
การกรอก แบบฟอร์ม สมคัร  Monodzukuri Test Application Form 

※ใน Application Formประกอบ ด้วย 1.Sheet_Company  และ  2.Sheet_Examinee รวม � ฉบบั 

 

1. การกรอก Sheet_Company  

1-1.หวัข้อควรระวงั  ที�ใช้ร่วมกนั 

・ในทกุ ๆ หวัข้อ ให้ input ด้วย อกัษรภาษาองักฤษ (alphabet)）/ ตวัเลข 

 1-2.Company Profile 

  ・กรุณา input ชื�อบริษัท และโรงงาน ที�ต้องการ เข้าสอบ 

- กรณีสมคัรจากที�ไมใ่ช่โรงงาน เช่น สํานกังานใหญ่ หรือไม่มีชื�อโรงงาน  ในช่อง Plant Nameให้ปลอ่ยให้ว่างไว้ 

    - กรณี สมคัรสอบโดยรวบรวมหลายๆ โรงงานนั 0น  ขอให้ input ชื�อโรงงานทกุแหง่ 

・ ที�ช่อง Number of Plant Employees นั 0น  ให้เลือกจาก Drop list ที�สอดคล้องกบัจํานวนพนกังานของโรงงาน ที�มีความประสงค์เข้าสอบ 

※เวลาเลือก cell ทางด้านขวาของ cell จะมี ▼ mark ขึ 0นมา  ขอให้เลือกโดยคลิ 0ก ที� mark  

จํานวนพนกังานที�จะแสดงให้เหน็ (ขอบเขต)  มีดงัตอ่ไปนี 0 

01 <1-100 persons> 1～100 คน 

02 <101-500 persons> 101～500 คน 

03 <501-1000 persons> 501～1000 คน 

04 <1001-2000 persons> 1001～2000 คน 

05 <over 2001 persons> 2001 คนขึ 0นไป 

 

  



  ・ที�ช่อง Industrial Classificationนั 0น ให้เลือกจาก Drop list ที�สอดคล้องกบั ประเภทอตุสาหกรรมของโรงงานที�มีความประสงค์เข้าสอบ 

※เวลาเลือก cell  ทางด้านขวาของ cell จะมี ▼ mark ขอให้เลือกโดยคลิ 0กที� mark 

ประเภทของอตุสาหกรรม มีดงัตอ่ไปนี 0 

01 Automobile / Motor Vehicle รถยนต์  ยานยนต์ 

02 Automotive Parts & Accessories / Transportation ชิ 0นสว่นรถยนต์ ・เครื�องมือขนสง่ 

03 General Industrial Machinery & Equipment /  

Precision Apparatus 

เครื�องจกัร（ทั�วไป・

ความละเอียดสงู） 

04 Semiconductor & Electronic Equipment 
Semiconductor 

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิก 

05 Consumer Electronic Appliances /  

Information Communication Electronics Equipment 

เครื�องไฟฟ้า(เครื�องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ・

สื�อสาร)） 

06 Fabricated Metals ผลิตภณัฑ์โลหะ 

07 Housing / Woodwork ที�อยู่อาศยั ・สินค้าทําด้วยไม้ 

08 Iron / Steel / Non-Ferrous Metal เหลก็ ・โลหะอื�น 

09 Chemicals เคมีภณัฑ์ 

10 Textiles สิ�งทอ 

11 Rubber & Plastic Products ยาง ・พลาสติก 

12 Food / Beverage อาหาร 

13 Drug / Medicine เครื�องมือแพทย์ ・ยา 

14 Pulp / Paper กระดาษ・เยื�อกระดาษ 

15 Printing การพิมพ์ 

16 Cement & Ceramic Products ซีเมนต์ ・เซรามิก 

17 Electric Power / Gas / Petroleum / Coal ไฟฟ้า・แก็ส・นํ 0ามนั ・ถ่านหิน 

18 Others อื�นๆ 

 

1-3.Contact Person 

  ・กรุณา input ข้อมลูเกี�ยวกบัผู้ รับผิดชอบ สมคัร Monodzukuri Test 

  ・โดยหลกัแล้ว  สํานกังาน Monodzukuri Test จะตดิตอ่ประสานงาน และ สง่เอกสารในการสอบ (กระดาษข้อสอบตา่งๆ)  ไปยงัผู้ รับผิดชอบ 

                ที�ได้บนัทกึไว้ เทา่นั 0น 

・กรณีสมคัรเข้าสอบโดยรวมหลายๆ โรงงานนั 0น   ที�ช่อง Department ขอให้ input ชื�อโรงงาน ที�  Contact Person สงักดัอยู ่

 1-4.Test Information 

・ กรุณา input กําหนดการที�จะดําเนินการของบริษัททา่น 

  ・ ที�ช่อง Date of Testing ขอให้ input วนัที�ที� จะทําการสอบ  

    - รู)แบบของ วนั /เดือน ขอให้ input เป็นตวัเลข（ตวัอย่าง：วนัที� � เดือน == ⇒ 02/11） 

  ・ที�ช่อง Number of Examinee  ขอให้ input จํานวนผู้ เข้าสอบรวม เป็นตวัเลข 

    -ข้อมลูผู้ เข้าสอบ ขอให้ input ที�  2.Sheet_Examinee 

    - ในกรณี สอบหลายวนัก็เช่นเดียวกนั  ขอให้ input จํานวนผู้ เข้าสอบ ของยอดรวมจํานวนวนัทั 0งหมด  



2. การ กรอก Sheet_Examinee 

 2-1. หวัข้อร่วม 

  ・ทกุ ๆ ข้อ ยกเว้น Name(Thai)  ขอให้  input เป็น อกัษรภาษาองักฤษ (alphabet) / ตวัเลข 

  ・Name(Thai) นั 0น  ขอให้ input เป็นภาษาไทย 

  ・ได้เตรียม ช่อง input  ไว้สําหรับ =>> คน   กรณีมีจํานวนเกินกว่านั 0น ขอให้ถ่ายสําเนา sheet แล้วนํามาบนัทกึ 

 2-2. ที�ช่อง Name(English(Alphabet)) 

  ・ขอให้ input ชื�อ นามสกลุ ผู้ เข้าสอบ（First Name/Family Name）เป็นอกัษรภาษาองักฤษ （alphabet） 

    - ข้อมลูผู้ เข้าสอบ จะควบคมุ ด้วย data ภาษาองักฤษ 

 2-3. ที�ช่อง Name(Thai) 

  ・ขอให้ input ชื�อ นามสกลุ ผู้ เข้าสอบ ด้วยภาษาไทย 

    - สําหรับผู้สอบ ที�สามารถผ่านมาตรฐานการผ่านเกณฑ์   ในประกาศนียบตัร นั 0น จะบนัทกึ ชื�อ ทั 0งที�เป็นภาษาองักฤษ  และชื�อที�เป็นภาษาไทย ทั 0ง � 

ภาษา  ดงันั 0น ถ้าไม่ input ที�ช่อง Name(Thai)  ก็จะบนัทกึชื�อเป็นภาษาองักฤษเทา่นั 0น 

 2-4.ที�ช่อง Department 

・ขอให้ผู้ เข้าสอบ  input ฝ่ายงานที�สงักดั โดยเลือก และ input  อย่างใดอย่างหนึ�ง จาก P/M/T/O ดงัที�เขียนไว้ข้างลา่งนี 0 

  - ประเภทฝ่ายงาน 

P=Production（ฝ่ายผลติ） / M=Maintenance（ฝ่ายบํารุงรักษา）/  

T=Production Technology（ฝ่ายเทคนิคการผลติ） /O=Others（อื�นๆ） 

    - ในกรณีที� บริษัทของตนเอง ใช้ชื�อฝ่ายที�แตกตา่งกนัออกไป  ก็ขอให้เลือกประเภทฝ่ายงานที�ใกล้เคียงที�สดุ 

 2-5. ที�ช่อง Birthday 

  ・ ขอให้ input วนัเดือนปีเกิดของ ผู้ เข้าสอบด้วย 

    - ขอให้ input เป็นตวัเลข โดยใช้รูปแบบ วนั เดือน ปี (ค.ศ.)  

     （ตวัอย่าง：วนัที� B มีนาคม ปี =CDC ⇒ 04/03/1979） 

    - ใช้สําหรับผู้ เข้าสอบ ตรวจสอบด้วยตวัเอง    ในกรณีตดิตอ่สอบถาม หลงัจากสอบ  หรือ ผลลพัธ์การรับรอง   จะให้ผู้ เข้าสอบ ตรวจสอบจาก data ชื�อ 

นามสกลุ  วนัเดือนปีเกิด  ด้วยตวัเองเสียก่อน แล้วจงึจะตอบให้ 

 

  



3.วิธีการสมคัรสอบ 

  ① Input  ใน  Application Form 

    - Application Form นั 0น สามารถ Download ได้จาก Webpage  

     URLhttp://www.jipm.or.jp/business/training/monodzukuri.html 

    -  ใน Application Form จะมี sheet � ชนิด ได้แก่ 1.Sheet_Company と 2.Sheet_Examinee 

           จะต้อง input ทั 0ง � sheet 

    - วิธีการ input ในแตล่ะช่องนั 0น ขอให้ด ูวิธีการข้างต้น 

  ②   สง่  Application Form มาที�สํานกังาน 

    - Application Form เมื�อ input เรียบร้อยแล้ว ขอให้สง่ ที�สํานกังาน ตาม เมล์ ข้างลา่งนี 0 

     Mail  thassaneewan@tpa.or.th 

    - Application Form เป็น  Excel data  ขอให้อย่างเปลี�ยนเป็นอย่างอื�น เช่น PDF data  ขอให้สง่มาทั 0งอยางนั 0น 

                        โดยแนบมา ทางเมล์ 

  ③ ได้รับ เมล์ ตอบกลบัการรับสมคัรเข้าสอบ จากสํานกังาน 

    - ภายใน F วนัทําการหลงัจาก สํานกังานได้รับเมล์แล้ว   สํานกังานจะสง่เมล์ตอบกลบัการรับสมคัรเข้าสอบ ไปยงั  mail address ที�สง่มา  

ในกรณีที� เมล์ตอบกลบัการรับสมคัรเข้าสอบ ยงัไมถ่ึง  เป็นไปได้ว่า สํานกังานอาจจะยงัไม่ได้รับเมล์  ขอให้สอบถามไปที�สํานกังาน 

    - กรณีที� มีการ input  ใน  Application Form ไม่ครบถ้วน  อาจจะมีการสอบถามไปยงั  Contact Person ที�ได้ให้ชื�อไว้  

ตา่งหากจาก เมล์ตอบกลบัการรับสมคัรเข้าสอบ 

 

※กําหนดการตา่งๆ หลงัจากสมคัรแล้วนั 0น ขอให้ตรวจสอบ กําหนดการที�ได้บนัทกึไว้ใน เอกสารแนะนําการสมคัรสอบ 

 

4. อื�นๆ 

  ・หลงัจากสํานกังานได้รับ  Application Form แล้ว  โดยหลกัการแล้ว ไม่สามารถที�จะเปลี�ยนแปลงจํานวนคนที�เข้าสอบได้ 

・ ในกรณี สํานกังาน มีการตรวจสอบ หรือ ตดิตอ่ประสานงาน  อาจจะตดิตอ่ประสานงานไปยงั Contact Person ที�ได้ให้ชื�อไว้ 

 

5．ที�ติดต่อสอบถาม 

●ภาษาญี�ปุ่ น：Japan Institute of Plant Management 

ฝ่ายส่งเสริมการเผยแพร่  กลุ่มส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ 

TEL:(+81)-03-5733-6900  MAIL:M-TEST@jipm.or.jp 

● ภาษาไทย：Technology Promotion Association (Thailand-Japan)  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี�ปุ่ น) 

Enterprise Diagnosis & Consultancy Department 

TEL:(+66)-02-717-3000 (635)  MAIL:thassaneewan@tpa.or.th 

 

  ※ที�ที� สง่เมล์ Application Form  ให้ส่งที�  Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 

         (สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่ น)) 

 


