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 ใบค ำขอรับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
1.  ประเภทของกำรยืน่ค ำขอ 

 การย่ืนค าขอครัง้แรก       การย่ืนขอตอ่อายกุารรบัรอง     อื่นๆ……………………… 
สาขาวิชาชีพ ………………………………………..……………………….……………………. 

อาชีพ…………………………………………………..…………………………….. ระดบัชัน้………………………….   
2. ข้อมูลผู้ยืน่ค ำขอ 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)……………………………………………………..……………………………...…………… 
ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ)……………………………………………………….…………………...…………………. 

เลขท่ีบตัรประชาชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง                                                         วนั เดือน ปี เกิด 

                         
    
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน เลขท่ี……………...หมูบ่า้น/อาคาร.………………………………………..………………ชัน้…………. 
หมูท่ี่………………………………..ถนน…………………………………….แขวง/ต าบล……………………………..
อ าเภอ……………………………………….จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย…์………………………
โทรศพัท…์……………….…….โทรสาร …………….…… Email …………............................................................ 

ชือ่หน่วยงำนทีสั่งกัดในปัจจุบัน / สถำนทีท่ ำงำน…………............................................................................... 
เลขท่ี…………….. หมูบ่า้น/อาคาร.…………………………………… ชัน้…………………..หมูท่ี่……………………...
ถนน……………………………….แขวง/ต าบล……………………………….อ าเภอ………………………………….....
จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………………………………………………………
โทรศพัท…์……………….…………………………………...…………..………โทรสาร …………………………………  

สถำนทีส่ะดวกในกำรตดิต่อ              ท่ีอยู่ปัจจบุนั                     ท่ีท างาน                     ท่ีอยู่อื่น โปรดระบ ุ
เลขท่ี…………….. หมูบ่า้น/อาคาร.…………………………………… ชัน้…………………..หมูท่ี่………….................
ถนน……………………………….แขวง/ต าบล……………………………….อ าเภอ…………………………...............
จงัหวดั………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………………………….
โทรศพัท…์……………….…….........…………………………โทรสาร …………………………………  
ช่องทำงทีส่ะดวกในกำรรับข่ำวสำรจำกศูนยรั์บรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชพี 

            เวบ็ไซต ์                                อีเมล                               SMS                   ไปรษณีย ์
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3. ประวัตกิำรศึกษำ 
 
         ปวช. สาขา……………………………………........           ปวส. สาขา……………………….....................      
         ปริญญาตรีสาขา……………………………………            ปริญญาโท สาขา………………………………            

          อื่นๆ โปรดระบ…ุ……………………………………………………………………………………………… 
 

4. ประสบกำรณก์ำรท ำงำน  

ประสบการณท์ างานทัง้หมด (จ านวนปี)                   ประสบการณท์ างานในสาขาท่ีขอรบัรองสมรรถนะ (จ านวนปี) 
 

ต าแหน่งงานในปัจจบุนั ………………………………………………………………………………………….………… 

ลกัษณะงานท่ีรบัผิดชอบ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ประวัตกิำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม   

ที ่ หลักสูตรทีรั่บกำรฝึกอบรม ปี พ.ศ. หน่วยงำนทีจั่ด 

    

    

    

    

    

 

ทำ่นเคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกศูนยฯ์ ในสำขำวิชำชพีทีจ่ะรับกำรทดสอบมำก่อนหรือไม่ 

                เคยเขา้รบัการฝึกอบรม                                   ไมเ่คยเขา้รบัการฝึกอบรม 

 

6. วัน เดอืน ปี พ.ศ. ทีป่ระสงคจ์ะเข้ำรับกำรทดสอบ                                                             
 
 

 

      -       
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7. เอกสำรประกอบกำรยืน่ค ำขอรับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชพี 

1) รูปถ่ายหนา้ตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแว่นตา และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิว้ จ  านวน 2 รูป เพ่ือติดใบสมคัร 
1 รูป และบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้รบัการทดสอบ 1 รูป 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ชุด                          
*กรณีเปลี่ยนช่ือหรือนามสกลุใหส้  าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกลุ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  จ านวน 1 ชดุ 

3) ส าเนาวฒิุการศกึษาสงูสดุ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  จ านวน 1 ชดุ 

4) ใบรบัรองการฝึกอบรม หรือ ใบรบัรองการทดสอบสมรรถนะจากหน่วยงานอื่น ๆ   
5) หนงัสือรบัรองการผ่านงาน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  จ านวน 1 ชดุ (ถา้มี) 
6) ส าเนาหนังสือรบัรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง จ านวน 1 ชดุ  (ถา้มี) 
7) ส าเนาหนังสือรบัรองและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคก์ารมหาชน) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  จ านวน 1 ชดุ (ถา้มี) 

ยืน่ใบสมัครพร้อมเอกสำรประกอบได้ที.่..ศนูยร์บัรองสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ  
ส านกัพฒันาเทคนิคศกึษา (อาคาร 76) ชัน้ 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
1518 ถ.ประชาราษฎร ์1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

       หรือ สง่ไฟลม์าท่ีอีเมลศนูยร์บัรองสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพไดท่ี้...cbkmutnb@gmail.com 
 

8. กำรช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชพี 

       การช าระคา่ธรรมเนียมการสมคัร และคา่ธรรมเนียมการประเมิน เป็นไปตามประกาศของสถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ  
       โปรดสอบถามศนูยร์บัรองสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   
       โทร. 0 2555 2000 ตอ่ 2310 หรือ 09 5923 4593  อีเมล : cbkmutnb@gmail.com 
 

9. ควำมต้องกำรพเิศษจำกผู้ยืน่ค ำขอ 
 

1) กรณีผู้ยืน่ค ำขอทีเ่ป็นผู้พกิำรหรือทุพพลภำพ ซึง่ไมเ่ป็นขอ้หา้มตามมาตรฐานอาชีพและขอ้บงัคบัของประเทศ             
โปรดระบคุวามประสงคข์อรบัการอ านวยความสะดวกในการเขา้รบัการทดสอบ เชน่ อปุกรณ ์หรือสภาพแวดลอ้ม 

               ประสงคข์อรบัการอ านวยความสะดวก โปรดระบเุหตผุลและรายละเอียด………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ไมป่ระสงคข์อรบัการอ านวยความสะดวก 
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2) กรณีผู้ยืน่ค ำขอทีเ่ป็นชำวต่ำงประเทศ 

ประสงคข์อรบัการบริการลา่มแปลภาษา สงวนสิทธ์ิเฉพาะการแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้  

ไมป่ระสงคข์อรบัการบริการลา่มแปลภาษา 

3) กรณีผู้ยืน่ค ำขอประสงคจ์ะขอสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรทดสอบสมรรถนะ 
 
                ประสงค ์ดงันี ้ ..................................................................................................................................                       
                    ........................................................................................................................................................ 

                    ไมป่ระสงค ์ 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ 
- ขอ้มลูตามท่ีระบไุวใ้นค าขอนี ้รวมทัง้เอกสารประกอบการค าขอทัง้หมดเป็นความจริง  
- ไดร้บัทราบและยอมรบัท่ีจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการประเมินและรบัรองคณุวฒิุวิชาชีพ ตาม

มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) และขอ้บังคับท่ีศูนยฯ์ และสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) ก าหนด อย่างเครง่ครดั   

- ไดร้บัทราบมาตรฐานอาชีพในระดบัท่ีจะท าการทดสอบแลว้ 
- จะรกัษาความลบัโดยไมเ่ปิดเผยขอ้มลูในขอ้สอบ/การประเมิน และไมร่ว่มในการทจุริตการสอบ/การประเมิน 
- ยินดีท่ีจะมอบขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรบัการประเมิน/การทดสอบแก่ศูนยแ์ละสถาบันคุณวฒิุวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

เม่ือไดร้บัการรอ้งขอ 
 
                                           ลงช่ือ…………………………………………………ผูย่ื้นค าขอ 
                                                 (……………………………………………………) 
                                           วนัท่ี ………………/…………………../……………… 
 
........................................................................................................................................................................ 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

  วนั เดือน ปี ท่ีย่ืนค าขอ                                     เลขประจ าตวัผูเ้ขา้รบัการทดสอบ  
             ช       -     

 
ออกครัง้ที่ 3  หนา้ : 4/4 
เริม่ใช ้:  25/01/65 
 


