
















 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประวัติครอบครัว 
บิดาชื่อ……………………………….................……………………………………………….......……..อายุ…....................…….ปี 
อาศัยอยู่ในหมูบ่้าน อพป. ชื่อ....................................................... ระยะเวลาที่อยู่ในหมู่บา้น อพป. …....…….ปี 
ที่อยู่ของบิดา (ตามส าเนาทะเบียนบ้าน)  
บ้านเลขที่….....…….หมู่ที่…………….ชื่อหมู่บ้าน อพป. ..............................................................................………. 
ต าบล…………....................................................………อ าเภอ……..………............................................................. 
จังหวัด……………..........................................……........รหัสไปรษณีย์………....................................................…… 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน..........................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................... 

 สถานภาพ   มีชีวิตอยู ่  ถึงแก่กรรม 
ระดับการศึกษาของบิดา………..............……......................................................................……………………………. 
ประกอบอาชีพ ดังนี้   เกษตรกร   ลูกจ้าง   ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ โปรดระบุ.............................. 
รายได้ของบิดา………..……………....…..บาทต่อป ี
มารดาชื่อ………………………………….................……………………………………………….........อายุ…..................…….ปี 
อาศัยอยู่ในหมูบ่้าน อพป. ชื่อ....................................................... ระยะเวลาที่อยู่ในหมู่บา้น อพป. …....…….ปี 
ที่อยู่ของมารดา (ตามส าเนาทะเบียนบ้าน)  
บ้านเลขที่….....…….หมู่ที่…………….ชื่อหมู่บ้าน อพป. ..............................................................................………. 
ต าบล…………....................................................………อ าเภอ……..………............................................................. 
จังหวัด……………..........................................……........รหัสไปรษณีย์………....................................................…… 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน..........................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................... 

 สถานภาพ   มีชีวิตอยู ่  ถึงแก่กรรม 
ระดับการศึกษาของมารดา………..............……................................................................……………………………. 
ประกอบอาชีพ ดังนี้   เกษตรกร   ลูกจ้าง   ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ โปรดระบุ.............................. 
รายได้ของมารดา………..……………....…..บาทต่อป ี
สถานภาพของบิดามารดา 

อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู ่  หย่าร้าง  หม้าย 
ปัจจุบันข้าพเจ้าอาศัยอยู่กับ………….........………………………เกี่ยวข้องเป็น……………………................................... 
อาชีพ………………………………………….........................................……..รายได้………………………………..บาทต่อป ี
ผู้อุปการะด้านการเงินในระหว่างการศึกษาแก่ข้าพเจ้าคอื……………..…………..………เกี่ยวข้อง.......................... 
อาชีพ………………………………….............................................…………..รายได้………………………….……..บาทต่อป ี
สถานภาพของผู้อุปการะด้านการเงิน 

 โสด  สมรส  หม้าย อื่นๆ………………………….. 
 

ข้าพเจ้ามีพี่น้องทั้งหมด………………….คนข้าพเจ้าเป็นคนที…่……………… 
รายช่ือพี่น้องของข้าพเจ้า  (รวมทั้งตัวข้าพเจ้า)  เรียงล าดบัได้ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
(โสด, สมรส, หม้าย) 

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

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนทุกประการหากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

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

 

หมายเหต ุ ผู้ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ระดบั รอง ผอ.กอ.รมน.จงัหวดั ขึน้ไป 
 
 
 

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

 
 
5.  อื่นๆ 

5.1 ข้าพเจ้าเคยได้รับทุนการศึกษามาก่อน  (เคย,  ไม่เคย)…….ถ้าเคยได้รับทุนอะไร (โปรดระบุ) 
ชื่อทุน…………………………….................................จ านวนเงิน…………………..บาท เมื่อพ.ศ…………….. 
ชื่อทุน…………………………….................................จ านวนเงิน…………………..บาท เมื่อพ.ศ…………….. 
ขณะนี้ยังได้รับอยู่หรือไม ่   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...............................................................................
บ้านเลขที่………..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………….....……………………รหัสไปรษณีย…์...……..โทรศัพท์........................... 

นาย.......................................................บิดาของผู้สมัคร ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพดังน้ี เกษตรกร ลูกจ้าง ธุรกิจสว่นตัว ..................อื่นๆ โปรดระบ ุ..................

บ้านเลขที่………..ถนน……..........…………......ต าบล.......……………................อ าเภอ…………..........……......……........……
จังหวัด……………................…………รหสัไปรษณีย…์......…โทรศัพท์........................มีรายได้รวมปีละ....................บาท 
(ตัวอักษร...............................................................................................................................................) 

นาง/นางสาว.....................................มารดาของผู้สมัคร ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม   
ประกอบอาชีพดังน้ี เกษตรกร ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว ..................อื่นๆ โปรดระบ ุ..................

บ้านเลขที่………..ถนน……..........…………......ต าบล.......……………................อ าเภอ…………..........……......……........……
จังหวัด……………................…………รหสัไปรษณีย…์......…โทรศัพท์........................มีรายได้รวมปีละ....................บาท 
(ตัวอักษร...............................................................................................................................................) 

นาย/นาง/นางสาว............................................ผู้ปกครองผู้รับเข้ารับการคัดเลือก(กรณีที่มิใช่บิดา-มารดา) 
ประกอบอาชีพ......................................................สถานที่ท างาน...............................................................................
บ้านเลขที่………..ถนน……..........…………......ต าบล.......……………................อ าเภอ…………..........……......……........……
จังหวัด……………................…………รหสัไปรษณีย…์......…โทรศัพท์........................มีรายได้รวมปีละ....................บาท 
(ตัวอักษร...............................................................................................................................................) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ลงชื่อ…………………………………………………. 

(………………………………………………..) 
ต าแหน่ง........................................................ 
วันที…่……เดือน……………………….พ.ศ………. 

 

หมายเหตุ 1. การรับรองรายได้ครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรองได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้าน 
 2. ผู้รับรองรายได้ ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองทัง้ฉบบั ไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิดตอ้งมีลายเซ็นผู้รบัรองรายได้ลงนามก ากบั 
  ห้ามใช้น้ ายาลบค าผดิ 
 3. แนบส าเนาบัตรของผู้รับรองรายไดพ้ร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งด้วยลายมือผู้รับรอง
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ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร 
 
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 1 กรุงเทพมหานคร (พื้นที่จังหวัดชายแดน) 
โทรศัพท ์02-280-3978 และโทรสาร 02-280-3978 
 

กอ.รมน.จังหวดัที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท ์
จังหวัดกาญจนบุรี  เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี  

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000 

0-3451-4508 

จังหวัดจันทบุรี  เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุร ี
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี 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 จังหวัดเพชรบุร ี 76000 

0-3242-5162 

จังหวัดราชบุรี  เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000 

0-3233-7890 

จังหวัดสระแก้ว เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  27000 

0-3742-5120 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียน ผู้อ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000 

0-3260-2262 
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กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 1 กรุงเทพมหานคร (พื้นที่จังหวัดตอนใน) 
โทรศัพท ์02-280-3978 และโทรสาร 02-280-3978 
 
กอ.รมน.จังหวดัที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักสง่หลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท ์

จังหวัดอยุธยา เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอยุธยา 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดอยุธยา 13000 

0-3533-6649 

จังหวัดลพบุร ี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุร ี
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี15000 

0-3677-0171 

จังหวัดสระบุร ี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุร ี
 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 านวยการรักษาความมัน่คงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

0-3434-0359 

จังหวัดนนทบุร ี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุร ี
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0-2950-0784 

จังหวัดปทุมธานี เรียน ผู้อ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

0-2581-5443 

จังหวัดสมุทรปราการ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0-2702-8186 

จังหวัดปราจีนบุรี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

0-37454505-6 

จังหวัดนครนายก เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก 
 กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน 

0-3731-4261 
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กอ.รมน.จังหวดัที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักสง่หลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท ์

 อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

จังหวัดสุพรรณบุร ี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุร ี
 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 

จังหวัดชลบุรี 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) 
โทรศัพท ์044-246-498 และโทรสาร 044-246-498 
 

กอ.รมน.จังหวดัที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท ์
จังหวัดนครพนม เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม 

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000 

0-4251-1292 

จังหวัดบุรีรัมย ์ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย ์
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ์ 31000 

0-4461-1649 

จังหวัดมุกดาหาร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร 
 กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  49000 

0-4261-3047 

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 านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร ์
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000 

0-4451-1387 

จังหวัดหนองคาย เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  43000 

0-4241-1162 

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 

0-4551-1815 

จังหวัดบึงกาฬ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  38000 

0-4249-2953 
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กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 2 จังหวัดนครราชสีมา (พื้นที่จังหวัดตอนใน) 
โทรศัพท ์044-246-498 และโทรสาร 044-246-498 
 

กอ.รมน.จังหวดัที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ ์

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000 

0-4381-1213 

จังหวัดขอนแก่น เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000 

0-4323-6576      

จังหวัดชัยภูมิ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000 

0-4481-1573 

จังหวัดนครราชสีมา เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   30000 

0-4424-3798 

จังหวัดมหาสารคาม เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  44000 

0-4377-7356 

จังหวัดยโสธร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร  35000 

0-4571-4212 

จังหวัดร้อยเอ็ด เรียน  ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  45000 

0-4351-1353 

จังหวัดสกลนคร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   47000 

0-4271-1763 

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

0-4231-2915-6 

จังหวัดอุดรธานี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี 41000 

0-4222-1145 
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กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก (พืน้ที่จังหวัดชายแดน) 
โทรศัพท์ 055-245-070 ต่อ 73580และโทรสาร 055-258-863 
 

กอ.รมน.จังหวดัที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท ์
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 (พืน้ที่จังหวัดตอนใน) 
โทรศัพท์ 055-245-070 ต่อ 73580และโทรสาร 055-258-863 
 

กอ.รมน.จังหวดัที่สังกัด ที่อยูส่ าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท ์
จังหวัดก าแพงเพชร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดก าแพงเพชร  

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

0-5570-5221 

จังหวัดนครสวรรค์ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค ์ 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

0-5680-3574 

จังหวัดพิจิตร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
 อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 

0-5661-6149 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เรยีน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
 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 านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอทุัยธานี  
 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.จังหวดัที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท ์
จังหวัดชุมพร เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร 

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  86000 

0-775-04452 

จังหวัดระนอง เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง 
 กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน 

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.จังหวดัที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท ์
จังหวัดกระบี่ เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบ่ี  

 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
 อ าเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 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 
 อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 

0-7461-1441 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี เรียน ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
 อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

0-7720-6197 
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กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช (พื้นที่ส่วนหน้า) 
โทรศัพท์ 075-383-253 และ 075-383-405 
 

กอ.รมน.จังหวดัที่สังกัด ที่อยู่ส าหรับส่งหลักฐานประกอบการสมัคร โทรศัพท ์
จังหวัดสงขลา 
อ าเภอนาทว ี 
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 

 


