
สมัครเรียนศูนยศึกษา............................................... 
       
 
 
 
 

           เลขที่...................................... 
        ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา 
       ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
              ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                                           กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน รุนที่  3  (รุนที่ 1 ปการศึกษา 2549) 

 
1. ชื่อผูสมัคร (นาย,นาง,นางสาว)...........................................นามสกุล............................................. 
2. วัน เดือน ป เกิด.....................................................................................อายุ.................. ป.................เดือน 
สถานที่เกิด........................................................................................................................................................................... 
สัญชาติ.........................................................................................................................ศาสนา............................................. 
3. ภูมิลําเนาผูสมัคร จังหวัด................................................................................................................................................ 
4. ที่อยูที่สามารถติดตอได................................................................................................................................................... 
โทรศัพท...............................................................โทรสาร.....................................................มือถือ...................................... 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………...... 
5.  ที่อยูถาวร........................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท..............................................................................................โทรสาร..................................................................... 
6. สถานภาพการทํางาน (โปรดเลือก 1. หรือ 2. พรอมทั้งทําเครื่องหมาย / ลงใน  

 1. พนักงาน/ขาราชการประจํา  2. ขาราชการการเมือง(ผูบริหาร/สมาชิกสภา) 
 
ตําแหนง.................................................................................. 
สังกัด...................................................................................... 
วัน/เดือน/ป ที่เริ่มรับราชการ(ทองถิ่น)................................... 
รวม............ป.............เดือน เงินเดือนปจจุบัน....................บาท 
ขั้นเงินเดือนยอนหลัง        2548..............................ขั้น 
                                        2547…………………..ขั้น 
                                        2546…………………..ขั้น 
(ใหระบุ  1 ขั้น , 1.5 ขั้น , 2 ขั้น) 
สมัครเรียนตามหลักสูตร ครัง้ที ่     ครั้งที่ 1      ครั้งที่ 2 
                                      ครั้งที ่3 

 (การนับระยะเวลา นับถึงวันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2549) 

 
ตําแหนง.................................................................................. 
สังกัด...................................................................................... 
วัน/เดือน/ป ทีด่ํารงตําแหนงปจจุบัน.........................................
รวม............ป.............เดือน                                      
เคยดํารงตําแหนงการเมืองทองถิ่น 
1..................................................รวม............ป.............เดือน  
2..................................................รวม............ป.............เดือน  
3..................................................รวม............ป.............เดือน  
สมัครเรียนตามหลักสูตร ครัง้ที่     ครั้งที่ 1    ครั้งที่ 2 

                  ครั้งที่ 3            
 (การนับระยะเวลา นับถึงวันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2549) 
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7. .สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................................... 
    โทรศัพท...........................................................................................โทรสาร......................................................................... 
8.   สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทจาก  (มหาวิทยาลัย).............................................................................................................. 
    ปการศึกษา...........................คะแนนเฉลี่ยสะสม......................สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา........................................................ 
    ชื่อปริญญา...................................................................................................ชื่อยอปริญญา.................................................... 
9.  สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีจาก  (มหาวิทยาลัย).............................................................................................................. 
    ปการศึกษา...........................คะแนนเฉลี่ยสะสม......................สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา........................................................ 
    ชื่อปริญญา...................................................................................................ชื่อยอปริญญา.................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แสดงไวเปนความจริงทุกประการ ถาขาพเจาไดเปนนักศึกษาแลว ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอบังคับของโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ทุกประการ 
 

ลงชื่อ................................................................................ผูสมัคร 
(........................................................................) 

วันที่..................เดือน...........................................พ.ศ. ............................. 
 พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการสมัครเขารับการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา            
การปกครองทองถิ่น ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมอืระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ประจํา  รุนที่  3  (รุนที่ 1 ปการศึกษา 2549) ดังตอไปนี ้
 ขอใหผูสมัครทําเครื่องหมาย  / ลงใน    พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารทุกฉบบัที่แนบมาพรอมนี ้
   ใบสมัคร 
   สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไดรับการรับรอง จาก ก.พ. และใบแสดงผลการศึกษา 
      (Transcript)  
   สําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)  กรณีขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา( นายก อบจ. , นายกเทศมนตร ี, นายก อบต. แลวแตกรณี)  
   รูปถายหนาตรง 1.5 х 2 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป  
   สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
   สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 
   สําเนาใบทะเบียนสมรสหรือสําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อตัวหรอืชื่อสกุลในเอกสารการสมัครไมตรงกัน) 
   ใบรับรองสุขภาพจากแพทยปริญญา 1 ฉบับ 
   สําเนาใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท ของธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ (บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  
               สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่บัญชี. 551-3-02420-0 
 

ลงชื่อ.......................................................................................ผูสมัคร 
(..............................................................................) 

วันที่........................เดือน.......................................พ.ศ.................................................. 
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การตรวจสอบของสํานักงานทองถิ่นจังหวัด 
 1.  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดไดตรวจสอบคณุสมบัติตาง ๆ ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ............................... 
....................................................................ตําแหนง..................................................สังกัด(อปท.)............................................ 

o ถูกตองครบถวน 
o ไมถูกตอง เนื่องจากขาดหลักฐาน 
.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
 2.  ตรวจสอบแลว (ชื่อ อปท.).....................................................................มีรายได................................................บาท 
 3.  จํานวนผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษาตามสัดสวนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (2,4,6 หรือ 8 คน) 

o ถูกตองครบถวน 
o ไมถูกตอง เนื่องจาก 
.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
 
       (ลงชื่อ)...............................................................เจาหนาที่ 
        (.............................................................) 
       ตําแหนง.......................................................................... 

       (ลงชื่อ)...............................................................ผูตรวจสอบ/รับรอง  
        (.............................................................) 
       ตําแหนง ทองถิ่นจังหวัด....................................................... 
            วันที่.....................เดือน.................................พ.ศ. 2549 



หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 
 
  ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................... 
ตําแหนง.............................................................................................................................................................................. 
สถานทีท่ํางาน..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
ขอรับรองวาผูสมัครคือ  นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................. 
ซึ่งประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก  เพื่อเขาศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน  รุนที ่3  (รุนที่ 1 ปการศึกษา 2549)  เปนบุคลากรสงักัด............................................ 
ตําแหนง............................................................................................................................................................................. 

• เฉพาะขาราชการ/พนกังาน  พนักงานจางและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิน่  เปนผูมีประสบการณ 
ทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิน่โดยปฏิบัติหนาที่  1............................................................................... 

ต้ังแตวันที่............... เดือน..................................พ.ศ........................ถึงวนัที่.................เดือน........................พ.ศ. ................ 
ทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิน่โดยปฏิบัติหนาที่  2 .............................................................................. 

ต้ังแตวันที่............... เดือน..................................พ.ศ........................ถึงวนัที่.................เดือน........................พ.ศ. ................ 
ทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิน่โดยปฏิบัติหนาที่  3 .............................................................................. 

ต้ังแตวันที่............... เดือน..................................พ.ศ........................ถึงวนัที่.................เดือน........................พ.ศ. ................ 
 
  ทั้งนี้  (ชื่อหนวยงาน).................................................................................................................................... 
ไดคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการศึกษาตอบุคคลดังกลาวแลว 
 
 

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

 
หมายเหต ุ  1.  ผูลงนามรบัรองตองมีฐานะเปนผูบังคบับัญชาสูงสุดในหนวยงาน ไดแก นายกองคการบริหารสวนจงัหวัด 
        นายกเทศมนตรี  นายกองคการบริหารสวนตําบล 
  2.  ผูบริหารทองถิ่น  และสมาชิกสภาทองถิน่ไมตองกรอกขอมูลประสบการณทาํงาน แตตองรับรองวาไดคัดเลือก 
                              และจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการศึกษาแลว 
  3.  เฉพาะขาราชการ/พนักงานและลกูจาง ใหลงขอมูลประสบการณทาํงานในองคกรปกครองสวนทองถิน่ให 
                              ครบถวน  หากกรอกขอมูลประสบการณทาํงานในองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไมครบ 3 ป จะถือวาขาด  
                              คุณสมบัติ 



คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
123 หมูที่ 16 ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 
โทร.0-4320-2861            โทรสาร 0-4320-3050                

   
 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ใบแจงยอดการชําระเงิน 

   

        ช่ือ-สกุล ..........................................................................                วันที่ ............../...................../...................... 
  REF NO. 0000000 
ที่ รายการ จํานวนเงนิ 

 
1. 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
คาสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ รุนที่ 3          
(รุนที่ 1 ปการศึกษา 2549) 
คาธรรมเนียมผานธนาคาร  
 
 

 
600.00 

               15.00 
 

(จํานวนเงินที่เปนตัวอักษร) –หกรอยสิบหาบาทถวน- รวม 615.00 
 - กําหนดชําระเงิน  ภายในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2549 ไดชําระเงินตามจํานวนขางตนเรียบรอยแลว 
 หากพนกําหนดนี้ถือวาไมไดสมัครสอบ ………………………………….. 
 (เก็บเอกสารฉบับน้ีไวเปนหลักฐานการลงทะเบียน) ผูรับเงิน (ประทับตราธนาคาร) 

        (ภายในวันที ่………………….) วันที…่……………………. 
 เพื่อความสะดวกของทาน กรุณานําสลิปฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 
    

ใบแจงการชําระเงินเพื่อนําเขาบัญชี 
 

  
 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
โทร.0-4320-2861   โทรสาร 0-432-3050   

   
วันที่............./................../............ 

 

ช่ือ-สกุล : 
Cust.NO. :  0000000 
REF. NO :  0000000 

        บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย  เลขที่บัญชี 
       คาธรรมเนียม  ( 15 บาท ทั่วประเทศ ) 
                              
   
 
               
 
* รับเฉพาะเงินสด 

551-3- 02420-0 (TR.CODE 3650) 
0 

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

sจํานวนเงินเปนตัวเลข -615.00- บาท  ผูรับเงิน 
จํานวนเงินเปนตัวอักษร -หกรอยสิบหาบาทถวน-  ผูรับมอบอํานาจ 
เพื่อความสะดวกของทาน กรุณานําสลิปฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
  

 

(สวนนี้สําหรับธนาคาร) 

(สําหรับนักศึกษา) 



ขอแนะนําการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

รุนท่ี  3  (รุนท่ี 1 ปการศึกษา 2549) 
........................................ 

1. คุณสมบัตขิองผูสมัคร 
ผูสมัครตองเปนผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน 

พนักงานจาง รวมตลอดถึงลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามขอ 2 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง หลักเกณฑวาดวยการตัง้งบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่  3)  
ลงวันที่ 13  มกราคม  2549  และมีคุณสมบตัิดังนี ้

1.1 ผูบริหารทองถ่ิน 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง ที่ไดรับการรับรองจาก ก.พ.  

1.2 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานจางและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
1.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึง่ ที่ไดรับการรับรอง
จาก ก.พ. 
1.2.2 มีประสบการณทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาแลวไมนอยกวา 
3 ป นับถึงวันปดรับสมัคร  (วันจนัทรที่ 22  พฤษภาคม  2549) 

2. เอกสารประกอบการรับสมัคร 
2.1  ใบสมัคร 1 ฉบับ ซ่ึงกรอกรายละเอยีดอยางครบถวน ถูกตอง 
2.2   หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา (ตามแบบฟอรมทีก่ําหนด) 
2.3   รูปถายหนาตรง 1.5x2 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป 
2.4   สําเนาหลักฐานแสดงคณุวุฒิปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไดรับการรับรอง 

  จาก ก.พ. และใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ชุด 
2.5  สําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) กรณีเปนขาราชการ/พนักงานองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 
2.6  สําเนา  บัตรขาราชการ/บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
2.7  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
2.8  สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนา ใบเปลี่ยนชื่อตัว -  ช่ือสกุล (กรณีที่ช่ือตัว    
       หรือช่ือสกุลในเอกสารการสมัครไมตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ 
2.9  ใบรับรองสุขภาพจากแพทยปริญญา 1 ฉบับ 
2.10 สําเนาใบฝากเงิน คาสมัคร จํานวน 600 บาท ของธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ   

(บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชยจาํกัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่
บัญชี 551-3-02420-0 ช่ือบัญชี รปศ.ป.โท การปกครองทองถ่ิน) 



ศูนยจังหวัดศกึษาตามภูมิภาคตาง ๆ และเครือขายการเรียนการสอน  จํานวน  12 ศูนยจังหวัด 
 

1) ภาคเหนือ    
-ศูนยจังหวัดเชียงใหม  สถานที่เรียน    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

  เครือขายการเรียนการสอน  เชียงใหม, แมฮองสอน, เชียงราย, พะเยา, ลําพูน,  ลําปาง, แพร,  นาน 
       -ศูนยจังหวัดพิษณุโลก  สถานที่เรียน  วิทยาลัยบริหารธุรกิจพิษณุโลก  

เครือขายการเรียนการสอน  พิษณุโลก, อุตรดิตถ, สุโขทัย, ตาก, กําแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ, 
นครสวรรค, อุทัยธานี     

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            
-ศูนยจังหวัดขอนแกน   สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 เครือขายการเรียนการสอน    ขอนแกน, สกลนคร, เลย, หนองบัวลําภู,  อุดรธานี, หนองคาย, 
มหาสารคาม,  กาฬสินธุ,  นครพนม, รอยเอด็ 
-ศูนยจังหวัดอุบลราชธาน ี สถานที่เรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี  
เครือขายการเรียนการสอน  อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ,  อํานาจเจริญ, ยโสธร, มุกดาหาร 
-ศูนยจังหวัดนครราชสีมา  สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
เครือขายการเรียนการสอน  นครราชสีมา,  ชัยภูมิ, บุรีรัมย, สุรินทร  

3. ภาคกลาง 
 -ศูนยจังหวัดปทุมธาน ี สถานที่เรียน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น    

เครือขายการเรียนการสอน  ปทุมธานี, อางทอง, สระบุรี, นนทบุรี, อยุธยา, นครนายก, ลพบุรี, 
ปราจีนบุรี 
-ศูนยจังหวัดสมุทรปราการ  สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          
เครือขายการเรียนการสอน  สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี,  ฉะเชิงเทรา 

4)  ภาคตะวันออก 
- ศูนยจังหวัดระยอง  สถานที่เรียน  โรงเรียนเทคโนโลยทีีพีไอ   

 เครือขายการเรียนการสอน  ระยอง,  ชลบรีุ, จันทบุรี,  ตราด,  สระแกว 
5) ภาคตะวันตก 

-ศูนยจังหวัดกาญจนบุรี  สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
เครือขายการเรียนการสอน  กาญจนบุรี,  นครปฐม, สุพรรณบุรี,  ชัยนาท,  ราชบุรี,  สิงหบุรี 
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6) ภาคใต   
-ศูนยจังหวัดสงขลา  สถานทีเ่รียน  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
เครือขายการเรียนการสอน  สงขลา,  ปตตานี, ยะลา, สตลู, นราธิวาส, พัทลุง 
-ศูนยจังหวัดตรัง  สถานที่เรียน  วิทยาลัยเทคนิคตรงั 
เครือขายการเรียนการสอน  ภูเก็ต, กระบี่, พังงา,  ตรัง 
-ศูนยจังหวัดสรุาษฎรธานี  สถานที่เรียน  วิทยาลัยตาป  
เครือขายการเรียนการสอน  สุราษฎรธานี,  ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ, ระนอง,  นครศรีธรรมราช 

…………………… 



แบบ ป.โท 1 
รายช่ือผูสมัครเขาสอบคัดเลือกในหลักสูตรปริญญาโท 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ) 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รุนที่ 3  (รุนที่ 1 ปการศึกษา 2549)  แยกตามศูนยการศกึษา 

จังหวดั.................................................. 

ศูนยการศกึษา............................................ 
 
ลําดับ
ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง อปท. จังหวดั หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

       (ลงชื่อ) 
        (..........................................................) 
       ทองถ่ินจังหวดั................................................... 
       วันที.่...........เดือน...............................พ.ศ.2549 
หมายเหตุ  ใชโปรแกรม Excel  ตัวอักษร cordia new ขนาด 16 และบันทึกลงในแผนดิสเก็ต 


