Team Precision
Public Company Limited

APPLICATION FORM

บริ ษทั ทีมพรีซิชนั ่ จำกัด (มหำชน)

Tel : 02-577 2350 email: recruit_tpr@teampcba.com
198 ม.13 ถ.สุวรรณศร ต.ดงขีเ้ หล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุร ี 25000 Tel : 037-403 340 email: recruit_tpp@teampcba.com
152/8 ม.3 ถ.ธัญบุร ี - ลาลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี 12110

Plant Rangsit
Plant Prachinburi

ตาแหน่งทีต่ อ้ งการ

เงินเดือนทีต่ อ้ งการ

Position applied for

Expected starting salary

ตาแหน่งอืน่ ทีต่ อ้ งการ

เงินเดือนทีต่ อ้ งการ

Position applied other

Expected starting salary

ประวัติส่วนตัว

รูปถ่าย

Personal Background

ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)
ชือ่ อังกฤษ (Name in English)
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั

สัน้ : Glasses
ปกติ : Normal

สายตา

Present Address

Eye Sight

วัน เดือน ปี เกิด

สัญชาติ

Date of Birth

เชือ้ ชาติ

Nationality

อายุ

ส่วนสูง

น้าหนัก

ตาหนิ

Age

Height

Weight

Scar

สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)

ศาสนา

Race

Religion

สีผวิ
Skin

โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อ ทีบ่ า้ น

มือถือ

Telephone Home

Mobile

Place of Birth

บัตรประชาชนเลขที่

ออกให้ ณ อาเภอ/เขต
Issued at

Province

วันออกบัตร

วันหมดอายุ

เลขทีบ่ ตั รประกันสังคม

Issued date

Expired date

Social Security Card No.

สถานภาพ

โสด

แต่งงาน

หย่า

หม้าย

Marital Status

Single

Married

Divorced

Widowed

กรณีแต่งงาน

จดทะเบียน

ไม่ได้จด

จานวนบุตร

If Married

Registered

Non-Registered

No. of Children

อาชีพ

Spouse's Name

Office

จังหวัด

I.D. Card No.

ชือ่ คู่สมรส

ทีท่ างาน

แยกกันอยู่
Separated

คน

จานวนบุตรกาลังศึกษา

Person (s)

คน

Children in school

Person (s)

สถานทีท่ างาน

Occupation

Firm Address

ชือ่ บิดา

อายุ

อาชีพ

มีชวี ติ

ถึงแก่กรรม

Name of Father

Age

Occupation

Alive

Passed away

ชือ่ มารดา

อายุ

อาชีพ

มีชวี ติ

ถึงแก่กรรม

Age

Occupation

Alive

Passed away

Name of Mother

สถานะทางทหาร

ได้รบั การยกเว้น

ศึกษาวิชาทหาร

ผ่านการเกณฑ์ทหาร

อืน่ ๆ

Military Service

Exempted

Military Studied

Discharged

Other

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
Education level
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชือ่ สถานศึกษา
Name of School / College / University

Education Background
วุฒกิ ารศึกษาทีไ่ ด้รบั
ปีทศ่ี กึ ษา Year
Degree obtained
จาก From
ถึง To

สาขาวิชาเอก
Major field

คะแนนเฉลีย่
G.P.A

Secondary

มัธยมศึกษาตอนปลาย
High school

อาชีวะศึกษา
Vocational

อนุ ปริญญา
Diploma

ปริญญาตรี
Bachelor Degree

อืน่ ๆ (ระบุ)
Other
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ประวัติการทางาน
ชือ่ สถานประกอบการ
List of Employer

Employment History
เงินเดือน
สาเหตุทอ่ี อก
ระยะเวลา Period
จาก From ถึง To
Salary
Reason for leaving

ตาแหน่ง
Job title

สวัสดิการทีไ่ ด้รบั
Welfare

ความสามารถพิ เศษ
การพูด

ทักษะทางภาษา
Language proficiency

Speaking

ดีมาก

ดี

พอใช้

Excellent

Good

Fair

อังกฤษ English
ญีป่ นุ่ Japanese
อืน่ ๆ Other …………………..
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

ได้

Yes

Computer/Software ability

ไม่ได้

No

Vehicle

รถยนต์
จักรยานยนต์

กีฬาทีท่ ่านเล่นประจา

Sport you play regulary

พาหนะ

Special Ability
การอ่าน Reading
ดีมาก
ดี
พอใช้

Excellent

Good

Fair

Excellent

Good

พอใช้
Fair

2.)
3.)
ใบขับขีเ่ ลขที่ No. driving license

Car
Motorcycle

ใบขับขีเ่ ลขที่ No. driving license
งานอดิเรก

ชือ่ สถาบันทีอ่ บรม
Institute Name

ทีอ่ ยู่
Address

บุคคลอ้างอิ ง Personal
ชือ่ -นามสกุล
Name

การเขียน Writing
ดี

ระบุชอ่ื โปรแกรม / Please specify 1.)

ประวัติการฝึ กอบรม /สัมมนา /ดูงาน /ฝึ กงาน
วัน เดือน ปี
Date

ดีมาก

ความสัมพันธ์
Relationship

Hobbies

Training Course
หัวข้อหลักสูตรทีอ่ บรม
Course Name

ระยะเวลา
Time

Reference (no relatives can be contacted)
สถานทีท่ างาน / ทีอ่ ยู่
ตาแหน่ง
Firm Address
Position

ข้อมูลทัวไป
่
ท่านเคยป่วยหนักหรือเป็ นโรคติดต่อมาก่อนหรือไม่ ?

โทรศัพท์
Telephone

General Information
เคย Yes

Have you ever been seriously ill or contagious disease ?

ไม่เคย

ท่านเคยต้องคดีอาญา หรือได้รบั โทษจาคุกมาก่อนหรือไม่ ?

เคย

No

Yes

Have you ever been criminal cases or imprisoned ?
ไม่เคย
ท่านมีเหตุผลอะไรในการสมัครงานกับ บริษทั ทีมพรีซชิ นั ่ จากัด (มหาชน)
What is your reason to apply with Team Precision Public Company Limited ?

No

ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานได้อย่างไร How do you know the recruitment ?

เกีย่ วข้อง Reletive

ไดรับคาแนะนาจาก Recommendation from
ท่านพร้อมจะปฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ ได้ในวันที่ Date available to start work

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทัง้ หมดนี้เป็ นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับความเป็ นจริง
ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าการว่าจ้างทีต่ กลงนัน้ ถือเป็ นอันโมฆะทันที
Certify that all of the statements in this application are true and correct to the best of my knowledge and any false
information will fully given shall be sufficient reason to dismiss me from the service.

วันที่ / Date

ลงชือ่ ผูส้ มัครงาน / Applicant's Signature
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