
รูปถ่าย  1 นิว้ 

 
                                                                                 

           
 

                     เลขทีผู้่สมคัร      
 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

หลกัสูตร นักบริหารการพฒันาตามแนวพระราชด าริ (นบร.) รุ่นที ่6 

ระหวา่งวนัท่ี  19 มกราคม ถึง 18 มีนาคม 2560 
ณ อาคารส านกังานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 เชิงสะพานพระราม 8  ถนนอรุณอมรินทร์ (ซอย 36) กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ-นามสกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วนั เดือน ปีเกิด ...........................................................  อาย ุ........................................ ปี ………………………………… เดือน 

ระดบัการศึกษาสูงสุด ......................................... สาขาวชิา ...................................  สถาบนั ........................................... 

ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี ............ ถนน .............................. หมู่บา้น ................................. แขวง/ต าบล …………………………………. 

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

หมายเลขโทรศพัท(์บา้น) ........................................................ โทรศพัทมื์อถือ ………………………………………………………. 

 Email Address ……………………………………………………………………………………………..  Fax ………………………………………… 

      เลขท่ี passport ………………………………………… วนัท่ีออก .................................... วนัท่ีหมดอาย ุ....................................   

 

2. ประวตัิการรับราชการ /ประวตัิการท างาน 

 ต าแหน่งปัจจุบนั ............................................................................................................................. ................................... 

     สังกดั ................................................................................... ...............................................................................................                                                                        

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ   www.rdpb.go.th 

http://www.rdpb.go.th/rdpb/
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     กรม/บริษทั/หน่วยงาน ............................................................................................................................. ..........................                                                                           

  อตัราเงินเดือน ................................... บาท  ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งปัจจุบนัเม่ือ .................................................  
   

     ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งตามคุณสมบติัท่ีโครงการก าหนด 
   □   บริหารตน้     □ อ านวยการสูง         □ เช่ียวชาญ  

   □  อ านวยการตน้         □ ช านาญการพิเศษ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
     □   ขา้ราชการทหารหรือต ารวจ ยศพนัเอก พนัต ารวจเอก (พิเศษ) ข้ึนไป   
   □   พนกังานรัฐวสิาหกิจหรือพนกังานอ่ืนของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบั 
                ต  าแหน่งของขา้ราชการพลเรือนตามคุณสมบติัท่ีโครงการก าหนด           
 

 ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งตามคุณสมบติัตั้งแต่วนัท่ี ..................................................................................................  
 

      อายรุาชการ/อายงุาน ............................................. ปี .............................................. เดือน (นบัถึงวนัเปิดการฝึกอบรม) 
 
ท่ีตั้งของหน่วยงานส าหรับติดต่อทางไปรษณีย ์ เลขท่ีหรืออาคาร ...................................................................................  
 
 ถนน .........................................................................แขวง/ต าบล .....................................................................................  
 
 เขต/อ าเภอ ........................................................  จงัหวดั ...........................................รหสัไปรษณีย ์................................ 

 
 หมายเลขโทรศพัท ์(ท่ีท างาน) ...........................................................  โทรสาร ................................................................ 

 
3. ประสบการณ์/ความสนใจ 

 

3.1 ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม/โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ/เศรษฐกิจพอเพียง 
  □  ไมมี่ แต่หน่วยงานมีแผนมอบหมายจะใหป้ฏิบติั ไดแ้ก่ .................................................................................. 
  □     มี (โปรดระบุ โครงการ/กิจกรรมและบทบาทของท่าน) ..................................................................................  

3.2 เหตุผลท่ีตอ้งการสมคัรเขา้เรียนหลกัสูตรน้ี (กรุณาใส่หมายเลขตามล าดบัความส าคญั)  
  □     1. เพื่อศึกษาเรียนรู้ ส าหรับการพฒันาตนเอง และถ่ายทอดประชาสัมพนัธ์สู่บุคคลอ่ืน 
  □     2. เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บังานของหน่วยงานของตนเอง 
  □     3. เพื่อน าไปขยายผล ต่อหน่วยงานอ่ืน (ระบุ) ................................................................................................  
  □     4. อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. ประเด็น/หวัขอ้หลกัสูตรท่ีท่านสนใจเป็นพิเศษ ……………………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
5. ความรู้/ประสบการณ์/ความสามารถ ท่ีอาจน ามาถ่ายทอดแลกเปล่ียนในการอบรม ………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
6. โปรดระบุ ความคิดเห็น/ปณิธาน ของท่านต่อองคค์วามรู้การพฒันาตามแนวพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียงในแง่มุมของการน าไปใชป้ระโยชน์ 

(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(3) ............................................................................................................................. ......................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค ารับรองของผู้สมัคร 
ขา้พเจา้มีความประสงคข์อสมคัรเขา้รับการฝึกอบรม
ห ลัก สู ต ร   “นั ก บ ริห ารก ารพัฒ น าต าม แน ว
พระราชด าริ รุ่นท่ี 6”  และขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผู ้
มี คุณสมบัติตาม ท่ีก าหนด สามารถเข้า รับการ
ฝึกอบรมไดต้ลอดหลกัสูตรและไดรั้บทราบและยินดี
จะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส านกังาน กปร.ก าหนดหรือ
จะก าหนดทุกประการ 
     ขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีระบุในเอกสารใบสมคัรเป็น
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง 
 
(ลงช่ือ) ................................................................. 
            (...............................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................. 
    วนัท่ี ..............................................................   
 

ความเห็นของ 
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติให้เข้าอบรม 

     ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ผูส้มคัรเป็นผูมี้คุณสมบติัของ
ผูเ้ขา้รับการอบรมตามท่ีส านกังาน กปร. ก าหนด และ
ยนิดีให้การสนบัสนุนและก ากบัดูแลผูส้มคัรในกรณีท่ี
ได้เข้ารับการอบรมเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมทุกประการ 
 
 
 
 
(ลงช่ือ) ………………………………………………………. 
            ( .............................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................. 
    วนัท่ี ……………………………………………………… 
 


