เลขที่ รับสมัคร
---------------ใบสมัครผู้เข้ ารับการอบรม
หลักสู ตรการบริหารจัดการด้ านความมั่นคงขั้นสู ง รุ่นที่ ๑๓
สาหรับเจ้ าหน้ าที่

วันที่ ................./..................../ ๒๕๖๔

ติดรู ปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวก
ขนาด ๑ ๑/๒ x ๒ นิ้ว

 ศิษย์ เก่ า
 ข้ าราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทั่วไป

๑. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ยศ – ชื่อ นามสกุล
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
เลขประจาตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด

ชื่อเล่น
    
ขนาดเสื้ อยืดโปโล : 
S M L XL XXL XXXL
อายุS M L XL XXL XXXL
สัญชาติ :
ศาสนา :

เชื้อชาติ :
ตาแหน่งปัจจุบนั
ที่อยูป่ ัจจุบนั

โทรศัพท์

เลขที่
แขวง/ตาบล
จังหวัด
ที่ทางาน
บ้านพัก

ซอย

ถนน
เขต/อาเภอ
รหัสไปรษณีย ์
โทรสาร
มือถือ

เลขที่
แขวง/ตาบล
จังหวัด
 สมรส

ซอย

ถนน
เขต/อาเภอ
รหัสไปรษณีย ์

E-mail
หน่วยงาน(ที่ทางาน)

สถานภาพการสมรส
ชื่อคู่สมรส
อาชีพ/ตาแหน่ง
วัน เดือน ปี เกิด

เชื้อชาติ

 โสด

สัญชาติ

 หย่า

ศาสนา

-๒-

๒. ข้ อมูลการศึกษา
สาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

๓.ข้ อมูลหลักสู ตรที่ผ่านการอบรม (โปรดระบุชื่อหลักสู ตรเต็ม ชื่ อย่ อ รุ่ น และปี ที่เข้ าเรียน)
หลักสูตร

๔. ข้ อมูลการทางาน
๑. ประวัติการทางานที่สาคัญ

๒. ตาแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั

๓. ลักษณะงาน/ประเภทธุรกิจ
ของบริ ษทั

๔. ความรับผิดชอบของท่านใน
ปัจจุบนั

๓.๒.๑ ตาแหน่ง .................................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร............................................................................................
ลักษณะ/ประเภท...................................................................................................
๓.๒.๒ ตาแหน่ง ................................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร............................................................................................
ลักษณะ/ประเภท...................................................................................................

-๓-

๕. ผลงานหรื อความรับผิดชอบของงานที่ผ่านมาที่ผ้ สู มัครมีความภาคภูมิใจ

๖. ความสามารถเฉพาะด้านของท่านหรื อสิ่งที่ท่านสามารถจะทาประโยชน์ ให้ กบั หลักสู ตรได้

๗. ผู้สมัครมีความประสงค์ อย่ างไรที่จะเข้ ามาศึกษาในหลักสู ตรการบริหารจัดการด้ านความมั่นคงขั้นสู ง

๘. ผู้สมัครจะให้ คายืนยันอย่ างไรต่ อการเข้ าเรียนในชั้นเรียนและร่ วมกิจกรรม รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หลักสู ตรทุกประการ

-๔-

ผู้สมัครเข้ ารับการอบรมหลักสู ตร มส.๑๒ ขอให้ ท่านเขียนคาตอบของคาถามดังนี้
๙. หัวข้ อรายงานวิชาการส่ วนบุคคลที่ข้าพเจ้ าจะเขียนส่ งให้ กบั ทางหลักสู ตรฯ

๑๐. การส่ งรายงานฯ ตามข้อแรก ข้าพเจ้ ายินดีส่งตามห้ วงเวลาที่หลักสู ตรฯกาหนด
(ให้ ท่านเขียนอธิบายว่ายินดีหรื อไม่ อย่างไร เพราะอะไร)

๑๑. ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่ าจะไม่ เรียนซ้าซ้ อนในหลักสู ตรอื่นๆ ไม่ ว่าจะเป็ นวันใดก็ตามในห้ วง 22 ส.ค.63 - 23 ม.ค.64
หากทราบในภายหลังแล้ วถือว่า ท่านไม่สาเร็จการอบรม

๑๒. ข้าพเจ้ าขอยืนยันว่าจะเข้ ารับการอบรมไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 75 และเข้าร่ วมกิจกรรมสานสัมพันธ์
มิฉะนั้นถือว่ าไม่ สาเร็จการอบรม รวมทั้งกิจกรรมต่ างๆของหลักสู ตรฯด้ วย

ลงชื่อ ................................................................................
(...............................................................................)
วันที่ ................../........................../...................

หมายเหตุ : เพื่อความสมบูรณ์ในการดาเนินการทางด้านธุรการที่ถูกต้ อง กรุณากรอกข้อมูลให้ ครบทุกช่ อง
***

: สาหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป เมื่อยื่นใบสมัครแล้วสานักงานฯ จะนัดสัมภาษณ์ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติในเบื้องต้น ณ สานักงานอานวยการหลักสู ตรฯ
: ขณะเข้ ารับการอบรมหลักสู ตรฯ ห้ ามมิให้ ศึกษาหลักสู ตรอื่นในห้ วงเวลาเดียวกัน

- เอกสารประกอบ ๑.
๒.
๓.
๔.

สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาบัตรข้าราชการ
สาเนาทะเบียนบ้ าน
รู ปถ่ ายหน้ าตรง ไม่ สวมแว่ น ไม่ สวมหมวก ขนาด ๑ ๑/๒ x ๒ นิว้ จานวน
พร้ อมเขียนชื่ อหลังรู ปถ่ ายทุกใบ
สาเนาปริญญาบัตรวุฒิการศึกษาสู งสุ ด

๒
๒
๒

ชุด
ชุด
รู ป

๑

ฉบับ

กรณีนักธุรกิจ
เอกสารประกอบ เพิม่ เติม
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

หนังสื อรับรองการจัดตั้งบริษัทฯ ห้ างร้ านฯ หรื อ
หนังสื อแต่ งตั้งการเป็ นตัวแทนธุรกิจนั้นๆ (ออกให้ โดยกระทรวงพาณิชย์)
หนังสื อบริคณห์ สนธิ
หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน(รายงานผลประกอบการประจาปี )
เอกสารบรรยายประกอบความสัมพันธ์ ระหว่างกิจการของท่าน
กับหน่ วยงานราชการ หรื อ เกีย่ วพันกับความมั่นคงของชาติ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (เขียนไม่เกิน 1 หน้ ากระดาษ A4)
ให้ นาใบปริญญาตัวจริงมาแสดงด้วย
(ถ้าไม่มี ให้ นาหนังสื อรับรองการจบปริญญา ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
ของสถาบันการศึกษานั้นๆมาแสดง)

๑

ชุด

๑
๑

ชุด
ชุด

๑

ฉบับ

*** หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับ ต้ องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ มิฉะนั้นจะถือว่ าเอกสารการรับสมัครไม่ สมบูรณ์
ขาดคุณสมบัติในการพิจารณา

