
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการอบรม 

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 13 

ประวัติส่วนตัว 

 1. ชื่อ-สกุล (ยศ นาย นาง นางสาว) ............................................................................................................................. 
     ชื่อเล่น................................วัน เดือน ปีเกิด................................................อายุ........................ปี....................เดอืน 

     สัญชาติ..........................เชื้อชาติ...............................ศาสนา...........................สถานภาพ........................................ 
     หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)       -       -                                       -                 - 
     ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่......................................................................ถนน.............................................. 
     ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต........................................จังหวดั............................................. 
     รหัสไปรษณีย์................................เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถตดิต่อได้........................................................................ 
ประวัติการศึกษา 

 1. ระดับปริญญาตร ีสาขา.....................................................................สถาบัน........................................................... 
2. ระดับปริญญาโท สาขา.....................................................................สถาบัน........................................................... 
3. ระดับปริญญาเอก สาขา...................................................................สถาบัน........................................................... 

อาชีพปัจจุบัน        ข้าราชการทหาร        ข้าราชการตำรวจ          ข้าราชการพลเรือน       พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

      เอกชน       นักวิชาการ       สื่อมวลชน       อื่นๆ โปรดระบุ...................................................          
สถานที่ทำงาน 

 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท (คำเต็ม)........................................................................................................................................ 
 ประเภทกิจการทีด่ำเนินการ เกี่ยวกับ............................................................................................................................
 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.................................................................................................................................................... 
 ที่ตั้งเลขที่...................................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง.......................................... 
 อำเภอ/เขต..................................จังหวดั........................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท.์...................................... 
ท่านเคยผ่านการอบรมหลักสูตร 

 1. หลักสูตร.............................................................................................สถาบัน.......................................................... 
 2. หลักสูตร.............................................................................................สถาบัน.......................................................... 
กิจกรรมที่ทา่นเคยเข้าร่วมกับ กอ.รมน. 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
กิจกรรมอื่นๆ (เช่น งานจิตอาสา งานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์) 
.................................................................................................................................................................................................... 
การสนับสนุนภารกิจของ กอ.รมน. 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ผูแ้นะนำ .................................................................................................................................................................................... 
 ขอสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั ่นคงระดับผู ้บริหาร (พคบ.) รุ ่นที ่ 13              
และขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในใบสมัครทั้งหมดเป็นข้อความจริงทุกประการ      
             
          ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร 

                       (.........................................................) ตวับรรจง 

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 

 

วันที่รับสมัคร .............../.............../...............  เลขที่ ............... 
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 เอกสารใบสมัครนี้เป็นเพียงเอกสารแสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมในเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการคัดเลือกเท่านั้น ผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก จึงจะมีสิทธิเข้ารับการอบรม โดยทาง   
คณะอำนวยหลักสูตรการจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ และแจ้งทางเว็บไซต์ 
www.isoc.go.th หรือ www.mass-isoc.isoc.go.th 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรม 
 ๑. คุณสมบัติทั่วไป มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล 
 ๒. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๒.๑ ข้าราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน 
   - เป็นข้าราชการทหาร หรือตำรวจ ตั้งแต่ระดับพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือ พันตำรวจเอก ขึ้นไป 
   - เป็นข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับผู้อำนวยการกอง หรือรองผู้อำนวยการกอง 
     ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป 
   - อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี 
   - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
  ๒.๒ ภาคเอกชน 
    - เป็นเจ้าของกิจการประเภทธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับสูง ที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท 
  หากเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้บริหารระดับสูงจาก เจ้าของกิจการที่ออกให ้
  ไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันรับสมัคร 
   - อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี และไม่เกิน ๖5 ปี 
   - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
   - ข้อยกเว้นการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการประเภทธุรกิจ ที่มีทุนจดทะเบียน                
                      ไม่น้อยกว่า 7 ล้านบาท โดยต้องนำใบแสดงทุนการจดทะเบียน มายื่นประกอบการรับสมัคร 
       ๒.๓ นักวิชาการ/สื่อมวลชน อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕  ปี และไม่เกิน 65 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดบัปริญญาตรี 
 หลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการอบรม 
 (๑) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว 
 (๒) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
 (๓) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ 

(๔) เอกสารยินยอมหรือเอกสารส่งตัวจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรมจากต้นสังกัด (กรณีเป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ) 
 (๕) สำเนาหลักฐานการประกอบกิจการ (ประเภทธุกิจ) ตามข้อ ๒.๒ ที่แจ้งในใบสมัคร         
 (๖) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน หรือสถานประกอบการ ที่แสดงการเป็นเจ้าของกิจการ และแสดง  
               ทุนจดทะเบียนตามที่กำหนด จำนวน ๑ ชุด   
 (๗) หนังสือรับรองการเป็นผู้บริหารระดับสูง ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันรับสมัคร (กรณีมิใช่เจ้าของกิจการ)  
 (๘) รับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงิน ให้ครบถ้วนตามเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
 หมายเหตุ 
 1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.isoc.go.th หรือ www.mass-isoc.isoc.go.th ผ่านทาง Line @416darez  
 2. ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครผ่านทาง Line @416darez 
 3. คณะกรรมการคัดเลือก จะประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ และจะแจ้งผล
 การคัดเลือกให้ทราบทางเว็บไซต์ www.isoc.go.th หรือ www.mass-isoc.isoc.go.th 
 4. สามารถสอบถามข ้อม ูลเพ ิ ่ ม เต ิมได ้ท ี ่  ส ่ วนก ิจการมวลชน สำน ักก ิจการมวลชนและสารน ิ เทศ                             
 กองอำนวยการร ักษาความม ั ่นคงภายในราชอาณาจ ักร สวนร ื ่นฤด ี  ถนนนครราขส ีมา กร ุ ง เทพฯ                               
 โทรศัพท์หมายเลข 02 – 2436744 เบอร์ภายใน ทบ. 83150 ในวันเวลาราชการ 

5. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาเฉพาะผู้มีคุณสมบัติและส่งเอกสารการสมัครครบถ้วนเท่านั้น หากผู้สมัคร           
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือส่งเอกสารไม่ครบตามที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการอบรมขาดคุณสมบัติโดยไม่มี
ข้อแม้แต่ประการใด ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกขอตัดสิทธิการรับสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

http://www.isoc.go.th/

