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ใบสมคัรเข้ารบัการฝกึอบรม 
โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ส าหรับภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ร่วมกบั  สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) 
 

 
การกรอกใบสมัคร 

1. ตอบค าถามทุกข้อท่ีเก่ียวข้องกับตัวท่าน โดยใส่เครื่องหมาย   ในช่อง  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
2. อธิบายรายละเอียดให้เขา้ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในค าถามที่ต้องการให้อธิบาย 

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร (เลือกได้เพียง 1 หลกัสูตรเท่าน้ัน) 
 

  การสร้างท่ีปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดบัท่ัวไป (Supply Chain Logistics Consultant) 
  การบริหารจัดการการผลติและสนิค้าคงคลัง (Production and Inventory Management) 
  การบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Management) 

 

 
     นาย  (Mr.)            
    1.  ชื่อ - นามสกุล   นาง (Mrs.)             ไทย...................................................................…………… 
     นางสาว  (Ms.)       อังกฤษ..............................................................……………. 
     
   2.  วัน เดอืน ปีเกิด วัน / เดือน / ปี (พ.ศ.)…….………/…..……….../………….อายุ…………….….. ป ี   
                                 เลขประจ าตัวประชาชน................................................................................................                  
          เชื้อชาติ..............................สญัชาติ........................นบัถือศาสนา……………………..... 
 

   3.   สถานที่ติดต่อสะดวก    ท่ีท างาน    ท่ีอยู่ปัจจุบัน  
       ที่อยู่ที่ท างาน (ชื่อหน่วยงาน) ............................................................................................……………...... 
              เลขที.่................. หมู่.............ซอย..................................……ถนน.......................................... 
              ต าบล/แขวง……………………………..….อ าเภอ/เขต……………….………….……................ 
              จังหวัด……………………………………….……...รหัสไปรษณีย…์…………………………...... 
              โทรศัพท์………………………………ต่อ…….…..….โทรสาร…………….………………….. ....   
                            โทรศัพท์มือถือ…..………………………………E-mail: ……………………..…………............. 
 
         ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.................. หมู่................ซอย.........................……ถนน........................................ 
              ต าบล/แขวง………………………………..….อ าเภอ/เขต……………….………….…………..... 
              จังหวัด……………………………………….……...รหัสไปรษณีย…์……………………………... 
              โทรศัพท์………………………………ต่อ…….…..….โทรสาร…………….……………………...  
                            โทรศัพท์มือถือ…..………………………………E-mail:  ……………………..…………............ 
            บ้านที่อยู่เป็น       ของตนเอง    อาศัยผู้อื่น     เช่าท่ีพัก    อื่นๆ……………………............ 

รูปถ่าย 
ขนาด 3x4 

ซม. 
หรือ 1 นิ้ว 
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4.   สถานภาพ              โสด          สมรส      อื่นๆ (โปรดระบ)ุ………………………..…… 
 
5.  ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส………………………………………………………………………………………….......... 
     อาชีพคู่สมรส  (ถ้ามี)  ………………………..………………ต าแหน่ง………..……..………………….…......... 
    สถานท่ีท างาน………………….………………………………….โทรศัพท์........…..…………………….............. 
 
6.  บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน………………………………………………………………………………….…....... 
    สถานท่ี………………………………………………………………..………………………………………............. 
    โทรศัพท์……………………………………………………ความสัมพันธ…์……………………………….............. 
 
7.  สุขภาพ   สมบูรณ/์แข็งแรง     

  เคยเข้ารับการรักษาด้วยโรค………………………………..…เมื่อปี………………..……........ 
     เป็นเวลา…………………………….สถานพยาบาล………………………………………...... 

 
8.  ประวัติการศึกษา  
         ปริญญาตร ี(วุฒิปริญญา)……………………………. สาขา...................................................................... 
         สถาบันการศึกษา................................................................. ปีที่ส าเร็จ................................................... 
         ปริญญาโท……………………………………............. สาขา....................................................................... 
         สถาบันการศึกษา................................................................ ปีที่ส าเร็จ................................................... 
           อ่ืนๆ………………………….………………………... สาขา...................................................................... 
         สถาบันการศึกษา................................................................ ปีที่ส าเร็จ................................................... 

 
9.  ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างนักวินิจฉัย (เรียงล าดับจากปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ. หลักสูตร สถาบัน 
ระยะเวลา 
(ชม.) 

    
    
    

 
10.  ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างที่ปรึกษา (เรียงล าดับจากปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ. หลักสูตร สถาบัน 
ระยะเวลา 
(ชม.) 
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11. ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ (เรียงล าดับจากปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ. หลักสูตร สถาบัน 
ระยะเวลา 
(ชม.) 

    
    
    
    
    
 

12. ประสบการณ์ในการท างาน (เรียงล าดับจากปัจจุบัน)  

       
13. อาชีพปัจจุบัน (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
 นักวินิจฉัย   ที่ปรึกษา   นักวินิจฉัยและที่ปรึกษา 
 ท างานประจ า   ธุรกิจส่วนตัว  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 

      
14. ประสบการณ์ในการท างาน ด้านวินิจฉัย (เรียงล าดับจากปัจจุบัน) 

 
 
 

 

ปี พ.ศ. – ปี พ.ศ. ชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่งสุดท้าย 
   
   
   
   
   

ปี พ.ศ. ชื่อโครงการ (ถ้ามี) ชื่อสถานประกอบการ ระยะเวลา 
(วัน) 
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15. ประสบการณ์ในการท างานด้านที่ปรึกษา (เรียงล าดับจากปัจจุบัน) 

 
16.   ความสามารถหรือความช านาญพิเศษอื่นๆ………………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

17.  ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์     ดีมาก    ดี             พอใช ้
 
18. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับความรู้
ภาษาต่างประเทศ 

เขียน อ่าน/ความเข้าใจ พูด 
ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ 

ภาษาอังกฤษ          
ภาษาญี่ปุน่          

อื่นๆ…………………………          
 

19. อธิบายแรงจูงใจที่ต้องการเข้ารับฝึกอบรม รวมทั้งการขยายผลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเม่ือส าเร็จการ
ฝึกอบรมแล้ว 
 …………………………………………………………………………………….……………………..…… 
…………………………………………………………………………………….……………………..…… 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ปี พ.ศ. 
ชื่อโครงการ (ถ้ามี)/ 
ด้านที่ให้ค าปรึกษา 

ชื่อสถานประกอบการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
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20. ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองต่อสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  (ต่อไปน้ีเรียกว่า “สมาคม”)  
ดังต่อไปน้ี 

20.1 ข้อมูลที่ใหด้ังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าได้รับและอ่านกฎระเบียบและข้อก าหนด
ต่าง ๆ เก่ียวกับการฝึกอบรมของ “โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ส าหรับภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”  นี้โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

20.2 ข้าพเจ้าจะยอมรับผลการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ของ
คณะกรรมการของโครงการ 

 

 
ข้าพเจ้าจะเข้ารับการฝึกอบรมจนครบตามหลักสูตรท่ีก าหนด     หากข้าพเจ้าไม่มาเข้ารบัการฝึกอบรมจนครบ

ตามหลักสูตร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคมฯ ก่อนแล้ว  ข้าพเจา้
ยินดีและยินยอมให้สมาคมฯ  ยึดเงินค้ าประกัน เป็นจ านวนเงิน  5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน)  ที่ได้วางค้ า
ประกันไว้กับสมาคมฯ ทันที 

 
 

  ลงชื่อ(ลายเซ็น)…………………………….…………..ผู้สมัคร 
      (ตัวบรรจง)……………………………………………… 
       วันท่ีสมัคร   ..………../……..………../…………. 
 
 

 
 

   ลงชื่อ…………………………………………..เจ้าหน้าท่ีรบัสมัคร 
   วันท่ีรับสมัคร…….../………..…...…./…………..… 

 
 
ข้าพเจ้าทราบข่าวการอบรมนีจ้าก     หนังสือพิมพ์      วิทย ุ   e-mail  

 เว็บไซด์ ส.ส.ท.   อื่นๆ (ระบุ).................................................... 

 
สนใจส่งใบสมัครมาที ่:  
ฝ่ายพฒันาและจัดการความรู้  สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่่น) 
คุณภัททดา 0-2717-3000 ต่อ 634 E-Mail : patthada@tpa.or.th 
คุณอรรณวี 0-2717-3000 ต่อ 752 E-Mail : annawee@tpa.or.th  

 

เอกสารหลกัฐานทีย่ืน่พร้อมใบสมคัร 
1. รูปถ่าย  ขนาด 3 x4 ซม. หรือ 1 น้ิว                      
    จ านวน 1  รูป (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
3. ส าเนาวฒิุการศึกษา 
4. หนงัสืออนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา  
(กรณียงัท างานประจ าอยู)่ 
 


