




สถานที่สอบสัมภาษณ 
ตามโครงการความรวมมือระหวาง 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ลําดับ
ท่ี 

จังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบ 
 

สถานที่สอบสัมภาษณ 
ระดับปริญญาตรี 

1. กระบี่  หองประชุมสํานักงานทองถิ่นจังหวัดกระบี่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกระบี ่
 

2. กาญจนบุรี  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  จ. กาญจนบุรี 
(โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี หอง 426 
อาคาร 4 ชั้น 2 )  โทรศัพท  034-511-060 

3. กาฬสินธุ  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวัดกาฬสินธุ 
 

4. กําแพงเพชร  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จ. กําแพงเพชร 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)  อ.เมือง จ.กําแพงเพชร  
 

5. ขอนแกน  โรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ อ.เมือง จ.ขอนแกน โทร. 043-235717, 
043-247567  
 

6. จันทบุรี  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จ.จันทบุรี  
(โรงแรมริมกรีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี 

7. ฉะเชิงเทรา  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

8. ชลบุรี สํานักงานทองถิ่นจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 อาคารสํานักงานทองถิ่นจังหวัด  
ศาลากลางจังหวัดชลบรีุ 

9. ชัยนาท สํานักงานทองถิ่นจังหวัดชัยนาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท 
 

10. ชัยภูมิ  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  จ.ชัยภูมิ 
(โรงเรียนสตรชีัยภูมิ) หองคณิตศาสตร (World Bank) อาคาร5 ชั้น 3372  
ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
 

11. ชุมพร  หองประชุมสํานักงานทองถิ่นจังหวัดชุมพร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวดัชุมพร 
 

12. เชียงราย  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จ.เชียงราย 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย  อ.เมือง จ.เชียงราย  
 



ลําดับ
ท่ี จังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบ 

 

สถานที่สอบสัมภาษณ 
ระดับปริญญาตรี 

13. เชียงใหม  โรงเรียนเทศบาล วัดศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม 
14. ตรัง  ศูนยการศึกษามหาวิทยาลยัราชถัฏสวนดุสิต ศูนยตรัง   

(โรงเรียนบูรณะรําลึกเกา)  139  ตําบลทบัเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง  92000  
โทร. 075-221-212 -3  โทรสาร 075-221-215 
 

15 ตาก  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จ.ตาก 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนยจังหวัดตาก อ.แมสอด  จ.ตาก 
 

16. ตราด หอง POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด 
17. นครนายก  ศูนยการศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ศูนยนครนายก  

(ร.ร.เทคโนโลยีวีรพัฒน) ข/4-389 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
 โทร. 037-321-590 โทรสาร 037-321-591 
 

18. นครปฐม สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครปฐม  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 
19. นครพนม  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครพนม ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวัดนครพนม 

 
20. นครราชสีมา  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสมีา เลขที่ 508 ถ.สุรนารี  ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา (หองประชุมอาคารอํานวยการ ชั้น 2) 

21. นครศรีธรรมราช  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  จ.นครศรธีรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคนครศรธีรรมราช 263 ถ.ราชดําเนิน ต.ทาวัง อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356-062 
 

22. นครสวรรค ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ.นครสวรรค  
อาคารเลขที่ 910/2 ม.9 นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค 
 

23. นนทบุรี  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม 
 

24 นราธิวาส สํานกงานทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส ชั้น 2 ศาลากลางจงัหวัดนราธิวาส 
25. นาน  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จ.นาน 

โรงเรียนสตรศีรีนาน ถ.มโน อ.เมือง จ.นาน 
 

26. บุรีรัมย  โรงแรมพีเอ็นดีคอมเพล็กซ 20/9 ถ.ปลัดเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 



ลําดับ
ท่ี จังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบ สถานที่สอบสัมภาษณ 

ระดับปริญญาตรี 
27. ปทุมธาน ี หองประชุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  

 
28. ประจวบคีรีขนัธ 

 
ศูนยการศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสติ ศูนยหัวหิน (สถาบนัการบนิพลเรือน) 
ต.บอฝาย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110 โทรศัพท 032-522510, 032-
522506  
 

29. ปราจีนบุรี  ศูนยการศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสติ ศูนยปราจีนบุรี (ร.ร.พาณิชยการ
ปราจีนบุรี) 97 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร.037-200-691, 
037-215-872 
 

30. ปตตาน ี โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมือง จ.ปตตานี 
 

31. พระนครศรีอยุธยา  สํานักงานทองถิ่นจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
32. พะเยา  โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) จ.พะเยา 

 
33. พิจิตร  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จ.พิจิตร 

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 
 

34. พิษณุโลก  ศูนยการศึกษามหาวิทยาลยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยพิษณุโลก (บริเวณโรงแรม
ลาพาโลมา) 103/8 ถ.ศรีธรรมไตรปฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 055-258-445 
 

35. เพชรบูรณ  โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 
 

36. เพชรบุรี สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวดัเพชรบุรี 
 

37. แพร  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จ.แพร 
วิทยาลัยอาชวีศึกษา จ.แพร 

38. พัทลุง  โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง 
39. พังงา สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพังงา ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดพังงา 
40. ภูเก็ต  

 
 

สํานักงานทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 ศาลากลางจังหวดัภูเก็ต 



ลําดับ
ท่ี 

จังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบ 
 

สถานที่สอบสัมภาษณ 
ระดับปริญญาตรี 

41. มหาสารคราม  โรงเรียนสารคามพิทยาคม อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร.085-0069230 
42. มุกดาหาร สํานักงานทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 
43. แมฮองสอน สํานักงานทองถิ่นจังหวัดแมฮองสอน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) 
44. ยโสธร  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต (ร.ร.พรเพชร

บริหารธุรกิจ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 209 ถ.แจงสถิต ต.บานปาทอง  
อ.เมือง จ.ยโสธร 

45. ยะลา สํานักงานทองถิ่นจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา 
46. รอยเอ็ด  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จ.รอยเอ็ด 

โรงเรียนพณิชยการพลาญชยั รอยเอ็ด อ.เมือง จ.รอยเอ็ด โทร.043-525-163 
โทรสาร 043-525-164 

47. ระยอง  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  จ.ระยอง 
โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ อ.บานฉาง จ.ระยอง 

48. ราชบุรี  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  จ. ราชบุรี 
โรงเรียนสุริยวงศ ถ.ไกลเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี 

49. ลพบุรี สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 
50. ลําปาง  ศูนยการศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ศูนยลําปาง (โรงเรียนลําปาง

พาณิชยการและเทคโนโลยี (LCCT) 173 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง  
จ.ลําปาง 52100 

51. ลําพูน สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลําพูน ศาลากลางจังหวัดลําพูน 
52. เลย  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเลย  ศาลากลางจังหวัดเลย 
53. ศรีสะเกษ  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  จ.ศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ถ.ไทยพนัทา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
โทร. 045-633-440 

54. สกลนคร  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จ.สกลนคร 
โรงเรยีนเทคนคิภูพานบริหารธุรกิจ เลขที่ 410/1-2 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตเชิงชุม 
อ.เมือง จ.สกลนคร โทร 042-732-734 

55. สงขลา  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  จ.สงขลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 

56. สตูล  โรงเรียนสตูลวิทยา  อ.เมือง จ.สตูล 
57. สมุทรสาคร  หองประชุม ชั้น 3 อบต.นาดี ถ.เศรษกิจ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

 
58. สมุทรสงคราม  หองประชุมเทศบาลเมือง อาคารกองการศึกษา ชั้น 2 อ.เมือง สมุทรสงคราม 



ลําดับ
ท่ี จังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบ 

 

สถานที่สอบสัมภาษณ 
ระดับปริญญาตรี 

59. สมุทรปราการ  ศูนยการศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ศูนยบษุยมาส อาคารบุษยมาส
คอมเพล็กซ 555/15 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สําโรงใต อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 10130 โทร. 0-2757-9591, 0-2757-9560 โทรสาร 0-2757-9567 

60. สระแกว สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสระแกว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแกว 
61. สระบุรี  ศูนยการศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ร.ร.เทคโนโลยีบริหารสากล 

สระบุรี (ไอ-แมท) เลขที่ 99 ม.1 กม.9 ถ.พหลโยธิน ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.สระบุรี 80000 โทร. 036-369-453 โทรสาร 036-369-453 

62. สิงหบุรี สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวดัสิงหบุรี 
63. สุโขทัย  โรงเรยีนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (ประชาสรรค) อ.สวรรคโลก อ.เมือง จ.สุโขทยั 
64. สุพรรณบุรี  ศูนยการศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี  

(หองแฟชั่น 5-6 อาคารแฟชัน)  เลขที่ 57 ถ.ปาโมก-สุพรรณบุรี อ.เมือง  
จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร 035-550-593 

65. สุราษฎรธานี  หองประชุมสํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัด    
สุราษฎรธานี (หลังเกา) 

66. สุรินทร  หองประชุมสํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุรินทร ศาลากลางจังหวัดสุรินทร 
67. หนองคาย  ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหนองคาย (โรงแรมรอยัล

แมโขง หนองคาย) เลขที่ 1191/10 ม.2 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.หนองคาย 43000 โทร 042-465-784 โทรสาร 042-465-786 

68. หนองบัวลําภ ู โรงเรียนเทศบาล 1 อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภ ูโทร. 042-378-431 
69. อางทอง สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอางทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอางทอง 
70. อุบลราชธานี  ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี
71. อุทัยธาน ี สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวัดอุทัยธานี 
72. อุดรธานี  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จ. อุดรธานี 

(วิทยาลัยสันตพล) เลขที่ 299/1 ถนนอุดร - สกล หมูที่ 4 ตําบลหนองบัว     
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  โทรศัพท 042-323-464 โทรสาร 042-204-263  

73. อุตรดิตถ  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จ.อุตรดิตถ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)  อ.เมือง จ. อุตรดิตถ  ถ.อินใจมี ต.ทาอิฐ  
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ  โทร 055-416-660-31  โทรสาร 055-416-020 

74. อํานาจเจริญ  หองประชุมสํานักงานทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
อํานาจเจริญ 

 



สรุปจังหวัดที่ไมสามารถเปดศูนยเรียน 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาการศึกษาปฐมวัย รุนที่ 2 

 
 

1. กาฬสินธุ (3)  
2. ตราด (5)  
3. นครปฐม (4)  
4. นราธิวาส (8)  
5. เพชรบุรี (28) เน่ืองจาก มรภ. สวนดุสิต แจงวาไมพรอมเปดศูนยเรียน  จึงขอใหผูสมัคร   

ไปเรียนที่ศูนยประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) และ มรภ. สวนดุสิต จะเปดศูนยเรียน สําหรับรุน
ที่ 2 ที่ จ.เพชรบุรี ในเทอมที่ 2 

6. พังงา (10)  
7. มุกดาหาร (8)  
8. แมฮองสอน (2)  
9. ยะลา (8)  
10. รอยเอ็ด (6)  
11. ระนอง (0)  
12. ลพบุรี (16)  
13. ลําพูน (8) 
14. สระแกว (11) 
15. สิงหบุรี (7)  
16. อางทอง (3)  
17. อุทัยธานี (11) 

 



ศูนย..................................................

การสื่อ การ สนใจ การ บุคลิก รวม

ขอความ วิเคราะห เหตุการณ แกปญหา

20 20 20 20 20 100

แบบบันทึกคะแนนสอบสัมภาษณ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย
รุนที่ 2 ปการศึกษา 2549

โครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จังหวัดสังกัด (อปท.)ตําแหนงนามสกุลชื่อ
คํา

นําหนา
ลําดับที่

สมัครสอบ

คะแนนการสอบสัมภาษณ



แบบสํารวจความตองการเลือกสถานที่เรียน 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาการศึกษาปฐมวัย 

กรณีจํานวนผูสมัครไมถึงจํานวนที่สามารถเปดศูนยเรียนที่จงัหวัดได 

จังหวัด.......................................... 
 
 

1.  ชื่อ – สกุล ................................................................................. 
    ตําแหนง .................................................................................... 
 หนวยงาน (อบจ./เทศบาล/อบต.) ................................................ 
 เลขทีส่อบ .................................................................................. 
 
2.  เน่ืองจากจํานวนผูสมัครไมถึงจํานวนที่สามารถเปดศูนยเรียนที่จังหวัดนี้ได ขาพเจามีความ
ประสงคจะไปเรียนที่ศูนยเรยีน จังหวัด.................................................. 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผูสมัคร 
               (................................................) 

 
จังหวัดทีส่ามารถเปดศูนยเรียนหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาการศึกษาปฐมวัย 

จํานวน 58 จังหวัด คือ 
1. กระบี ่  2. กาญจนบุรี  3. กําแพงเพชร  4. ขอนแกน 5.จันทบุรี 
6.  ฉะเชิงเทรา  7. ชลบุรี  8. ชัยนาท 9.ชัยภูมิ 10.ชุมพร 
11. เชียงราย   12.เชียงใหม  13.ตรัง  14.ตาก  15.นครนายก 
16. นครพนม  17.นครราชสมีา  18.นครศรีฯ 19.นครสวรรค   20.นนทบุรี  
21. นาน  22.บุรีรัมย  23.ปทุมธาน ี 24.ปราจีนบุรี  25.ปตตาน ี
26. พระนครศรีอยุธยา 27.พะเยา  28.พิจิตร   29.พิษณุโลก  30.เพชรบูรณ 
31.ประจวบฯ   32.แพร   33.พัทลุง  34.ภูเก็ต  35.มหาสารคาม 
36.ยโสธร  37.ระยอง  38.ราชบุรี  39.ลําปาง   40.เลย 
41.ศรีสะเกษ  42.สกลนคร  43.สงขลา  44. สตูล  45.สมุทรสาคร 
46.สมุทรสงคราม  47.สมุทรปราการ 48. สระบุรี  49. สุโขทัย  50.สุพรรณบุรี 
51.สุราษฎรธานี  52.สุรินทร  53.หนองคาย  54.หนองบัวลําภู  55. อุบลราชธาน ี
56.อุดรธานี  57.อุตรดิตถ  58.อํานาจเจริญ 




