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เลขทีใ่บสมคัร____________________ วนัทีส่มคัร_______________________  
สง่ใบสมคัรทาง   E-mail  Fax    ไปรษณีย ์

 ใบสมัครการอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการโรงงาน” ประจ าปี 2562 

□ รุ่นท่ี 17   วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์– 9 มิถนุายน 2562 
□ รุ่นท่ี 18  วนัท่ี 26 กรกฎาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 

สถานะภาพความเป็นสมาชิก 
 
 

ช่ือบริษทั…………………………………………………………………………………................................................................ 

□ เป็นสมาชกิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    (เลขที ่...........................................................................................) 

□ ไม่เป็นสมาชกิ 
 

 
 
 
ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย (นาย / นาง / นางสาว) ……………………………………………………………………….................. 

ชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษ (Mr. / Mrs. / Ms.) …………………………………………………………………………................. 

เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน 
 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ …………………………………………. อาย ุ…………… ปีสญัชาต ิ………………   ชื่อเล่น…..........………. 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั (บา้น) ………………………………………………………………………………..………………………............... 

โทรศพัท ์(บา้น) ………………………………………...……… โทรศพัท ์(ทีท่ างาน) ....…………………………………..…….. 

โทรศพัท ์(มอืถอื) ……………................................................ ID LINE ……………………………………………………….. 

สถานทีท่ีจ่ะใหต้ดิต่อ       ทีบ่า้น       ทีท่ างาน   E-mail address …………………………………………….......................... 

อายุงานทัง้หมด (ตัง้แต่เริม่ท างาน) จ านวน .................. ปี  อายุงานในต าแหน่งปจัจุบนั จ านวน ...................................... ปี 

ต าแหน่งงานปจัจุบนั............................................................................................................................................................. 

รองเทา้เซฟตี ้       ม ี        ไม่ม ีโปรดระบุเบอร.์.............. (หมายเหต ุเพื่อความสะดวกในการเขา้ชมโรงงาน) 

 
 
โปรดระบุสถานทีท่ างานเรยีงจากปจัจุบนัไปอดตี 

บริษทั / หน่วยงาน ประเภทของ
กิจการ 

จ านวน
พนักงาน 

ระยะเวลาท างาน ต าแหน่งงาน 
 

เร่ิมต้น ส้ินสุด เร่ิมต้น ส้ินสุด 
       
       
       
       

 

รปูถ่าย 
ขนาด 1 น้ีว 

 

ส่วนท่ี 1  สถานภาพความเป็นสมาชิก (Member Status) 

ส่วนท่ี 2  ประวติัส่วนตวั (Personal Data) 

ส่วนท่ี 3 ประวติัการท างาน (Work Experience) 
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ปรดระบุวฒิุการศึกษาสูงสุดของท่าน  
 ปวช. สาขา.......................................................................................................................... 

 ปวส. สาขา.......................................................................................................................... 

 ปรญิญาตร ีสาขา................................................................................................................. 

 ปรญิญาโท สาขา................................................................................................................. 

 ปรญิญาเอก สาขา .............................................................................................................. 

 อื่นๆ กรุณาระบุ................................................................................................................... 

 

 
 
 
ชื่อบรษิทั / องคก์รทีท่ างานปจัจุบนั …………………………………………………………………………………………..…...... 

ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………………………………………………................... 

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

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ.ี.......................................................................... ส านกังานใหญ่   สาขาที.่............................. 

ประเภทธุรกจิ....................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท ์…………………………………………....…..……….. โทรสาร …………………………………………….………….. 

Web Site ……...………………………………………………………………………......ปีทีก่่อตัง้ ……………………..….…… 

ทุนจดทะเบยีน ………………………..…………………… ลา้นบาท จ านวนพนกังานทัง้หมด…….................................. คน 
 

เขียนบรรยายลกัษณะงานของท่าน (Job Description)  
แสดงรายละเอียดเป้าหมาย/บทบาท/หน้าท่ี/ความรบัผิดชอบ 

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

ส่วนท่ี 5 รายละเอียดงานปัจจบุนั (Detailed Present Employment Data) 
ประวตักิารศึกษา (Education Background) 

ส่วนท่ี 4 ประวติัการศึกษา (Education Background) 
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เขียนแผนผงัแสดงโครงสรา้งขององคก์ร (Organizational Chart) พรอ้มแสดงต าแหน่งท่ีท่านด ารงอยูใ่นผงัด้วย 

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

 เหตผุลของการสมคัรเข้ารบัการอบรม และความคาดหวงัท่ีจะได้รบัจากหลกัสูตรน้ี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 หวัข้อและลกัษณะปัญหาในองคก์ร (ด้านการผลิต ด้านบุคลากร ด้านบริหารงาน) ท่ีต้องการน ามาเป็น
กรณีศึกษา (Case) ในหลกัสูตร (ให้ข้อมูลได้มากกว่า 1 ข้อ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูทีก่รอกในใบสมคัรนี้เป็นความจรงิทุกประการ 
 

(ลายมอืชื่อ) ____________________________________ ผูส้มคัร 
(ตวับรรจง) ____________________________________ ผูส้มคัร 
วนั/เดอืน/ปี ______________________________________ 

 
 

□ ใบสมคัร 1 ชุด 
□ หนงัสอืรบัรองการท างานจากบรษิทั / หน่วยงานทีส่งักดั 
□ รปูถ่ายปจัจุบนัหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รปู (ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน) 
□ ........................................................................................................................................................ 

 
ผลสอบสมัภาษณ์  _____________________________ ผูต้รวจใบสมคัร 

     (_____________________________) 
     _______________________________ วนั/เดอืน/ปี 
 
 
 

สมาชกิ ส.อ.ท. ราคา 60,000 บาท  +  VAT 7%  4,200  =  64,200  บาท 
บุคคลทัว่ไป ราคา 65,000 บาท  +  VAT 7%  4,550  =  69,550  บาท  
 (รวมค่าอาหาร , เอกสาร , การดงูาน , กิจกรรมนอกสถานท่ี) 
การช าระเงิน / การลงทะเบียน  

 ช าระเงนิสด หรอืเชค็สัง่จ่าย “สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ทีแ่ผนกการเงนิ โซน ซ ีชัน้ 4 
 โอนเงนิเขา้บญัช ี“สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย”บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่009-1-70874-5 ธนาคารกรุงไทย  

   สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิิติ ์แล้วส่ง  FAX ใบ PAY IN พร้อมระบุรายละเอยีด ชื่อที่อยู่บรษิัทส าหรบัออกใบเสรจ็มายงั  
      หมายเลขโทรสาร  0-2345-1277-8  หรอื E-mail : hrd.hcbi.fti@gmail.com  ***(กรณุาช าระค่าสมคัรเตม็จ านวน ค่าธรรมเนียม 

 ในการโอนเงิน / ค่าธรรมเนียมเข้าเชค็ต่างจงัหวดั  (ถ้ามี) ผูโ้อนเงิน/ผูส้มคัร/บริษทัต้องเป็นผูช้ าระค่าธรรมเนียมเอง)*** 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จดัตัง้ขึ้นตาม  พ.ร.บ. จดัตัง้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 

ไม่เขา้ลกัษณะเป็นบรษิัทหรอื ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร 
จงึไม่เขา้ข่ายต้องเสยีภาษี เงนิได้นิติบุคคลและไม่อยู่ในข่ายต้องถกูหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 

 การสมคัรเข้าร่วมอบรม 
  กรอกใบสมคัรใหค้รบถว้นถกูตอ้ง เพื่อส ารองทีน่ัง่  และส่งใบสมคัรมาท่ี โทรสารหมายเลข 02-345-1277-8  
      หรอื E-mail  hrd.hcbi.fti@gmail.com   ภายในวนัท่ี   รุน่ท่ี 17   วนัศกุรท่ี์ 15 กมุภาพนัธ ์2562 
         รุน่ท่ี 18  วนัศกุรท่ี์ 19  กรกฎาคม 2562  
  กรณียกเลิกการเข้ารว่มอบรม ต้องแจ้งลว่งหน้า 2 สปัดาห ์ นับจากวนัแรกของการเร่ิมหลกัสูตรอบรม  
      หากพ้นก าหนดต้องช าระค่าลงทะเบียน  50 % 
  สภาอุตสาหกรรมฯ จะรบัส ารองทีน่ัง่ตามล าดบัก่อน –หลงัเท่านัน้ โดยผูส้มคัรต้องช าระเงินก่อนการอบรม 2 สปัดาห ์

****ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม สามารถลดหยอ่นภาษีได้ 200% ตามประกาศ พรบ.ส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน**** 

ค ารบัรองของผู้สมคัร 

หลกัฐานประกอบการสมคัร 

อตัราค่าลงทะเบียน 

mailto:hrd.hcbi.fti@gmail.com
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 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  : สถาบนัเสรมิสรา้งขดีความสามารถมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
     งานพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ โทรศพัท ์ 0-2345-1227–8  โทรสาร  0–2345–1277-8 
(คณุเชาวรินทรฯ์ โทรศพัท ์02-345-1232, คณุประภสัสร โทรศพัท ์02-345-1226) 


