบัวล าภู เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวล าภู 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 39000 

0-4231-2171 

จังหวัดอุดรธานี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000 

0-4222-3042 
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กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก (พื้นที่จังหวัดชายแดน) 
โทรศัพท์ 055-245-070 ต่อ 73580และโทรสาร 055-258-863 
 
กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท์ 
จังหวัดเชียงราย เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย 

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 

0-4323-6576 
0-4323-6882 

จังหวัดเชียงใหม่ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50000 

0-4481-1573 

จังหวัดตาก เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  63000 

0-4424-3798 

จังหวัดน่าน เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  

อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  55000 

0-4377-7356 

จังหวัดพะเยา เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  56000 

0-4261-3047 

จังหวัดพิษณุโลก เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 

0-4351-1353 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000 

0-4271-1763 

จังหวัดอุตรดิตถ์ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 

0-4231-2915-6 
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กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก (พื้นที่จังหวัดตอนใน) 
โทรศัพท์ 055-245-070 ต่อ 73580และโทรสาร 055-258-863 
 
กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท์ 
จังหวัดก าแพงเพชร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดก าแพงเพชร  

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

0-5570-5221 

จังหวัดนครสวรรค์ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

0-5680-3574 

จังหวัดพิจิตร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
 อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 

0-5661-6149 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

0-5672-9763 

จังหวัดแพร่ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
 อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 

0-5453-3723 

จังหวัดล าปาง เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดล าปาง  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
 อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52000 

0-5426-5038 

จังหวัดล าพูน เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดล าพูน  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
 อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 51000 

0-5351-0150 

จังหวัดสุโขทัย เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
 อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 

0-5561-2559 

จังหวัดอุทัยธานี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 

0-5657-1498 
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กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช (พื้นที่จังหวัดชายแดน) 
โทรศัพท์ 075-383-253 และ 075-383-405 
 
กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท์ 
จังหวัดชุมพร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร 

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  86000 

0-775-04452 

จังหวัดระนอง เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง  85000 

0-778-00177 

จังหวัดสงขลา เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000 

0-745-36662  
0-745-36664 

จังหวัดสตูล เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล  91000 

0-747-25116 

 
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช (พื้นที่จังหวัดตอนใน) 
โทรศัพท์ 075-383-253 และ 075-383-405 
กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท์ 
จังหวัดกระบี่ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่  

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
 อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 

0-7561-1039 

จังหวัดตรัง เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในตรัง   
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

0-7559-0464 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

0-7535-6347 

จังหวัดพังงา เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 

0-7648-1425 

จังหวัดพัทลุง เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

0-7461-1441 
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 อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
 อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

0-7720-6197 

กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช (พื้นที่ส่วนหน้า) 
โทรศัพท์ 075-383-253 และ 075-383-405 
 
กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท์ 
จังหวัดสงขลา 
อ าเภอนาทวี  
อ าเภอจะนะ 
อ าเภอสะบ้าย้อย 
อ าเภอเทพา 

เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000 

0-745-36662  
0-745-36664 

จังหวัดยะลา เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  95000 

0-732-03980 

จังหวัดปัตตานี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  94000 

0-733-35057 

จังหวัดนราธิวาส เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000 

0-735-13755 

 




