ใบสมัครเข้ ารับการศึกษา

หลักสู ตรวุฒิบัตร

การปฏิบตั ิงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
ประจาปี งบประมาณปี 2561

สานักส่ งเสริมวิชาการรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล้ า
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รายละเอียดการสมัครเข้ ารับการศึกษา
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผสู ้ มัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ใช้ติดใบสมัคร1 รู ป โดยการติดกาว ห้ามใช้
ลวดเย็บกระดาษ และอีก 1 รู ปสาหรับจัดทา ทาเนียบรุ่ น (กรุ ณาเขียนชื่อ – นามสกุล ด้ านหลังรู ปทุก
ใบ)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรุ ณาลงนามรับรองสาเนา)
4. สาเนาคาสั่งแต่งตั้ง หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูช้ านาญการ/ผูช้ ่วยดาเนินงานฯ ในสมัยปัจจุบัน
(กรุ ณาลงนามรับรองสาเนา)
5. สาเนาวุฒิการศึกษาสู งสุ ด (กรุ ณาลงนามรับรองสาเนา)
การรับสมัคร
1. เปิ ดรับสมัครตั้งแต่บดั นี้ – 17 พฤศจิกายน 2560
2. ผูส้ มัครต้องสามารถเข้ารับการศึกษาอบรมตลอดหลักสู ตร (9 วัน)
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
ช่วงที่ 1: วันที่ 12 – 14 ธ.ค. 2560 (อังคาร – พฤหัสบดี) ช่วงที่ 1: วันที่ 23 – 25 ม.ค. 2561 (อังคาร – พฤหัสบดี)
ช่วงที่ 2: วันที่ 19 – 20 ธ.ค. 2560 (อังคาร – พุธ)
ช่วงที่ 2: วันที่ 30 – 31 ม.ค. 2561 (อังคาร – พุธ)
ช่วงที่ 3: วันที่ 26 – 27 ธ.ค. 2560 (อังคาร – พุธ)
ช่วงที่ 3: วันที่ 6 – 7 ก.พ. 2561 (อังคาร – พุธ)
ช่วงที่ 4: วันที่ 9 – 10 ม.ค. 2561 (อังคาร – พุธ)
ช่วงที่ 4: วันที่ 13 – 14 ก.พ. 2561 (อังคาร – พุธ)
3. ในการสมัคร ผูส้ มัครหรื อตัวแทนต้องนาส่ งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมหลักฐานการสมัคร
***สถาบันพระปกเกล้าไม่ รับใบสมัครกรณีหลักฐานการสมัครไม่ ครบถ้ วน***
4. ผูส้ นใจสมัครเข้ารับการศึกษาสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครในวันและเวลา
ราชการที่สถาบันพระปกเกล้า (ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร)
หรื อ ส่ งไปรษณี ยเ์ ป็ นจดหมายลงทะเบียนมายังที่อยูด่ า้ นล่าง (ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2560)
สานักส่ งเสริ มวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
(วงเล็บมุมซอง : หลักสู ตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ)
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หมายเหตุ: 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
2. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th วันที่ 28 พ.ย. 2560 และผูส้ มัครต้อง
แจ้งยืนยันเข้าศึกษาภายในวันที่ 28 - 30 พ.ย. 2560
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
สานักส่งเสริ มวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
นายสุภทั ท์ ฝั้นคาอ้าย โทร.0-2141-9561 e-mail: supat@kpi.ac.th
นายชาญสิ ทธิ์ รัตนาวงศ์ไชยา โทร.0-2141-9558 e-mail: chansit@kpi.ac.th
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เลขทีส่ มัคร

รหัสนักศึกษา
(เฉพาะเจ้ าหน้ าที)่

รู ปถ่ ายสีขนาด 2 นิว้
ถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 3 เดือน
(ใช้ กาวติดรู ปเท่ านั้น)

สานักส่ งเสริมวิชาการรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้ า
ใบสมัครเข้ ารับการศึกษา
หลักสู ตรวุฒิบัตร
การปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
ประสงค์ สมัครใน
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ………………………………… นามสกุล……………………………….……….
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ ใหญ่ )
NAME………………………………………………SURNAME……………………………………………………..
ชื่อสนช./สปท./คณะกรรมาธิ การ(ต้ นสั งกัด)………………………………………..…………….……………….......
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ผู้สมัคร) เลขที่…………หมู่ที่..………..……ซอย………………….…ถนน……………..………........
แขวง/ตาบล……………………เขต/อาเภอ……………………จังหวัด……...…………..รหัสไปรษณี ย…
์ ………….
โทรศัพท์………………………… มือถือ…………………….…………………….……โทรสาร…………………….
E-mail………………………………………….………………วันเดือนปี เกิด……..………….………อายุ…………ปี
ภูมิลาเนา………………………….…………….... สัญชาติ……….…………..……. ศาสนา...………………………
บัตรประชาชนเลขที่ ………………………………….………… วันออกบัตร……………………..…………………..
วันหมดอายุ…………………..………..…..……… สถานที่ออกบัตร…….……..……………..….......……..….….…
คุณสมบัติทใี่ ช้ สมัคร …………………………………………………………….……………………………………..
 บัตรประจาตัว(ตามตาแหน่ง) เลขที่.................................... วันที่หมดอายุ………………….………………………
 คาสั่งแต่งตั้งเลขที่………………………………..……..… ลงวันที่…………………………….…………………
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งตามคุณสมบัติที่ใช้สมัคร (จนถึงปัจจุบนั ) รวม ……………….…ปี ............................เดือน
บุคคลที่ติดต่อได้กรณี ฉุกเฉิ น .........................................................................................................................................
ความสัมพันธ์............................................................ เบอร์ ติดต่อ....................................................................................
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2. ข้ อมูลด้ านการทางาน
ตาแหน่ง(ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………….
สังกัด:
 สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
 สมาชิกสภาขับเคลื่อนฯ  คณะกรรมาธิการ
สานักงาน:  สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร  สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตาแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………..
สังกัด:  Member of the National Legislative Assembly
 Committee
 Member of the National Reform Steering Assembly
สานักงาน:  The Secretariat of the House of Representatives  The Secretariat of the Senate
ที่อยูท่ ี่ทางาน เลขที่…………หมู่ที่………ซอย………………………ถนน…………….......……………….
แขวง/ตาบล……………..…เขต/อาเภอ…………………จังหวัด………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..
โทรศัพท์………………………………………………โทรสาร…………………………………………….
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้สมัคร (ทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากสนช./สปท.//คณะกรรมาธิการ)
……..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………..................................

3. ข้ อมูลด้ านการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้ รับ

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.

มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา: ปริ ญญาตรี
: ปริ ญญาโท
: ปริ ญญาเอก
อื่นๆ ……….…………….

3.1 กรณีเคยผ่ านการศึกษาหลักสู ตรของสถาบันพระปกเกล้า โปรดระบุโดยละเอียด
หลักสู ตร

รุ่ น / ปี การศึกษา

หมายเหตุ

…………………………………………………………

…………………… ……………………………..

…………………………………………………………

…………………… ……………………………..

…………………………………………………………

…………………… ……………………………..
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4. เหตุผลทีป่ ระสงค์จะเข้ าศึกษาในหลักสู ตรนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสู ตรดังกล่าวเป็ นดุลพินิจของคณะกรรมการที่ทาหน้าที่คดั เลือก
นักศึกษา และสภาสถาบันพระปกเกล้า และข้าพเจ้ายอมรับ การวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และสภาสถาบันในทุกกรณี
โดยไม่ติดใจดาเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้ น
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารั บการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึ กษาสถาบันพระปกเกล้า ข้าพเจ้าจะ
ปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อกาหนดของสถาบันพระปกเกล้า หลักสู ตรการศึกษา และเงื่อนไขการสาเร็ จ
การศึกษาทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็ นความจริ งและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุ
ข้อความที่ผดิ จากความเป็ นจริ ง จะเป็ นสาเหตุให้ถูกตัดสิ ทธิจากการเป็ นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หรื อถูกปลดออก
จากการเป็ นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า โดยไม่มีขอ้ เรี ยกร้องใด ๆ

ลายมือชื่อผูส้ มัคร ………………….…..………..………
(………………………………..……)
วันที่…..…/…………/2560
เพื่อประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ ต ามพระราชบัญญัติขอ้ มู ลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้าพเจ้าแจ้งความ
ประสงค์ไว้ ณ ที่น้ ี ว่า เอกสารนี้ เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็ นการบ่งชี้ ตวั ของข้าพเจ้าที่อยู่ในครอบครองของ
สถาบันพระปกเกล้านี้ ในกรณี ที่มีผอู ้ ื่นมาขอตรวจสอบหรื อขอคัดสาเนาเอกสารดังกล่าว
ข้าพเจ้า ยินยอม ไม่ยนิ ยอม
ลายมือชื่อผูส้ มัคร ………………….……………....…
(….…………………………………)
วันที่…..…/…………/2560
ส่ วนนีส้ าหรับ สนช. / สปท./ ประธานคณะกรรมาธิการ (ต้ นสั งกัดของผู้สมัคร)
ข้าพเจ้าขอรับรองการทางานของ (ชื่อ-สกุล ผูส้ มัคร).................................................................................................................. เพื่อสมัครเข้าศึกษา
ในหลักสูตรวุฒิบตั รการปฏิบตั ิงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่ งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ลายมือชื่อ (สมาชิกฯ ต้นสังกัด) ………………….…………….............…
(….………………………………………)
วันที่…..…/…………/2560
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