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ใบสมัครเข้ารับการศึกษา 
 
 

หลักสูตรวุฒิบัตร 
การปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 

ประจ าปีงบประมาณปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 
สถาบันพระปกเกล้า 
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รายละเอียดการสมัครเข้ารับการศึกษา 

หลักฐานประกอบการสมคัร 
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน  
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ใช้ติดใบสมัคร1 รูป โดยการติดกาว ห้ามใช้ลวดเย็บ

กระดาษ  และอีก 1 รูปส าหรับจัดท า ท าเนียบรุ่น) (กรุณาเขียนชื่อ – นามสกุล ด้านหลังรูปทุกใบ) 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรุณาลงนามรับรองส าเนา) 
4. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช านาญการ/ผู้ช่วยด าเนินงานฯ  ในสมัยปัจจุบัน (กรุณาลง

นามรับรองส าเนา) 
5. ส าเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (กรุณาลงนามรับรองส าเนา) 

การรับสมัคร  
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2561 
2. ผู้สมัครต้องสามารถเข้ารับการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตร (10 วัน) 

รุ่นที่ 6 
ช่วงที่ 1 : วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 (อังคาร – พฤหัสบดี) 
ช่วงที่ 2 : วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 (อังคาร – พฤหัสบดี) 
ช่วงที่ 3 : วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2561 (จันทร์ – พฤหัสบดี) 

3.  ในการสมัคร ผู้สมัครหรือตัวแทนต้องน าส่ ง ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมหลักฐานการสมัคร             
***สถาบันพระปกเกล้าไม่รับใบสมัครกรณีหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน*** 

4. ผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครในวันและเวลาราชการที่สถาบัน
พระปกเกล้า (ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร ) หรือ ส่งไปรษณีย์เป็นจดหมายลงทะเบียน  มายังที่อยู่ด้านล่าง  
(ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2561) 

ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 
เลขที่ 120  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   

                 (วงเล็บมุมซอง : หลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6) 

หมายเหตุ:   1. ไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
                2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th วันที่ 13 ก.ค. 2561 และผู้สมัครต้องแจ้ง

ยืนยันเข้าศึกษาภายในวันที่ 16 - 18 ก.ค. 2561 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  สถาบนัพระปกเกลา้  
นางสาววชัรา  เชงิหอม โทร.0-2141-9552 e-mail: watcharac@kpi.ac.th 
นายสิรวิัฒน์  ทองค า โทร.0-2141-9554  e-mail: siriwat@kpi.ac.th  

mailto:siriwat@kpi.ac.th
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                                                                                                                                            เลขที่สมัคร  

 

ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  
สถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้า 

 

 

 

 
 

 
 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) …………………………………………..…… นามสกุล………………………….……………….………. 
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)
NAME……………………………………………………………SURNAME……………………………………..………….…………………………….. 
ชื่อสนช./สปท./คณะกรรมาธิการ (ต้นสังกัด)………………………………………………..…………….…..…………….……………….......  
ที่อยู่ปัจจุบัน (ผู้สมัคร) เลขที่…………….…หมู่ที.่.……….…..……ซอย………………………….…ถนน…………..…………..………........ 
แขวง/ต าบล…………………………เขต/อ าเภอ…………………………จังหวัด…….......…………..รหัสไปรษณีย์……………….…………. 
โทรศัพท์……………………….………… มือถือ………………….…….…………………….……โทรสาร…………………………..…………………. 
E-mail………………………………………….………...…………………วันเดือนปีเกิด………..…………....………….………อายุ………………ปี   
ภูมิล าเนา………………………….………………..….... สัญชาต…ิ……….….…………..……. ศาสนา...…………………………………………… 
บัตรประชาชนเลขท่ี ………………………………….…………… วนัออกบัตร……………………………………….…………..………………….. 
วันหมดอายุ…………………..………..……..……… สถานที่ออกบัตร…….……..…………………………………………..….......……..….….… 
คุณสมบัตทิี่ใช้สมัคร   …………………………………………………………….………………………………………..………………………………..  
 บัตรประจ าตัว(ตามต าแหน่ง) เลขที.่......................................... วันที่หมดอายุ………………..…………….………………………  
 ค าสั่งแต่งตั้งเลขที่…………………………………….……..…..…  ลงวันที่…………………………………….…….………….………………… 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งตามคุณสมบัติที่ใช้สมัคร (จนถึงปัจจุบัน) รวม  ……………………...…ปี .................................เดือน 
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน .................................................................................. .............................................................. 
ความสัมพันธ์............................................................ เบอร์ติดต่อ......................................................................................... 

 
 
 
 

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 

ถ่ายไว้ไม่เกนิ 3 เดอืน 
(ใช้กาวติดรูปเท่าน้ัน) 

ใบสมคัรเข้ารับการศึกษาใบสมคัรเข้ารับการศึกษา    
หลกัสูตรวุฒิบัตรหลกัสูตรวุฒิบัตร  

การปฏบัิติงานสนับสนุนการปฏบัิติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  รุ่นที ่6รุ่นที ่6  

รหัสนักศึกษา 
 
 

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่ 
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2. ข้อมูลดา้นการท างาน 
 

ต าแหน่ง(ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
สังกัด:        สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ          สมาชิกสภาขับเคลื่อนฯ     คณะกรรมาธิการ 
ส านักงาน:    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร      ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ต าแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
สังกัด:         Member of the National Legislative Assembly          Committee 
                Member of the National Reform Steering Assembly  
ส านักงาน:    The Secretariat of the House of Representatives      The Secretariat of the Senate 
ที่อยู่ที่ท างาน เลขที่………………หมู่ที่…….……ซอย………..…………………ถนน………………………………….…….......……………... 
แขวง/ต าบล……………………..…..…เขต/อ าเภอ……………..………จังหวัด………….………รหัสไปรษณีย์……..…………………….. 
โทรศัพท์…………………………..…………………..………โทรสาร……………………………………………………..….…………………………. 
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้สมัคร (ที่ได้รับมอบหมายจากสนช./สปท.//คณะกรรมาธิการ) 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………............................................................................................................................................................... ................... 

 

3. ข้อมูลดา้นการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.  

มัธยมศึกษา    

อุดมศึกษา : ปริญญาตรี    

             : ปริญญาโท    

             : ปริญญาเอก    

อ่ืนๆ ……….…………….   
 
 
 
 
 

 
 

  3.1 กรณีเคยผ่านการศกึษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า  โปรดระบุโดยละเอียด 
หลักสูตร รุ่น / ปีการศึกษา หมายเหตุ  

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

…………………… 
…………………… 
…………………… 

…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
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4. เหตผุลที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีคัดเลือก
นักศึกษา และสภาสถาบันพระปกเกล้า และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และสภาสถาบันในทุกกรณี 
โดยไม่ติดใจด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายท้ังสิ้น 

  ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อก าหนดของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการศึกษา และเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาทุกประการ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุข้อความ
ท่ีผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หรือถูกปลดออกจากการเป็น
นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ            

     ลายมือชื่อผู้สมัคร ……………….……….…..………..……… 

                           (………………………………..……)                                                                                               
                              วันที…่..…/…………/2561 

 
 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้าพเจ้าแจ้งความ
ประสงค์ไว้ ณ ท่ีนี้ว่า เอกสารนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของข้าพเจ้าท่ีอยู่ในครอบครองของ
สถาบันพระปกเกล้านี้ ในกรณีท่ีมีผู้อื่นมาขอตรวจสอบหรือขอคัดส าเนาเอกสารดังกล่าว    

ข้าพเจ้า    ยินยอม      ไม่ยินยอม        
               ลายมือชื่อผู้สมัคร …………………….…….…………….... 

                                                                          (….……………………………………) 
                                                                                                 วันที่…..…/…………/2561 
 
ส่วนนี้ส าหรับ สนช. / สปท./ ประธานคณะกรรมาธิการ (ต้นสังกัดของผู้สมัคร)  
ข้าพเจ้าขอรับรองการท างานของ (ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร).................................................................................................................. เพื่อสมคัรเข้าศึกษาใน
หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นท่ี 6                 
          ลายมือชื่อ (สมาชิกฯ ต้นสังกัด) ………………….…………….............…                                                                                                                 
          (….………………………………………)                                                                                                                              
              วันที…่..…/…………/2561  


