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ใบสมคัรเรียน 

หลกัสูตร “ท่ีปรึกษาด้านการจดัการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อปุทาน 
(Supply Chain Logistics Specialist : SCLS)” (รุ่น 8) 

โดย โรงเรยีนโลจสิตกิสแ์ละการจดัการ 
 

 

การกรอกใบสมคัร  
1. ตอบค าถามทุกขอ้ทีเ่กี่ยวขอ้งกับตวัท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หรอืเตมิขอ้ความลงในช่องว่าง  
2. อธบิายรายละเอยีดใหเ้ขา้ใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ในค าถามทีต่้องการใหอ้ธบิาย  

ขา้พเจา้มคีวามประสงค์ขอสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสูตร (เลอืกไดเ้พยีง 1 หลกัสูตรเท่านัน้)  
 หลกัสูตรการจดัการโลจสิตกิส ์(Logistics Management)  
 หลกัสูตรการจดัการคลงัสนิค้า (Warehouse Management)  
 หลกัสูตรการจดัการขนส่ง (Transportation Management) 

 

 
1. ชื่อนาม-สกลุ 
 

  นาย  (Mr.) 
  นาง (Mrs.) 
  นางสาว  (Ms.) 

 

ไทย...................................................................…………….… 
 

องักฤษ...................................................................…………… 
2. วนั เดือน ปีเกิด วนั / เดอืน / ปี (พ.ศ.)…….………/…..……….../………….อายุ…………….….. ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน.................................................................................................                            
เชื้อชาต.ิ.............................สญัชาต.ิ......................นับถอืศาสนา………………......…… 

3. สถานท่ีติดต่อสะดวก      ทีท่ างาน      ทีอ่ยู่ปัจจุบนั 
  ท่ีอยู่ท่ีท างาน (ชื่อหน่วยงาน) ............................................................................................………….....… 

เลขที.่................. หมู่.............ซอย..................................……ถนน.........................................      
ต าบล/แขวง……………………………..….อ าเภอ/เขต……………….………….…………...….  
จงัหวดั……………………………………….……...รหสัไปรษณีย์…………………………....…. 
โทรศพัท์………………………………ต่อ…….…..….โทรสาร…………….………………...…..  
โทรศพัท์มอืถอื…..………………………………E-mail: ……………………..…………............ 

ท่ีอยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที.่................. หมู.่...............ซอย.........................……ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง………………………………..….อ าเภอ/เขต……………….………….………..….. 
จงัหวดั……………………………………….……...รหสัไปรษณีย์…………………………....…. 
โทรศพัท์………………………………ต่อ…….…..….โทรสาร…………….………………...…..  
โทรศพัท์มอืถอื…..………………………………E-mail: ……………………..…………............ 

บ้านท่ีอยู่เป็น      ของตนเอง    อาศยัผูอ้ื่น     เช่าทีพ่กั    อื่นๆ…………………….. 

รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. 
หรอื 1 นิ้ว 
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4.สถานภาพ   โสด          สมรส      อื่นๆ (โปรดระบุ)……………….........................………..…… 
ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส…………………………………………………………………………….………        
อาชพีคู่สมรส  (ถ้าม)ี  ………………………..…………..…ต าแหน่ง………..……..………….…… 
สถานทีท่ างาน………………….…………………………….โทรศพัท์........…..……………………..  

5.บุคคลท่ีติดต่อกรณีฉุกเฉิน……………………………………………………………………………...…….… 
สถานที…่……………………………………………………………..…………………………………….........…    
โทรศพัท์……………………………………………………ความสมัพนัธ์……………………………….........…. 

6. ประวติัการศึกษา 
ปรญิญาตร ี(วุฒปิรญิญา)……………………………. สาขา.......................................................................... 
สถาบนัการศึกษา................................................................. ปีทีส่ าเรจ็....................................................... 
ปรญิญาโท……………………………………............. สาขา......................................................................... 
สถาบนัการศึกษา................................................................ ปีทีส่ าเรจ็........................................................ 
อื่นๆ………………………….………………………... สาขา......................................................................... 
สถาบนัการศึกษา................................................................ ปีทีส่ าเรจ็......................................................... 

7.ประวติัการฝึกอบรมหลกัสูตรอ่ืนๆ (เรียงล าดบัจากปัจจุบนั) 
ปี พ.ศ. หลกัสูตร สถาบนั ระยะเวลา (ชม.) 

    
    
    
    
    
    

   
8. ประสบการณ์ในการท างาน (เรียงล าดบัจากปัจจุบนั) 

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

    
9. อาชีพปัจจุบนั (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 

 นักวนิิจฉัย         ทีป่รกึษา      นักวนิิจฉัยและทีป่รกึษา 
 ท างานประจ า     ธุรกจิส่วนตวั  อื่นๆ (ระบุ).......................................... 

10. ประสบการณ์ในการท างาน ด้านท่ีปรึกษา (เรียงล าดบัจากปัจจุบนั)  
ปี พ.ศ. ชื่อโครงการ (ถ้าม)ี/ ด้านที่ใหค้ าปรกึษา ชื่อสถานประกอบการ ระยะเวลา (วนั) 
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11.ความสามารถหรือความช านาญพิเศษอ่ืนๆ…………………………………………………………………          
………………………………………………………………………………………………………………… 
12.ความรู้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร ์         ดมีาก         ด ี         พอใช ้
13. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัความรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

เขยีน อ่าน/ความเขา้ใจ พูด 
ดมีาก ด ี พอใช ้ ดมีาก ด ี พอใช ้ ดมีาก ด ี พอใช ้

ภาษาองักฤษ          
ภาษาจนี          
อื่นๆ…………………………          

    
14.ข้าพเจ้าขอยืนยนัและรบัรองว่าข้อมูลท่ีให้ดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

 
เอกสารหลกัฐานท่ียื่นพร้อมใบสมคัร  
1. รูปถ่าย  ขนาด 3 x4 ซม. หรอื 1 น้ิว 
จ านวน 1  รูป (ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 
เดอืน)  

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
3. ส าเนาวุฒกิารศกึษา  

 
 

ลงชื่อ(ลายเซน็)…………………………….…………..ผูส้มคัร 
(ตวับรรจง)……………………………………………… 

วนัทีส่มคัร ..………../……..………../…………. 
 
 

 
   
 
ขา้พเจา้ทราบข่าวหลกัสูตรการเรยีนนี้จาก    
  หนังสอืพมิพ ์     วทิยุ    e-mail   เวบ็ไซด์    Facebook    Line    
 อื่นๆ (ระบุ)..................................................... 

 

 
สนใจส่งใบสมคัรมาท่ี 

โรงเรียนโลจิสติกส์และการจดัการ 
เลขที ่75 ถ.ปัญญาอนิทรา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

โทรศพัท์ 02-175-2986-7  โทรสาร 02-175-3499  E-mail: schooloflogistics75@gmail.com 
หรอืส่งที ่Line@ 
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