
วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.) / Date of Birth              อายุ      ป  น้ำหนัก/สวนสูง  

เชื้อชาติ           ศาสนา

สถานภาพการสมรส        โสด          สมรส          หยา          อื�นๆ

E-mail                        Facebook                       Instagram    

ID Line          Website (บริษัท)                         

รอบเอว................นิ้ว
สะโพก…….............นิ้ว

การศึกษาสูงสุดระดับ             สาขา          สถาบัน     ประเทศ

ประวัติการทำงาน  ตำแหนง          บริษัท                 ระยะเวลา       ป

คำนำหนานาม        นาย/Mr.        นาง/Mrs.        นางสาว/Ms.         อื�นๆ/Title    

ชื�อ                                        นามสกุล            ชื�อเลน    

First Name                                Last Name    Nickname   

ชื�อบริษัท                           ประเภทอุตสาหกรรม/ธุรกิจ     

เลขที่        หมูที่       ซอย             ถนน           แขวง    

เขต            จังหวัด          รหัสไปรษณีย     

Mobile /Tel.                                Email                Website      

ผูประสานงาน (ถามี) ชื�อ                                    นามสกุล   

Mobile/Tel.     Email                         Fax.

    หลักฐานประกอบการพิจารณา
    รูปถายหนาตรงอิสระ        
    สำเนาหนาแรกหนังสือเดินทาง        
    สำเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสำเนาถูกตอง
    หนังสือรับรองการทำงาน
    จดหมายแนะนำตัว / Letter of Recommendation 
    (LOR) จากหัวหนางาน ประธานบริษัทฯ 
    หรือขาราชการระดับ 9 ขึ้นไป (ตามแบบฟอรมที่แนบ)          

หมายเลข
สมาชิก ส.อ.ท.

ติดรูปถาย

เลขที่ใบสมัคร

กรุณากรอกตัวบรรจงใหครบถวนเพื
อประกอบการพิจารณา

1. ขอมูลสวนตัว / Personal Data

2. ขอมูลการศึกษา-ประวัติการทำงาน / Education & Working Background

3. ที่อยูที่ทำงาน หรือที่อยูที่สามารถติดตอได / Office Address

วันที่สมัคร

อุตสาหกรรม

1/2

ใบสมัคร
Application

ประเภทของการสมัครอบรมหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุนใหม

หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุนใหม รุน 7
YOUNG F.T.I. ELITE 7

บุคคลทั่วไป  คาธรรมเนียม 145,000.- + VAT 10,150.- รวม 155,150 บาท

สมาชิก ส.อ.ท. คาธรรมเนียม 145,000.- ลด 10,000.- เหลือ 135,000.- + VAT 9,450.- รวม 144,450 บาท

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไมรวมคาธรรมเนียมการศึกษาดูงานตางประเทศ

/

S                  M                 L                 XL                2XL

ผูหญิง

ผูชาย

ไซสเสื้อ :
อกกวาง         34                  36                 38                  40                  42

อกกวาง         38                  40                 42                  44                  46



สถานะผูสมัคร         ลูกเจาของ       ญาติเจาของ       เจาของกิจการ       พนักงานบริษัท      อื�นๆ   

ประเภทสินคาที่ผลิต

มูลคา Asset     < 500 ลานบาท (โปรดระบุ.....................)     500 -1,000 ลานบาท     >1,000 ลานบาท

4. รายละเอียดบริษัท

2/2

5. การเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร

หมายเหตุ : คาศึกษาดูงานตางประเทศ ชำระเต็มสวนในวันที่ 1 ก.ย. 2562 และสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี ที่ไมสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศได

เขารวม         ไมเขารวม

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในใบสมัครขางตนนี้เปนความจริง
และขาพเจาสามารถเขารวมโครงการนี้ ไดเต็มเวลาครบถวน

ตลอดหลักสูตรการฝกอบรม

1. โอนเงินเขาบัญชี  "สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย" 
   บัญชีออมทรัพย เลขที่ 009-1-70874-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนยการประชุมแหงชาติสิกิติ์
2. ตองชำระคาธรรมเนียมหลักสูตรผานทางบัญชี  ตามขอ 1 ภายใน 9 วัน (เพื�อเปนการยืนยันเขารวมอบรมหลังจากทางโครงการ
   ไดแจงผลใหทานรับทราบทาง E-mail หากทานไมดำเนินการชำระเงินคาธรรมเนียมหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 
   ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไมทำการยืนยันการเขารวมอบรม)   
3. สงหลักฐานการโอนเงินถึง คุณศิรินารถ (หนอย) อีเมล sirinartk@off.fti.or.th  คุณณปภัช (โม) อีเมล napaphatp@off.fti.or.th

ชื่อ-ที่อยูสำหรับออกใบกำกับภาษี บริษัท.......................................................................................................................

ที่อยู......................................................................................................................................................................................................................................
หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษ.ี..........................................................................................................................................................

(ลงชื�อ)     ผูสมัคร

หมายเหตุ : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ
จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2530  ไมเขาลักษณะเปนบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคลลตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร จึงไมเขาขาย
เสียภาษีนิติบุคคล  และไมอยูในขายตอง ถูกหักภาษี ณ ที่จาย 3%

การชำระเงินคาธรรมเนียมหลักสูตร   “เมื�อโครงการตอบรับแลว” 

วันที่ 

1. กิจกรรมเรียนรูรวมกันเพื�อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังทีม
   (พัทยา : 19 - 21 กรกฎาคม 2562)  
2. กิจกรรม Y7 Friendship ประเทศ Maldives (13 - 15 กันยายน 2562)
3. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ (30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562) 
   คาใชจายประมาณ 94,000 บาท (ไมรวมตั๋วเครื�องบิน)
4. กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม CSR / ดูงานในประเทศ
   (30 สิงหาคม 2562) 

6. อื�นๆ
รูจักหลักสูตรนี้จาก/บุคคลที่แนะนำในการเขารวมอบรมหลักสูตร .........................................................................................................................................
ความคาดหวังที่จะไดรับประโยชนจากการฝกอบรมหลักสูตรนี้ ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรที่เคยผานการฝกอบรม (ชื�อหลักสูตร / รุน) .....................................................................................................................................................................

ใบสมัคร
Application

หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุนใหม รุน 7
YOUNG F.T.I. ELITE 7

สอบถามเพิ่มเติม
    คุณศิรินารถ (หนอย)
โทร. 02 345 1067 / 08 1323 5883
ไลน SIRINARTK_NOI  อีเมล sirinartk@off.fti.or.th
    คุณณปภัช (โม)
โทร. 02 345 1085 / 09 4493 5598
ไลน N.VVIP  อีเมล napaphatp@off.fti.or.th
    คุณกิตติ์ธัญญา (รัตน)
โทร. 02 338 6046 / 08 9812 2536
ไลน rat999_rat  
อีเมล krittanya.sab@summitautogroup.com
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