
ใบสมคัรหลกัสตูร “ทีป่รกึษาดา้นการจดัการโลจสิตกสิแ์ละโซ่อุปทาน  
(Supply Chain Logistics Specialist : SCLS)” 

โรงเรยีนโลจสิตกิสแ์ละการจดัการ 
School of Logistics and Management 

 
ใบสมคัรเรียน 

หลกัสตูร “ท่ีปรึกษาด้านการจดัการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อปุทาน 
(Supply Chain Logistics Specialist : SCLS)” 

โดย โรงเรยีนโลจสิตกิสแ์ละการจดัการ 
 

 

การกรอกใบสมคัร  
1. ตอบค าถามทุกขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัทา่น โดยใสเ่ครือ่งหมาย  ในชอ่ง  หรอืเตมิขอ้ความลงในชอ่งวา่ง  
2. อธบิายรายละเอยีดใหเ้ขา้ใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในค าถามทีต่อ้งการใหอ้ธบิาย  

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูร (เลอืกไดเ้พยีง 1 หลกัสตูรเทา่นัน้)  
 หลกัสตูรการจดัการโลจสิตกิส ์(Logistics Management)  
 หลกัสตูรการจดัการคลงัสนิคา้ (Warehouse Management)  
 หลกัสตูรการจดัการขนสง่ (Transportation Management) 

 

 
1. ช่ือนาม-สกลุ 
 

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

 
ไทย...................................................................…………….… 
องักฤษ...................................................................…………… 

2.วนั เดือน ปีเกิด วนั / เดอืน / ปี (พ.ศ.)…….………/…..……….../………….อาย…ุ………….….. ปี 
เลขประจ าตวัประชาชน..................................................................................                            
เชือ้ชาต.ิ.............................สญัชาต.ิ......................นบัถอืศาสนา…………………… 

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

เลขที.่................. หมู.่............ซอย..................................……ถนน......................................      
ต าบล/แขวง……………………………..….อ าเภอ/เขต……………….………….…………….  
จงัหวดั……………………………………….……...รหสัไปรษณีย…์…………………………. 
โทรศพัท…์……………………………ต่อ…….…..….โทรสาร…………….…………………..  
โทรศพัทม์อืถอื…..………………………………E-mail: ……………………..…………........ 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั บา้นเลขที.่................. หมู.่...............ซอย.........................……ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง………………………………..….อ าเภอ/เขต……………….………….………….. 
จงัหวดั……………………………………….……...รหสัไปรษณีย…์…………………………. 
โทรศพัท…์……………………………ต่อ…….…..….โทรสาร…………….…………………..  
โทรศพัทม์อืถอื…..………………………………E-mail: ……………………..…………........ 

บ้านท่ีอยู่เป็น      ของตนเอง    อาศยัผูอ้ื่น     เชา่ทีพ่กั    อื่นๆ…………………….. 
 

รปูถ่าย ขนาด 3x4 
ซม. หรอื 1 น้ิว 
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4.สถานภาพ   โสด          สมรส      อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………..…… 
ชื่อ-นามสกุลคูส่มรส……………………………………………………………………………………        
อาชพีคูส่มรส  (ถา้ม)ี  ………………………..…………..…ต าแหน่ง………..……..……………… 
สถานทีท่ างาน………………….…………………………….โทรศพัท.์.......…..……………………..  

5.บคุคลท่ีติดต่อกรณีฉุกเฉิน………………………………………………………………………………….… 
สถานที…่……………………………………………………………..………………………………………    
โทรศพัท…์…………………………………………………ความสมัพนัธ…์………………………………. 

6. ประวติัการศึกษา 
ปรญิญาตร ี(วฒุปิรญิญา)……………………………. สาขา.................................................................... 
สถาบนัการศกึษา................................................................. ปีทีส่ าเรจ็................................................ 
ปรญิญาโท……………………………………............. สาขา................................................................... 
สถาบนัการศกึษา................................................................ ปีทีส่ าเรจ็................................................. 
อื่นๆ………………………….………………………... สาขา.................................................................... 
สถาบนัการศกึษา................................................................ ปีทีส่ าเรจ็................................................. 

7.ประวติัการฝึกอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ (เรียงล าดบัจากปัจจบุนั) 
ปี พ.ศ. หลกัสตูร สถาบนั ระยะเวลา (ชม.) 

    
    
    
    
    
    

   
8. ประสบการณ์ในการท างาน (เรียงล าดบัจากปัจจบุนั) 

ปี พ.ศ. – ปี พ.ศ. ชือ่สถานทีท่ างาน ต าแหน่งสดุทา้ย 
   
   
   
   

    
9. อาชีพปัจจบุนั (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 

 นกัวนิิจฉยั         ทีป่รกึษา      นกัวนิิจฉยัและทีป่รกึษา 
 ท างานประจ า     ธุรกจิสว่นตวั  อื่นๆ (ระบุ).......................................... 

10. ประสบการณ์ในการท างาน ด้านท่ีปรึกษา (เรียงล าดบัจากปัจจบุนั) 
ปี พ.ศ. ชือ่โครงการ (ถา้ม)ี/ ดา้นทีใ่หค้ าปรกึษา ชือ่สถานประกอบการ ระยะเวลา (วนั) 
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11.ความสามารถหรือความช านาญพิเศษอ่ืนๆ…………………………………………………………………          
………………………………………………………………………………………………………………… 
12.ความรู้พืน้ฐานทางด้านคอมพิวเตอร ์         ดมีาก         ด ี         พอใช ้
13. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัความรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

เขยีน อ่าน/ความเขา้ใจ พดู 
ดมีาก ด ี พอใช ้ ดมีาก ด ี พอใช ้ ดมีาก ด ี พอใช ้

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

    
14.ข้าพเจ้าขอยืนยนัและรบัรองว่าข้อมลูท่ีให้ดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ  

 
เอกสารหลกัฐานท่ียื่นพรอ้มใบสมคัร  
1. รปูถ่าย  ขนาด 3 x4 ซม. หรอื 1 นิ้ว 
จ านวน 1  รปู (ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน)  

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
3. ส าเนาวฒุกิารศกึษา  

 
 

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

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

 
   
 
ขา้พเจา้ทราบขา่วการอบรมนี้จาก    
  หนงัสอืพมิพ ์     วทิย ุ   e-mail   เวบ็ไซด ์   Facebook    Line    
 อื่นๆ (ระบุ)..................................................... 

 

 
สนใจส่งใบสมคัรมาท่ี 

โรงเรียนโลจิสติกสแ์ละการจดัการ 
เลขที ่75 ถ.ปัญญาอนิทรา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 

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