รูปถ่าย

ใบสมัครหลักสูตรเบรน รุ่นที่ 4
เลขที่ใบสมัคร
วันที่สมัคร
หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และชัดเจน
ข้อมูลทัวไป
่
นาย

นาง

นางสาว

ชือ่

คานาหน้าอืน่ (ไทยและอังกฤษ)
นามสกุล

First Name

ชือ่ เล่น(ภาษาไทย)

Last Name

เพศ

ชาย

หญิง

ส่วนสูง

ซม. น้าหนัก

วัน/เดือน/ปี เกิด

กก.

อายุ

ปี

รอบอก
นิ้ว
เอว
ที่อยู่บา้ นปัจจุบนั (เพื่อใช้ในการติ ดต่อ )

ชือ่ อาคาร/หมูบ่ า้ น
ถนน

Nickname (Eng)

ตาบล/แขวง

Mobile

เลขที่

หมูท่ ่ี

อาเภอ/เขต

จังหวัด

เลขบัตรประชาชน
นิ้ว

สะโพก

นิ้ว

ซอย
รหัสไปรษณีย์

Tel.

E-mail

Facebook

ID LINE

Instargram
การศึกษา

สาเร็จการศึกษาขันสู
้ งสุด (วุฒกิ ารศึกษา)

ปี พ.ศ.

คณะ/สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ประเทศ

ประสบการณ์ การทางานทัง้ หมด

ปี

ธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจส่วนตัว (ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว )

ปี

อืน่ ๆ (เช่น

พนักงานบริษทั เอกชน)

รัฐวิสาหกิจ

ปี
รับราชการ

ชื่อบริ ษทั /หน่ วยงาน ที่ท่านต้องการระบุในการสมัครหลักสูตร BRAIN และออกใบเสร็จรับเงิ น
ชือ่ บริษทั /หน่วยงาน (ภาษาไทย)

ตาแหน่ง (ภาษาไทย)

ชือ่ บริษทั /หน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)

ตาแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)

ประเภทธุรกิจ /หน่วยงาน (เช่น ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ )

แบรนด์สนิ ค้า

ทีอ่ ยู่
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร 13 หลัก

Website

ผูป้ ระสานงาน / เลขานุการ

Mobile / Tel.

E-mail :

ID LINE

บริษทั /หน่วยงานของท่านเป็ นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือไม่
การจัดส่งเอกสาร

จัดส่งตามทีอ่ ยูห่ น่วยงาน

ไม่เป็ น

จัดส่งตามทีอ่ ยูท่ บ่ี า้ น
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เป็ น เลขทีส่ มาชิก

ปี )

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม (เพื่ออานวยความสะดวกขณะเข้าร่วมหลักสูตร )
การเข้าร่วมกิ จกรรมของหลักสูตร ทางหลักสูตรขอความร่วมมือจากผูอ้ บรมในการร่วมกิ จกรรม
1. พิ ธีเปิ ดและปฐมนิ เทศ Brain 4 วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

2. กิ จกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและเพิ่ มพลังการทางานเป็ นทีม (รวมในค่าใช้จ่ายหลักสูตรแล้ว )
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรม รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเทล พัทยา จ .ชลบุร ี
เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

3. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน วันที่ 26 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

4. กิ จกรรม CSR วันที่ 27 มีนาคม 2563

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

5. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน วันที่ 23 - 26 เมษายน 2563
(ค่าทัวร์และห้องพักคูร่ วมในค่าใช้จ่ายหลักสูตรแล้ว ไม่รวมค่าตั ๋วเครือ่ งบิน กรณีพกั เดีย่ วจ่ายส่วนต่างเพิม่ )

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

(ค่าทัวร์และห้องพักคูร่ วมในค่าใช้จ่ายหลักสูตรแล้ว ไม่รวมค่าตั ๋วเครือ่ งบิน กรณีพกั เดีย่ วจ่ายส่วนต่างเพิม่ )

กรุณากรอกรายละเอียดในส่วนนี้ ให้ครบถ้วน
เสือ้ โปโล (ขนาด : รอบอก(นิ้ว)
เสือ้ Jacket (ขนาด : รอบอก(นิ้ว)

หญิง

34

36

n38

g40

k 42

ชาย

38

40

n42

g44

k 46

หญิง

34

36

n38

g40

k 42

ชาย

38

40

n42

g44

k 46

การรับประทานอาหาร
อาหารเจ
อาหารมังสวิรตั ิ

อาหารทัวไป
่ (ไม่มขี อ้ จากัด )
ไม่รบั ประทานเนื้อหมู

ไม่รบั ประทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร(โปรดระบุ)
อาหารฮาลาล
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

ผูแ้ นะนา/รูจ้ กั หลักสูตรนี้จาก
เพราะอะไรจึงอยากเรียนหลักสูตร BRAIN
หลักสูตรทีเ่ คยผ่านการฝึกอบรม (ชือ่ หลักสูตร / รุน่ )
ค่าสมัคร / การชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมหลักสูตร
บุคคลทั ่วไป 210,000 บาท + Vat 14,700 บาท รวมค่าสมัคร 224,700 บาท
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลด 10,000 บาท เหลือ 200,000 บาท + Vat 14,000 บาท รวมค่าสมัคร 214,000 บาท
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์) เลขที่บญ
ั ชี 009-1-70874-5

คุณศิรนิ ารถ เคลือบกาเหนิด
คุณณปภัช ภัทรพลวณิช

ชื่อบัญชี "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" สาขา ไทยเบฟ ควอเตอร์

ติ ดต่อสอบถามเพิ่ มเติ ม
โทร. 0-2345-1067, 081-323-5883 E-mail: sirinartk@fti.or.th
LINE ID: SIRINARTK.NOI
โทร. 0-2345-1085, 094-493-5598 E-mail: napaphatp@fti.or.th LINE ID: N.VVIP

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตังขึ
้ น้ ตามพระราชบัญญัติจดั ตังสภาอุ
้
ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 ไม่เข้าลักษณะเป็ นบริ ษทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิ ติ บุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายเสียภาษี นิติ บุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ : 1. กรณีผสู้ มัครขอยกเลิกการอบรมภายหลังชาระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว สภาอุตสาหกรรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าธรรมเนียมแก่ผสู้ มัคร
2. สงวนสิทธิในการคื
นเงินทุกกรณีทไ่ี ม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้
์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้อ่านรายละเอียดทังหมดแล้
้
ว และสามารถเข้าร่วมอบรม รวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆของหลักสูตร
คิดเป็ นสัดส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามตารางการอบรม รวมทัง้ ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการอบรมตามทีห่ ลักสูตรฯ กาหนด

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัตสิ ว่ นตัว หรือ Resume และนามบัตร 1 ใบ พร้อมรูปถ่ายสี ลงบนใบสมัครนี้
2. สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง หรือ หนังสือเดินทางราชการ (หากมี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
*หมายเหตุ เอกสารทัง้ หมดสามารถ Scan แล้วส่งเป็ น File ได้ท่ี e-mail ข้างต้น
ลงชือ่
ลงวันที่
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