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ใบสมคัรเข้ารับการศึกษา 

 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตร 

กฎหมายท้องถ่ิน 

รุ่นที่ 9 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

วทิยาลยัพฒันาการปกครองท้องถิ่น  
สถาบันพระปกเกล้า 
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รายละเอยีดการรับสมคัรเข้ารับการศึกษา 
 

หลกัฐานประกอบการสมัคร 
1. แบบฟอร์มใบสมคัรท่ีผูส้มคัรกรอกขอ้มูลครบถว้น ชดัเจน 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 รูปเท่านั้น และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ใชติ้ดใบสมคัร 1 รูป โดยการ

ติดหา้มใชล้วดเยบ็กระดาษเยบ็รูป) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ/ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/ พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ/พนกังานของรัฐ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
5. ส า เนาปริญญาบัตร  ห รือส า เนา เอกสาร ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(ทบวงมหาวิทยาลยั) หรือ ก.พ. รับรองว่าส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้มี) 

 
การรับสมคัร 

1. เปิดรับสมคัรตั้งแต่บดัน้ี - 27 มกราคม 2563 ในวนัและเวลาราชการ 
2. ในการสมคัร ผูส้มคัรหรือตวัแทนของผูส้มคัรตอ้งน าส่งใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูล และแนบหลกัฐาน

การสมคัรครบถว้นตามท่ีก าหนด  โดยสามารถยืน่ใบสมคัรไดท่ี้สถาบนัพระปกเกลา้ หรือจดัส่งใบ
สมคัรทางไปรษณีย ์ ทั้งน้ี สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมคัรที่มหีลกัฐานไม่ครบตามทีก่ าหนด 

3. วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ินไม่รับใบสมคัรทางโทรสาร 
 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติมที ่
วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน  สถาบนัพระปกเกลา้ 
เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3  ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  อาคารรัฐประศาสนภกัดี ชั้น 5 (โซนทิศใต)้  
ถนนแจง้วฒันะ  แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร  10210 
เจ้าหน้าทีผู้่ประสานงาน 
นางสาวอภิวรรณ ซกัเซ็ค  หมายเลขโทรศพัท ์ 02-141-9576 
นางสาวสุมามาลย ์ ชาวนา  หมายเลขโทรศพัท ์ 02-141-9569 
ดาวน์โหลดใบสมคัรผ่านทางเวบ็ไซต์สถาบันพระปกเกล้า  www.kpi.ac.th 
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ใบสมัครเข้ารับการศึกษา 

หลกัสูตรประกาศนียบตัร 

กฎหมายท้องถิน่ รุ่นที ่9 

 

                                                                                                  เลขที่ 

 

วทิยาลยัพฒันาการปกครองท้องถิน่ 

สถาบันพระปกเกล้า 
 

 

 

 
 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป  
 

 

 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)…………………………………
นามสกลุ…………………………………..……………. 
ช่ือ และนามสกลุ ภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่)
NAME…………………………………………SURNAME…………………..……………………… 
ท่ีอยูปั่จจุบนั 
เลขท่ี………หมู่ท่ี…………ซอย…………….ถนน……………..…แขวง/ต าบล…………………….. 
เขต/อ าเภอ……………………...........จงัหวดั……………………….รหสัไปรษณีย…์……………........ 
โทรศพัท…์………………………….……............ มือถือ………………………………….………… 
โทรสาร………………………………….…….........e- mail…………………………………………… 
วนั เดือน ปีเกิด……………………………………… อาย…ุ…………………………………………… 
ภูมิล าเนา………………………………..สัญชาติ……………………..ศาสนา………………………… 

 
 
 

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 
ถ่ายไม่เกนิ 3 เดือน 

รหัสนักศึกษา 
 
 

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่ 
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บตัรประชาชนเลขท่ี…………………………………..…วนัออกบตัร……………..…………………... 
วนัหมดอาย…ุ………………….........................สถานท่ีออกบตัร……………………………………… 
บตัรขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ เลขท่ี…………………………........................................... 
วนัหมดอาย…ุ…………….................................สถานท่ีออกบตัร……………………………………… 
 
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน........................................................................................................... 
ความสัมพนัธ์................................................... หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ................................................. 

 

2. ข้อมูลด้านการท างาน 
 

 

ต าแหน่งปัจจุบนั………………………………………………………………………………………… 
สังกดั : ฝ่าย/กอง/ส านกั………………………………………………………..………………………… 

หน่วยงาน/องคก์ร/กระทรวง……………………………………………..……………………………… 
 

ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………… 

สังกดั : ฝ่าย/กอง/ส านกั (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………. 

หน่วยงาน/องคก์ร/กระทรวง (ภาษาองักฤษ) ….………………………………………………………… 

ท่ีอยูท่ี่ท างาน 
เลขท่ี………หมู่ท่ี………ซอย…………….ถนน……………………แขวง/ต าบล…………...………… 
เขต/อ าเภอ………………………...........จงัหวดั…………………..……รหสัไปรษณีย…์……………...
โทรศพัท…์…………………………….….…………โทรสาร………………..…………………........... 
 

ลกัษณะงานและความรับผดิชอบของผูส้มคัร 
……………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. ข้อมูลด้านการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา วุฒิทีไ่ด้รับ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

อุดมศึกษา : ปริญญาตรี    

                 : ปริญญาโท    

                  : ปริญญาเอก    

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 

   

 

3.1 กรณเีคยผ่านการศึกษาหลกัสูตรของสถาบันพระปกเกล้า โปรดระบุโดยละเอยีด 

หลกัสูตร รุ่น/ ปีการศึกษา หมายเหตุ 

   

   

   
 

 

4. ผู้สมคัรคดิว่าสามารถน าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากหลกัสูตรไปพฒันาหน่วยงานได้อย่างไร 
 

……………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..  
(ท่านสามารถแนบเอกสารเพิม่เติม หากมีข้อความเกนิเน้ือทีท่ี่ก าหนดให้) 
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ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการที่ท า
หน้าที่คัดเลือกนักศึกษา และสภาสถาบันพระปกเกล้า และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ 
และสภาสถาบัน ในทุกกรณ ีโดยไม่ติดใจด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งส้ิน 

  ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า 
ข้าพเจ้าจะปฏบิัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเง่ือนไขข้อก าหนดของสถาบันพระปกเกล้า หลกัสูตรการศึกษา 
และเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาทุกประการ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่า
หากระบุข้อความที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นนักศึกษาสถาบัน
พระปกเกล้า หรือถูกปลดออกจากการเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าโดยไม่มข้ีอเรียกร้องใด ๆ 

 
         

     

 ลายมือช่ือ………….……………………………… 
              ( ….………………………………………)                                                                                            

     วนัท่ี…….……/……....………/……..…. 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
ขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ณ ท่ีน้ีว่า เอกสารน้ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้ อนัเป็นการบ่งช้ีตวัของ
ขา้พเจา้ท่ีอยู่ในครอบครองของสถาบนัพระปกเกลา้น้ี ในกรณีท่ีมีผูอ่ื้นมาขอตรวจสอบ หรือขอคดัส าเนา
เอกสารดงักล่าว ขา้พเจา้ 

 ยนิยอม 
 ไม่ยนิยอม 
 

ลายมือช่ือ………………………………………… 
 (……..…………………………………………...) 
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สถาบันพระปกเกล้า 

_______________________ 

หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน 

 

ข้าพเจ้า .......................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง.........................................................หน่วยงาน............................................. .................................... 

ผู้บังคับบัญชาของ ............................................................................................ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที ่9  ขอรับรองต่อสถาบันพระปกเกล้าว่า หน่วยงานต้นสังกดั
ยินยอมและสนับสนุนให้ผู้สมคัรข้างต้นเข้าศึกษาอบรมและร่วมกจิกรรมทั้งปวงตามที่สถาบันพระปกเกล้า
ก าหนดไว้ในหลกัสูตรฯ ได้อย่างสม า่เสมอตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรม 

 

 

 

ลงช่ือ .............................................................. 

(   ....................................................................  ) 

ต าแหน่ง  ......................................................... 

วนัที ่.. .............................................................. 

 

หมายเหตุ  ผูรั้บรองตอ้งเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัค่าใชจ่้าย และใหล้าเพื่อเขา้รับการศึกษาอบรมได ้

 
 


