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รายละเอยีดการสมัครเข้ารับการศึกษา 
......................................................... 

 

หลกัฐานประกอบการสมคัร 
1.  แบบฟอร์มใบสมคัรท่ีผูส้มคัรกรอกขอ้มูลครบถว้น ชดัเจน 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน (ใชติ้ดใบสมคัร 1 รูป โดยการติด

หา้มใชล้วดเยบ็กระดาษเยบ็รูป) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 
4. ส าเนาบตัรขา้ราชการ / เจา้หนา้ท่ีของรัฐ / รัฐวสิาหกิจ  
5. ส า เนาปริญญาบัตร หรือส า เนาเอกสารท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(ทบวงมหาวทิยาลยั) หรือ ก.พ. รับรองวา่ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
 

การรับสมคัร 
1.  เปิดรับสมคัรระหว่างวนัที ่7 – 31 พฤษภาคม 2556  ในวนัและเวลาราชการ 
2. ในการสมคัร ผูส้มคัรหรือตวัแทนของผูส้มคัรตอ้งน าส่งใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น   

และแนบหลกัฐานประกอบการสมคัรใหค้รบ   ถา้ผูส้มคัรหรือตวัแทนผูส้มคัรน าหลกัฐานการ
สมคัรส่งไม่ครบ สถาบันพระปกเกลา้จะไม่รับสมคัรจนกว่าผูส้มคัรหรือตวัแทนผูส้มคัร       
ส่งหลกัฐานครบตามท่ีก าหนด 

3. ไม่มีการรับสมคัรโดยส่งเอกสารการสมคัรทางโทรสาร 
 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมที ่
โครงการบริหารหลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลส าหรับผูบ้ริหารทางการแพทย ์ รุ่นท่ี 2  
สถาบนัพระปกเกลา้  เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3 ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
อาคารรัฐประศาสนภกัดี  ชั้น 5 (โซนดา้นทิศใต)้ ถนนแจง้วฒันะ  แขวงทุ่งสองหอ้ง   
เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร  10210  เวบ็ไซต ์www.kpi.ac.th 
หรือ  นางสาวยะราพร เฉลยโฉม   หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2141-9621 
 นายเอาชยั  วะชุม    หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2141-9589 

  นางสาวศุภมาส  วริิยะสกุลพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2141-9538 
หมายเลขโทรสาร  0-2143-8178 
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ใบสมัครเข้ารับการศึกษา  
หลกัสูตรประกาศนียบตัร 

ธรรมาภบิาลส าหรับผู้บริหารทางการแพทย์  รุ่นที่ 2 

                                                                         เลขที่ 

   
  

                          ขึน้ตรงต่อเลขาธิการขึน้ตรงต่อเลขาธิการ   

                            สถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้า 
 
 

  

  
 

 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป    (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง) 
 

 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………….………..…นามสกุล………….……………………………... 
ช่ือ และนามสกุล ภาษาองักฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) 
 

NAME……………………………………………SURNAME……………………………………………………… 
ท่ีอยูปั่จจุบนั 
   

เลขท่ี………หมู่ท่ี…………ซอย……….………….ถนน………………………แขวง/ต าบล.………………………. 
 

เขต/อ าเภอ……...…………................จงัหวดั………….……………………..……รหสัไปรษณีย…์…….………... 
 

โทรศพัท…์……………............................ มือถือ………………………….…………………….………………….. 
 

โทรสาร……………………………………..... E-mail………………………………………………………………. 
 

วนั เดือน ปีเกิด………………….อาย…ุ……ปี  ภูมิล าเนา……….………สัญชาติ.……………..ศาสนา….…..…… 
 

บตัรประชาชนเลขท่ี………..…………………………….………วนัออกบตัร……………………..……………….. 
 

วนัหมดอาย…ุ.....................................สถานท่ีออกบตัร……………………………….……………………………… 
 

บตัรขา้ราชการ/ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/ รัฐวสิาหกิจ เลขท่ี………………………………................................................... 
 

วนัหมดอาย…ุ…………………..................สถานท่ีออกบตัร……………………..………………………………… 

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 
จ านวน 3 รูป 

ถ่ายไว้ไม่เกนิ 3 เดอืน 

รหัสนักศึกษา 
 
 
(เฉพาะเจ้าหน้าที)่ 
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2. ข้อมูลด้านการท างาน 
 

ต าแหน่ง(ภาษาไทย)……………………………… (ภาษาองักฤษ)………………………………………..……….… 
 

ฝ่าย/ส่วน/ส านกั……………..……………….................................กรม……………………………………………… 
 

กระทรวง/หน่วยงาน (ภาษาไทย).................................................................................................................................. 
 

กระทรวง/หน่วยงาน (ภาษาองักฤษ)............................................................................................................................. 
โปรดระบุต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา (ในกรณีส่งหนงัสือราชการ)..................................................................................... 
 

ท่ีอยูท่ี่ท  างาน เลขท่ี………หมู่ท่ี…………ซอย……………….ถนน………………แขวง/ต าบล……………… 
 

เขต/อ าเภอ..………………................จงัหวดั………………….……………..…รหสัไปรษณีย…์….…….……...…. 
 

โทรศพัท…์……………………………โทรสาร……..……………………….E-mail………..……………............... 
ลกัษณะงานและความรับผดิชอบของผู้สมัคร 
……………………………………………………………………………………………..…………………………. 

 

สมคัรเขา้ศึกษาตามคุณสมบติั  ประเภทท่ี.............................. คุณสมบติัขอ้ท่ี.................................... 
หมายเหตุ  ต  าแหน่งปัจจุบนัท่ีระบุในใบสมคัรตอ้งสัมพนัธ์กบัประเภทและคุณสมบติัท่ีสมคัร 
                  โดยสามารถดูประเภทและคุณสมบติัไดท่ี้รายละเอียดหลกัสูตร หนา้ท่ี 2-3 

 

3. ข้อมูลด้านการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิทีไ่ด้รับ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

มธัยมศึกษา 
 

   

ปริญญาตรี  : ปริญญาตรี 
 

   

                    : ปริญญาโท 
 

   

                    : ปริญญาเอก    

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................   
 
 
 
 
 

 
 

3.1 กรณเีคยผ่านการศึกษาหลกัสูตรของสถาบันพระปกเกล้า  โปรดระบุโดยละเอยีด 

หลกัสูตร รุ่น / ปีการศึกษา หมายเหตุ 
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4. เหตุผลที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลกัสูตรนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
ลายมือช่ือ………….………………….………… 

(........….……………………………………………)                                                                               
วนัท่ี…..……/……...………/……..…. 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ขา้พเจา้
ขอแจง้ความประสงค์ไว ้ณ ท่ีน้ีว่า เอกสารน้ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจา้ อนัเป็นการบ่งช้ีตวัของ
ขา้พเจา้ท่ีอยู่ในครอบครองของสถาบนัพระปกเกลา้ ในกรณีท่ีมีผูอ่ื้นมาขอตรวจสอบ หรือขอคดัส าเนา
เอกสารดงักล่าว ขา้พเจา้ 

 
       ยนิยอม ใหด้ าเนินการได ้

                       ไม่ยนิยอม 
ลายมือช่ือ………….……..…………………… 

(........….……………………………………………)                                                                               
วนัท่ี…..……/……...………/……..…. 

 

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

(ท่านสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม หากมีขอ้ความเกินเน้ือท่ีท่ีก าหนดให้) 

          ขา้พเจา้ยอมรับวา่การคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรดงักล่าวเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ี
คดัเลือกนกัศึกษา และสภาสถาบนัพระปกเกลา้ และขา้พเจา้ยอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และ
สภาสถาบนัในทุกกรณี โดยไม่ติดใจด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งส้ิน 
          ขา้พเจา้ขอแสดงความยินยอมว่าหากไดเ้ขา้รับการคัดเลือกเขา้เป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา้ 
ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามระเบียบ กฎเกณฑ ์และเง่ือนไขขอ้ก าหนดของสถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสูตรการศึกษา 
และเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาทุกประการ 
          ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีระบุไวใ้นใบสมคัรน้ีเป็นความจริงและครบถว้น ขา้พเจา้ทราบดีวา่หาก
ระบุขอ้ความท่ีผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตดัสิทธิจากการเป็นนักศึกษาสถาบนัพระปกเกลา้ 
หรือถกูปลดออกจากการเป็นนกัศึกษาสถาบนัพระปกเกลา้โดยไม่มีขอ้เรียกร้องใด ๆ 
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สถาบันพระปกเกล้า 
__________________________ 

 
หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน 

 
  ขา้พเจา้............................................................................................................................ 

ต าแหน่ง.................................................................หน่วยงาน............................................................ 
ผูบ้งัคบับัญชาของ................................................................................ผูส้มัครเข้ารับการศึกษาใน       
หลัก สูตรประกาศนียบัตรธรรมา ภิบาลส าหรับผู ้บ ริหารทางการแพทย์  รุ่น ท่ี  2 ขอ รับรองต่อ                      
สถาบันพระปกเกล้าว่าหน่วยงานต้นสังกัดยินยอมและสนับสนุนให้ผู ้สมัครข้างต้นเข้าศึกษาอบรม             
และร่วมกิจกรรมทั้ งปวงตามท่ีสถาบนัพระปกเกล้าก าหนดไวใ้นหลักสูตรฯ ได้อย่างสม ่าเสมอตลอด
ระยะเวลาการศึกษาอบรม 

 
             

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

(         ) 

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

วนัท่ี........................................................... 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ผูรั้บรองตอ้งเป็นผูมี้อ านาจอนุมติัใหล้าเพื่อเขา้รับการศึกษาอบรมได ้
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