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ใบสมัครเข้ารับการอบรม 
หลักสูตร “อเมริกายุคไบเดน: สิ;งที;สื;อไทยควรรู้ รุ่นที; B”  

วันอังคารที; BD วันพฤหสับดีที; BG พฤศจกิายน JKDL ณ VIE Hotel กรุงเทพ 
 
1. ประวัตส่ิวนตัว  
ชื#อ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ................) .........................................นามสกลุ..................................................... 
ชื#อ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ตามหนงัสือเดินทาง ................................................................................. ............. 
…………...........................................................................................................................................................
หมายเลขบตัรประชาชน.......................................................................................................................................  
หมายเลขหนงัสือเดินทาง..................................................................................................................................... 
ชื#อเลน่ ............................................. เชื Gอชาติ.....................................สญัชาติ.................................................... 
วนั / เดือน / ปีเกิด ........................................ ศาสนา.........................................อาย.ุ............................ปี   
ที#อยูปั่จจบุนั.............................อาคาร/หมูบ้่าน............................................. ซอย................................................  
ถนน........................................แขวง/ตําบล...........................................เขต/อําเภอ.............................................. 
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์...........................โทรศพัท์ (บ้าน)..................................................... 
มือถือ .............................Line ID.......................... E-Mail address (กรุณาระบ)ุ.................................................. 
 
2. สถานที;ทาํงาน 
ชื#อหน่วยงาน (ภาษาไทย).................................................................................................................................... 
ชื#อหน่วยงาน (ภาษาองักฤษ)............................................................................................................................... 
ตําแหน่งปัจจบุนั................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง (ภาษาองักฤษ)..................................................................................................................................... 
ที#อยู ่  เลขที# ..................................อาคาร........................................................................................................... 
ซอย.....................................ถนน............................................แขวง/ตําบล.......................................................... 
เขต/ อําเภอ ...........................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย์.................................. 
โทรศพัท์ (ที#ทํางาน).......................................................โทรสาร........................................................................... 

3.  ข้อมูลทั;วไป 
โรคประจําตวั ........................... หมูโ่ลหิต...................อาหารที#ไมรั่บประทาน........................................................ 
งานอดิเรก / กีฬาที#ชอบ.........................................ความสามารถพิเศษ................................................................. 
 
 
L. ประวัตกิารศึกษา  

ระดบั คณุวฒิุ สถาบนัการศกึษา วิชาเอก 

ปริญญาตรี ................................. 
................................. 

.......................................... 

.......................................... 
............................... 
............................... 

 

รูปถ่าย  
ขนาด ๒ นิ Gว 
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ปริญญาโท ................................. 
................................. 

.......................................... 

.......................................... 
............................... 
............................... 

ปริญญาเอก ................................. 
................................. 

.......................................... 

.......................................... 
............................... 
............................... 

อื#นๆ ................................. 
................................. 

.......................................... 

.......................................... 
............................... 
............................... 

 
5. ประวัตกิารอบรม ( การอบรม/ดูงาน  โปรดระบุชื;อหลักสูตรและหน่วยงานที;จัด) 
1. ....................................................................หน่วยงานที#จดั............................................................................ 
2. ....................................................................หน่วยงานที#จดั............................................................................ 
3. ....................................................................หน่วยงานที#จดั............................................................................ 
4. ....................................................................หน่วยงานที#จดั............................................................................ 
 
6.  ประวัตกิารทาํงาน 

ตําแหน่ง สถานที#ทํางาน วนั เดือน ปี ได้รับ
แตง่ตั Gง 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

......................................................  

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
……………… 

 
 
h. ทกัษะด้านภาษา (กรุณาระบุ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย) 
 h.B  ภาษาอังกฤษ   พดู...................... อา่น...................... เขียน...................... 
 h.J  ภาษาอื;น (ระบุ)  พดู...................... อา่น...................... เขียน...................... 
 
G. กรุณาตอบคาํถามด้านล่างนี j สามารถเขียนเพิ;มเตมิในกระดาษได้ 
m.n กรุณาอธิบายเหตผุลที#สนใจเข้าร่วมโครงการ 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
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…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
m.r คิดวา่จะนําความรู้ที#ได้ไปประยกุต์ใช้กบัชีวิตและงานได้อยา่งไรบ้าง 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
m.s ทา่นความสนใจประเทศสหรัฐอเมริกาในแงม่มุใด  หรือมีตวัอยา่งการทํางานที#เชื#อมโยงกบัในประเดน็ใดบ้าง  
กรุณาระบรุายละเอียด  
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
 
9. เงื;อนไขการสาํเร็จการอบรม 
 ผู้สมคัรเข้าร่วมการอบรมในหลกัสตูรนี G  
 9.n ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลกัสตูร ตั Gงแตว่นัองัคารที# nw – วนัพฤหสับดีที# nm  พฤศจิกายน 
2564  (หากไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมที#จดัขึ Gนได้ สมาคมฯ ขอสงวนสทิธิ|ในการพิจารณาไมรั่บเข้าร่วมอบรมใน
หลกัสตูรนี G) และมีสว่นร่วมในกิจกรรมตลอดหลกัสตูรทกุกิจกรรม รวมถงึการศกึษาดงูาน 
 }.r ผู้สมคัรต้องโอนเงินประกนัการอบรมเข้าบญัชีสมาคมนกัขา่วนกัหนงัสือพิมพ์แหง่ประเทศไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์  สาขาศรียา่น เลขที#บญัชี ~�s-r-nnsn�-s  จํานวน r,~~~ บาท (สองพนับาทถ้วน) ซึ#งสมาคมฯจะคืนเงิน
ให้ทนัทีหลงัจากจบการอบรม 
 ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื;อนไขของหลักสูตรแล้ว ทั jงนี j ข้าพเจ้ายนิยอมที;จะปฏบัิตติามข้อกาํหนด รวม 
ทั jงเงื;อนไขของหลักสูตรทุกประการ และข้าพเจ้ามีความประสงค์ที;จะเข้ารับการ อบรมหลักสูตร “อเมริกา
ยุคไบเดน: สิ;งที;สื;อไทยควรรู้ รุ่นที; B” ในครัjงนี jด้วย 
 
     ลงชื;อ ..............................................................ผู้สมัคร 
                 (............................................................) 
       .................../................../.................. 
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เอกสารที;ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร 

1. รูปถ่ายขนาด r นิ Gว  จํานวน n รูป ติดในใบสมคัร  

2. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง จํานวน n ฉบบั 

3. หนงัสือรับรองของหวัหน้าหน่วยงาน n ฉบบั  

4. ใบรับรองการฉีดวคัซีน (Covid-19 Vaccine Certificate) 
 
กรุณาสง่ใบสมคัรมาที;  tjareporter@gmail.com โดยใช้ชื#อหวัข้อวา่ “สมัครหลักสูตร“อเมริกายุคไบเดน: สิ;งที;สื;อ
ไทยควรรู้ รุ่นที; B”  ภายในวันพุธที; 3  พฤศจกิายน JKDL 
 
***การคัดเลือกผู้เข้าอบรมให้ถือคาํตัดสินของคณะกรรมการหลักสูตรเป็นที;สุด*** 
 
ประสานงานติดตอ่ : เทียมใจ ทองเมือง โทร. ~m}-wmm-n}�r  ID Line : mynameisdang  
 
 

 
 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพมิพ์แห่งประเทศไทย 
หนังสือรับรองของหวัหน้าหน่วยงานของผู้สมัคร  

 
 
 ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง............................................................................................................................................................ 
หน่วยงาน........................................................................................................................................................... 
ผู้บงัคบับญัชาของ.........................................................................................................ผู้สมคัรเข้ารับการอบรมใน  
โครงการอบรมหลกัสตูร “อเมริกายุคไบเดน: สิ;งที;สื;อไทยควรรู้ รุ่นที; B เข้าใจในเงื#อนไขการอบรมตามหลกัสตูร 
และขอรับรองตอ่ทาง สมาคมนกัขา่วนกัหนงัสือพิมพ์แหง่ประเทศไทยวา่ หน่วยงานต้นสงักดัได้ยินยอมและสนบัสนนุ
ให้ผู้สมคัรตามรายชื#อข้างต้น   เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามหลกัสตูรตลอดระยะเวลาของการอบรมใน
ครั Gงนี G  
 
 
 
       ลงชื;อ ............................................................. 

      (......................................................................) 
       ตาํแหน่ง......................................................... 
                       ................./................../................. 
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หมายเหตุ : ผู้ รับรองจะต้องเป็นผู้มีอาํนาจในการอนุมัต ิให้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามหลกัสตูร 
 
 
 
  


