






ภาคเหนือ 7  จังหวัด
มหาวิทยาลัย จังหวัด จังหวัด จังหวัด

1.  ม.แมฟาหลวง
สถานที่เรียน  จ.เชียงราย เชียงราย
2.  มรภ.เชียงราย
สถานที่เรียน  จ.พะเยา พะเยา
3.  มรภ.เชียงใหม
สถานที่เรียน  จ.เชียงใหม เชียงใหม แมฮองสอน
4.  มรภ.ลําปาง
สถานที่เรียน  จ.ลําปาง ลําปาง ลําพูน
5.  มรภ.อุตรดิตถ
สถานที่เรียน จ.อุตรดิตถ, จ.แพร อุตรดิตถ แพร
6. มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา
สถานที่เรียน จ.นาน นาน
7.  มรภ.พิบูลสงคราม
สถานที่เรียน จ.พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ
8.  มรภ.กําแพงเพชร
สถานที่เรียน จ.กําแพงเพชร, สุโขทัย, ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย ตาก
9.  มรภ.นครสวรรค
สถานที่เรียน จ.นครสวรรค นครสวรรค ชัยนาท
10. มรภ.นครปฐม
สถานที่เรียน จ.อุทัยธานี อุทัยธานี

พื้นที่รับผิดชอบ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ในโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและสถาบันการศึกษา

พื้นที่รับผิดชอบ



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12  จังหวัด
มหาวิทยาลัย จังหวัด จังหวัด จังหวัด

11.  มรภ.อุดรธานี
สถานที่เรียน  จ.อุดรธานี อุดรธานี หนองคาย
12.  ม.มหาสารคาม
สถานที่เรียน  จ.มหาสารคาม มหาสารคาม
13.  มรภ.มหาสารคาม
สถานที่เรียน  จ.นครพนม, จ.กาฬสินธุ กาฬสินธุ นครพนม
14.  มรภ.สกลนคร
สถานที่เรียน จ.สกลนคร สกลนคร มุกดาหาร
15.  มรภ.เลย
สถานที่เรียน จ.เลย เลย หนองบัวลําภู
16.  ม.ขอนแกน
สถานที่เรียน จ.ขอนแกน ขอนแกน
17.  มรภ.นครราชสีมา
สถานที่เรียน จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
18.  ม.อุบลราชธานี
สถานที่เรียน จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
19. มรภ. อุบลราชธานี
สถานที่เรียน จ.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
20.  มรภ.รอยเอ็ด
สถานที่เรียน จ.รอยเอ็ด รอยเอ็ด
21.  มรภ.ชัยภูมิ
สถานที่เรียน จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
22.  มรภ.ศรีสะเกษ
สถานที่เรียน จ.ศรีสะเกษ, จ.ยโสธร ศรีสะเกษ ยโสธร
23.  มรภ.สุรินทร
สถานที่เรียน จ.สุรินทร สุรินทร บุรีรัมย

พื้นที่รับผิดชอบ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ในโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและสถาบันการศึกษา

พื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ



ภาคกลางและภาคตะวันออก 9  จังหวัด
มหาวิทยาลัย จังหวัด จังหวัด จังหวัด

24.  มรภ.เทพสตรี
สถานที่เรียน  จ.ลพบุรี ลพบุรี สิงหบุรี
25.  มรภ.พระนครศรีอยุธยา
สถานที่เรียน  จ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อางทอง
26.  มรภ.วไลยอลงกรณฯ
สถานที่เรียน  จ.ปทุมธานีและจ.สระแกว ปทุมธานี สระแกว สระบุรี
27.  มรภ.สวนสุนันทา
สถานที่เรียน กรุงเทพฯ, จ.นครปฐม นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร
28.  มรภ.รําไพพรรณี
สถานที่เรียน จ.จันทบุรี จันทบุรี ตราด
29.  ม.บูรพา
สถานที่เรียน จ.ชลบุรี ชลบุรี ระยอง
30. มรภ.ธนบุรี
สถานที่เรียน จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
31.  มรภ.ราชนครินทร
สถานที่เรียน จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
32.  ม.กาญจนบุรี
สถานที่เรียน จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
33. มรภ.หมูบานจอมบึง
สถานที่เรียน จ.ราชบุรี ราชบุรี
34.  มรภ.เพชรบุรี
สถานที่เรียน จ.เพชรบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ในโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและสถาบันการศึกษา



ภาคใต  6  จังหวัด
มหาวิทยาลัย จังหวัด จังหวัด จังหวัด

35.  มรภ.สุราษฎรธานี
สถานที่เรียน  จ.สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง
36.  มรภ.นครศรีธรรมราช
สถานที่เรียน  จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
37.  มรภ.ภูเก็ต
สถานที่เรียน จ.ภูเก็ต ภูเก็ต พังงา กระบี่
38.  มรภ.ทักษิณ
สถานที่เรียน จ.สงขลา สงขลา สตูล
39.  มรภ.สงขลา
สถานที่เรียน จ.พัทลุง, จ.ตรัง ตรัง พัทลุง
40.  มรภ.ยะลา
สถานที่เรียน จ.ยะลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส

พื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ในโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและสถาบันการศึกษา



รอม/หน.ประสูตร/ป.ตรี รุน2/ปฏิทินการศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการ ป.ตรี รุน 2 

ปฏิทินการศกึษาโครงการความรวมมอืทางวิชาการ 
ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลยัของรัฐ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิน่ 

รุนที่ 2  
วัน/เดือน/ป รายการ สถานที่/ผูปฏิบัต ิ

วังอังคารที่ 29 พ.ค. 50 ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
(MOU) 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และสถาบันการศึกษา 

วันจันทรที่ 28  – วันพุธ 
ที่ 30 พ.ค. 50 
 

- จัดทําเอกสารแจงทองถิ่นจังหวัดเกี่ยวกับการ
รับสมัครโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่นรุนที่ 2 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

วันจันทรที่ 4 – วันศุกรที่     
22 มิ.ย. 50  
 

- เลือกสรรผูไดรับทุนและรบัสมัครเขาศึกษาใน
หลักสูตร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น       
ตนสังกัด และสํานักงานทองถิ่น
จังหวัด 

วันจันทรที่ 25 มิถุนายน ถึง 
วันพุธที่ 27 มิ.ย. 50 

- พิจารณาคุณสมบัติผูมีสทิธิสอบคัดเลอืกและ
เอกสารหลักฐานตางๆ  

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด 

วันพฤหัสบดีที่ 28  มิ.ย. 50    - ทองถิ่นจังหวัดสงใบสมัครพรอมเอกสาร
หลักฐานตางๆ ใหมหาวิทยาลัย 

สํานักงานทองถิ่นจังหวัดและ
มหาวิทยาลัยที่รวมโครงการ 

วันศุกรที่ 29 มิ.ย. ถึง 
 วันพุธที่ 4 ก.ค. 50 

- ตรวจสอบคณุสมบัติผูมีสทิธิสอบคัดเลอืกและ
เอกสารหลักฐานตางๆ และจัดทําบัญชีรายชื่อผู
มีสิทธิสอบ 

มหาวิทยาลัยที่รวมโครงการ 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 50 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
(สัมภาษณ) 

มหาวิทยาลัยที่รวมโครงการและ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

วันเสารที่ 14 – วันอาทิตย  
ที่ 15 ก.ค. 50 

- สอบคัดเลือก (สัมภาษณ) ศูนยการศึกษาทั่วประเทศ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 50 - ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศกึษาในหลักสตูร      
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  รุนที่ 2 

มหาวิทยาลัยที่รวมโครงการ 

วันศุกรที่ 20 ก.ค.  – วันศุกร
ที่ 10 ส.ค. 50 

- โอนเงินคาลงทะเบียน ผูไดรับการคดัเลือกเขาศึกษา 

วันอังคารที่ 14 ส.ค. 50 
 

- ลงทะเบยีน มหาวิทยาลัยที่รวมโครงการ 

วันเสารที่ 18 ส.ค. 50 
 

- ปฐมนิเทศ/เปดเรียน  มหาวิทยาลัยที่รวมโครงการ 

 



สําหรับผูสมัครทุกคนตองกรอกรายละเอียดศูนยการศึกษาที่สมัครเรียนใหครบถวนและชัดเจน 
ใหผูสมัครกรอกขอมูลลงในชองวาง กรณีที่มหาวิทยาลัยที่เขารวม
โครงการเปดสอนในจังหวัดท่ีเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย 1.  สมัครเรียนมหาวิทยาลัย .................................................... 

ใหผูสมัครใสเครื่องหมาย / ลงใน  กรณีที่มหาวิทยาลัยที่เขา
รวมโครงการเปดสอนในจังหวัดท่ีเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย
และ/หรือไมเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

1.1  ศูนยจังหวัดกําแพงเพชร 
1.2  ศูนยจังหวัดสุโขทัย 
1.3  ศูนยจังหวัดตาก 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2.1   ศูนยจังหวัดพะเยา 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
3.1  ศูนยจังหวัดอุตรดิตถ 
3.2  ศูนยจังหวัดแพร 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
4.1  ศูนยจังหวัดนาน 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5.1  ศูนยจังหวัดพิษณุโลก 
5.2  ศูนยจังหวัดพิจิตร 
5.3  ศูนยจังหวัดเพชรบูรณ 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
6.1  ศูนยจังหวัดลพบุรี 
6.2  ศูนยจังหวัดสิงหบุรี 
 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
7.1  ศูนยกรุงเทพฯ 
7.2  ศูนยจังหวัดนครปฐม 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
8.1  ศูนยจังหวัดปทุมธานี 
8.2  ศูนยจังหวัดสระแกว 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9.1  ศูนยจังหวัดสมุทรปราการ 

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
10.1  ศูนยจังหวัดอุทัยธานี 

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
11.1  ศูนยจังหวัดอํานาจเจริญ 

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
12.1  ศูนยจังหวัดนครพนม 
12.2  ศูนยจังหวัดกาฬสินธุ 

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
13.1  ศูนยจังหวัดศรีสะเกษ 
13.2  ศูนยจังหวัดยโสธร 

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
14.1  ศูนยจังหวัดพัทลุง 
14.2  ศูนยจังหวัดตรัง 

 

           

 เลขที่.............................. 
       ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา 

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถ่ิน 
ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือ 

ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับ สถาบันการศึกษา จํานวน 40 แหง 
รุนที่ 2 

******************************************************** 
1. ชื่อผูสมัคร (นาย,นาง,นางสาว)...........................................นามสกุล............................................. 
2. วัน เดือน ป เกิด..................................................................................... 
3.  สถานที่เกิด..................................................................................................................................................................... 

 สัญชาติ..........................................................................................ศาสนา........................................................... 
4. ที่อยูที่สามารถติดตอได................................................................................................................................................... 

โทรศัพท...............................................................โทรสาร...............................................มือถือ...................................... 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

รูปถาย 



- 2 - 
 

5.   ที่อยูถาวร........................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท.........................................โทรสาร.....................................................มือถือ...................................................... 

6. สถานที่ทํางาน................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท.........................................................โทรสาร.................................................................................................... 

7. สถานภาพการทํางาน (โปรดเลือก 1. หรือ 2. พรอมทั้งทําเครื่องหมาย / ลงใน  
 

 1. พนักงาน/ขาราชการประจํา  2. ขาราชการการเมือง(ผูบริหาร/สมาชิกสภา) 

ตําแหนง.................................................................................. 
สังกัด(อบจ., เทศบาล, อบต)................................................... 
วัน/เดือน/ป ที่เริ่มรับราชการ.................................................... 

ตําแหนง.................................................................................. 
สังกัด(อบจ., เทศบาล, อบต)................................................... 
วัน/เดือน/ป ทีด่ํารงตําแหนงปจจุบัน.........................................  

 
8.  สําเร็จการศึกษาระดับ..........................................................จาก....................................................................................... 

     ปการศึกษา...........................คะแนนเฉลี่ยสะสม.................................................................................................... 
9.  ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แสดงไวเปนความจริงทุกประการ ถาขาพเจาไดเปนนักศึกษาแลว ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบังคับของโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับ สถานศึกษาที่เขารวมโครงการทุกประการ 
 

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

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

สาขาการปกครองทองถิ่น ภาคพิเศษตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับ
สถานศึกษา จํานวน 40 แหง  ดังตอไปนี้ 

  ขอใหผูสมัครทําเครื่องหมาย   ลงใน    พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารทุกฉบับที่แนบมาพรอมนี ้
   ใบสมัคร 

 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒกิารศึกษา ที่ไดรบัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธิการหรอื กพ. หรอืใบแสดงผลการศึกษา 
 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ/พนกังาน 

   หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา ( นายกองคการบรหิารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล)  
   รูปถายหนาตรง 1.5 х 2 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป  
   สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
   สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

 สําเนาใบทะเบียนสมรสหรือสําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อตวัหรือชื่อสกุลไมตรงกัน) 
 
 

 
 

 

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

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

  ขาพเจา (ชื่อนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.) ..................................................................................... 
ตําแหนง (ชื่อนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.) .............................................................................................................. 
สถานที่ทํางาน ............................................................................................................................................................................ 
  ขอรับรองวาผูสมัคร คือ....................................................................................................................................  
ซ่ึงประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น ภาคพิเศษ       
ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับสถานศึกษา จํานวน 40 แหง รุนที่ 2       
เปนบุคลากรสังกัด (ชื่อหนวยงาน) .................................................................................................................................... 
ตําแหนง................................................................โดย (ชื่อหนวยงาน).............................................................ไดจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหแกบุคลากรดังกลาวแลว 
 

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

ตําแหนง (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล)............................................. 
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ..................... 

การตรวจสอบของสํานักงานทองถิ่นจังหวัด 
 1.  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดไดตรวจสอบคณุสมบัติตาง ๆ ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ............................... 
....................................................ตําแหนง..................................................สังกัด (อปท.) ............................................ 

o ถูกตองครบถวน 
o ไมถูกตอง เนื่องจากขาดหลักฐาน 
.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
 2.  จํานวนผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษาตามสัดสวนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รายได.....................บาท 
สมัครได ……………คน) 

o ถูกตองครบถวน 
o ไมถูกตอง เนื่องจาก 
.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
 
 (ลงชื่อ)...............................................................เจาหนาที่       (ลงชื่อ)............................................................... 
         (.............................................................)                      (.............................................................) 
 ตําแหนง..........................................................................     ทองถิ่นจังหวัด....................................................... 
 วันที่.....................เดือน.................................พ.ศ. 2550  วันที่.....................เดือน.................................พ.ศ. 2550 





ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัย....................................
ลําดับที่ ตําแหนง อปท. จังหวัด หมายเหตุชื่อ - สกุล

แบบ 1
รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น

รุนที่ 2 (แยกตามศูนยการศึกษา)




