
                                                    

 

            

ใบสมัคร 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

ข้าพเจ้า    ............................................................................................................................. ..................... 
ต าแหน่ง    .................................................................................................. ................................................ 
หน่วยงาน/บริษัท   ............................................................................................................................. ..................... 
มีความประสงค์เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ 

สิ่งที่ข้าพเจ้าคาดว่าจะได้รับภายหลังจบการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ นี้ คือ 
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ในการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมครั ้งนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบประวัติย่อตามแบบข้อมูลส่วนตัว
ประกอบการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมที่สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงก าหนด พร้อมทั้งได้แนบส าเนา
เอกสาร  ดังนี้ :- 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน ๑ ฉบับ 

• เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ส าเนาปริญญาบัตร หรือเทียบเท่า) จ านวน ๑ ฉบับ  

• ส าเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณภีาคเอกชน)    จ านวน ๑ ฉบับ 

• ภาพถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก       จ านวน ๒ รูป 
ไม่สวมแว่นตากันแดด ชุดสุภาพ ขนาด  ๑.๕ x ๒ นิ้ว 

• หนังสือรับรอง พร้อมเอกสารประกอบ    จ านวน ๑ ชุด 
หนังสือรับรองตนเอง ในกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ        
เป็นเจ้าของกิจการ (เอกสารแนบ ๑) 
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน ในกรณีสังกัดหน่วยงานราชการ  
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา  
ด้านการเมือง หรือที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ (เอกสารแนบ ๒) 
หนังสือรับรองต าแหน่งจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรต้นสังกัด  
ในกรณีไม่ใชเ่จ้าของกิจการ (เอกสารแนบ ๓) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

                         (ลงชื่อ) …………………………..……………..……………. 
   (…………………….……………….………………..) 
           ต าแหน่ง ………………………………………………….……… 
                      …………………./………………………/……………  

 

 

 



 

 

ข้อมูลส่วนตัวประกอบการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม 

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสงู (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร  
 
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,ยศ) .............................................................. นามสกุล ...................................................... .............. 

Name …………………………………………………………………………………. Surname ………………………………………………………… 
 

ชื่อเล่น ............................................. วัน / เดือน / ปี พ.ศ.  ................. / ................. / ................... อายุ ..................... ปี 
 

หมายเลขบัตรประชาชน        -                      -                            -           -               
 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี .......................... ถนน ...................................................... แขวง / ต าบล.............................................. 
 

เขต / อ าเภอ ................................... จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ................. ............................ 
 

โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ......................................... ....... โทรศัพทม์ือถือ .......................................... 
 

E-mail (ส่วนตัวผูส้มัคร) …………………………………………...............….................. Line ID ……………………………………..…..… 
 

ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ............................................................................................................................. .......... 
 

ความสัมพันธ์ ................................................................... โทรศัพท์มือถือ ........................................................................... 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี       คุณวุฒิ ....................................................................  สาขา ............................................................... 
 

                           สถาบันการศึกษา .............................................................................................................. ................ 
 

ระดับปริญญาโท       คุณวุฒิ ....................................................................  สาขา ............................................................... 
 

                           สถาบันการศึกษา .................................................................... .......................................................... 
 

ระดับปริญญาเอก      คุณวุฒิ ................................................................... สาขา ........................ ........................................ 
 

                           สถาบันการศึกษา ................................................................................................................ .............. 
 

ประกาศนียบัตร / หลักสูตรอ่ืน ๆ (เฉพาะที่ส าคัญ) .................................................................................. ........................... 

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

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

 

ติดรูปภาพ 

ขนาด  

๑.๕x๒ น้ิว 

             



- ๒ - 

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้านการท างาน 

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท (ภาษาไทย) ........................................................................................................................ ................ 

Department / Company (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………... 

ที่อยู่ที่ท างาน ...................................................................... ถนน .......................................................................... ............... 

แขวง / ต าบล ..................................................................... เขต / อ าเภอ ..................... ...................................................... 

จังหวัด ................................................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................... .................................................... 

โทรศัพท์ ............................................................................. ต่อ ................................ โทรสาร ................. ............................ 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน (ภาษาไทย) ......................................................................... ................................................................ .. 

Position (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ / ลักษณะงานของผู้สมัคร 
............................................................................................................................. .................................................................... 

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

........................................................................................................................... ................................................................. ..... 
ประเภทหน่วยงาน/ธุรกิจ        ภาครัฐ             สถาบันการเงิน             ธุรกิจประกันภัย             ภาคเอกชน/อ่ืน ๆ         

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน / เลขานุการ ..................................................................................... .......................................... 
 

โทรศัพท์ ............................................................................. ต่อ ................................ โทรสาร .............................................  
 

โทรศัพท์มือถือ .................................................................... E-mail …………..…………………………......................….…………... 

ส่วนที่ ๔ ประสบการณ์ท างานที่ส าคัญ 

 
๑. ต าแหน่ง ............................................................. หน่วยงาน ................................................................................... 

 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่ ...................................................... ถึง ................................... ......................... 
 

๒. ต าแหน่ง .............................................................. หนว่ยงาน ................................................................ ................. 
 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่ ...................................................... ถึง ...................... ...................................... 
 

๓. ต าแหน่ง .............................................................. หนว่ยงาน ............................................. .................................... 
 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่ ...................................................... ถึง  ...........................................................  
 

๔. ต าแหน่ง .............................................................. หนว่ยงาน ............................................. ..................................... 
 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่ ...................................................... ถึง  .................................. ......................... 
 

 

    



- ๓ - 

ส่วนที่ ๕ ประวัติการศึกษาอบรม/ดูงาน (ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีท่ีผ่านมา) 
 

ท่านเคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ หรือไม่ 
               ไม่เคย                              เคย  (โปรดระบุหลักสูตรและหน่วยงานที่จัด)    

๑.หลักสูตร .......................................................................................... หนว่ยงานที่จัด ................... ...................................... 
 

ระยะเวลาการอบรม ........................................................................... .................................................................................... 
 

๒.หลักสูตร .......................................................................................... หนว่ยงานที่จัด .......... ............................................... 
 

ระยะเวลาการอบรม ............................................................................................................. .................................................. 
 

๓.หลักสูตร .............................................................. ............................ หนว่ยงานที่จัด .........................................................  
 

ระยะเวลาการอบรม ............................................................................................................. ................................................... 

ในระหว่างการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ท่านมีแผนที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร
อ่ืน ๆ ด้วยหรือไม่ 

               ไม่มี                                มี  (โปรดระบุชื่อหลักสูตรและหน่วยงานที่จัด)          
............................................................................................................................. ..................................................................... 

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

 ส่วนที่ ๖ ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถพิเศษ 

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

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

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

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

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

ส่วนที่ ๗ เหตุผลที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ 

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

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

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

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

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

 

 

- ๔ - 

  

  



ส่วนที่ ๘ ความคาดหวังจากหลักสูตรฯ ท่านจะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ไปประยุกตใ์ช้ใน
งาน/หน่วยงานของท่านอย่างไร และจะน าไปถ่ายทอดให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อระบบประกันภัยอย่างไร  

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

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

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

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

ส่วนที่ ๙ หัวข้อเอกสารวิชาการที่ผู้สมัครมีความสนใจศึกษา 

     การศึกษาอบรมในหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องจัดท าเอกสาร
วิชาการ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาอบรมในหลักสูตร เพ่ือน าไปพัฒนาระบบประกันภัย เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความยั่งยืน โดยหัวข้อที่เสนอ
พร้อมรายละเอียดดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้  

 ๙.๑ ชื่อหัวข้อที่สนใจจัดท าเอกสารวิชาการ 

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

 ๙.๒ วัตถุประสงค์ในการจัดท าเอกสารวิชาการ 

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

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

ส่วนที่ ๑๐ เงื่อนไขการเข้ารับการศึกษาอบรม 

       ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนด จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ ซึ่งสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และ       
หากผู้สมัครไม่เข้ารับการสัมภาษณ์จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง 

        ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร และส านักงาน 
คปภ. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ เพื่อ ใช้และเปิดเผยใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐  

       ทั้งนี้ ผู้สมัครขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการตามเจตนารมณ์
ของผู้สมัคร และผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร รวมทั้งจะปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของ
การศึกษาในอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง ส านักงาน คปภ.  

                                                                 ลงชือ่ ............................................................................. ผู้สมัคร  
 

                                                                      (..................................................................................) 
 

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

                                                                 วันที่ ..................................................................................  



 

 

 

 

หนังสือรับรองตนเอง 

หลักสูตรวิทยาการประกนัภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ 
 
 

ชื่อ (โปรดระบุค าน าหน้านาม/ยศ).......................................   นามสกุล ................................................... .................   

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมแนบหลักฐานยืนยันคุณสมบัติ เช่น ส าเนาหลักฐานการด ารง
ต าแหน่ง หรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ระบุต าแหน่งหรือระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) เป็นต้น 

  สมาชิกวุฒิสภา พร้อมแนบหลักฐานยืนยันคุณสมบัติ เช่น ส าเนาหลักฐานการด ารงต าแหน่ง หรือ
ส าเนาบัตรประจ าตัวที่ระบุต าแหน่งหรือระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) เป็นต้น 

  เป็นเจ้าของกิจการ พร้อมแนบหลักฐานหนังสือรับรองกิจการ หรือหนังสือการด าเนินกิจการ  
(พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  

ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. .................................................. 

สถานที่ตั้ง ............................................................................................................................. ......................................... 

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

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ  
 

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

           (.................................................................................) 

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

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

 

 
 
 
 

 

เอกสารแนบ ๑ 

 

 

 



 

 
หนังสือรับรองจากผู้บังคบับัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน  

หลักสูตรวิทยาการประกนัภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ 
 

 

ชื่อ (โปรดระบุค าน าหน้านาม/ยศ) .............................................  นามสกุล .................................................................. 

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

หน่วยงาน  ..................................................................... ................................................................................................  

ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของผู้สมัคร (ชื่อ – นามสกุล).................................................................................................  

 ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ และเห็นชอบให้บุคคล  
ผู้นี้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และหากได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร 
ข้าพเจ้ายินดีสนับสนุนให้บุคคลผู ้นี ้ เข้ารับการศึกษาอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมทั ้งปวง ตามที ่ส  านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ก าหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ 
และจะมีค าแนะน าให้ผู้สมัครเห็นความส าคัญของการศึกษาอบรมตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรมของหลักสูตร 
 
 

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

           (.................................................................................) 

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

           ประทับตราหน่วยงาน/องค์กร ……………………………………………………………………… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๒ 

หมายเหตุ ๑) กรณีในส่วนของราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ให้มีหนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด 
โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม หากหัวหน้าหน่วยงานไม่ได้ลงนามด้วยตนเอง ให้ผู้รักษาราชการแทน หรือ
รักษาการแทน หรือปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นผู้ลงนาม และสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
      ๒) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการเมือง หรือที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ ต้องแนบหนังสือ
รับรองตำแหน่งจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมสำเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และรับรองสำเนาถูกต้อง 
 



 

 

 
หนังสือรับรองต าแหน่งจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

หลักสูตรวิทยาการประกนัภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ 
 

 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า (โปรดระบุค าน าหน้านาม/ยศ) .................................................................... 
ชื่อ .....................................................................นามสกุล………………….................................………………………………….. 
ได้ปฏิบัติงานที…่………….....................……………..................................ในต าแหน่ง………………………………………………….. 
ตั้งแต่ เดือน………………………………………………… จนถึงปัจจุบัน 

 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

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

           (.................................................................................) 

      ต าแหน่ง ………………………………………………………………………  

                           ประทับตราหน่วยงาน/องค์กร ………………………………………………………………………   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๓ 

หมายเหตุ กรณีผู้ที่ไม่เป็นเจ้าของกิจการ ต้องแนบหนังสือรับรองตำแหน่งจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ต้นสังกัด พร้อมแนบเอกสารโครงสร้างองค์กร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 


