PIONEER MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.
บริษ ัทไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จำก ัด

English only (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอ ังกฤษเท่านน)
ั้
Position Applied For :

Expected Starting Salary:

ตำแหน่งทีต
่ ้องกำร

เงินเดือนทีต
่ ้องกำร

่ -สกุลภำษำไทย : นำย / นำง / น.ส.
ชือ

่ เล่น:
ชือ

Name in English : Mr./ Mrs./ Miss.
Date of Birth :

Nationality:

Race:

Nickname
Religion:

วัน เดือน ปี เกิด

ศำสนำ

สัญชำติ

้ ชำติ
เชือ

Age:

Height:

Weight:

Scar:

Blood Group :

อำยุ

ส่วนสูง

น้ ำหนั ก

แผลเป็ น

กรุ๊ปเลือด

Place of Birth:

Mobile Phone:

Home Phone:

Office Phone :

สถำนทีเ่ กิด

โทรศัพท์มอ
ื ถือ

โทรศัพท์บ ้ำน

โทรศัพท์สำนั กงำน

Present Address:

Personal Background
ประวัตส
ิ ว่ นตัว

ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบัน

Permanent Address:
ทีอ
่ ยูต
่ ำมทะเบียนบ ้ำน

I.D.Card No.

Issued at:

Province:

บัตรประชำชนเลขที่

ออกให ้ ณ อำเภอ/เขต

จังหวัด

Issued Date:

Expired Date:

Tax I.D.Card No.:

วันออกบัตร

บัตรหมดอำยุ

บัตรประจำตัวผู ้เสียภำษี เลขที่

Living Status:

Own House

Rental House

Live with parents

Live with other

สถำนะควำมเป็ นอยู่

บ ้ำนส่วนตัว

บ ้ำนเช่ำ

อำศัยอยูบ
่ ด
ิ ำมำรดำ

อำศัยอยูก
่ ับผู ้อืน
่

Marital Status:

Single

Married

Divorced

สถำนะภำพ

โสด

สมรส

หย่ำ

Spouse's Name:

Occupation:

Firm Address:

่ คูส
ชือ
่ มรส

อำชีพ

สถำนทีท
่ ำงำน

Name of Father:

Age:

Occupation:

Alive

Passed away

่ บิดำ
ชือ

อำยุ

อำชีพ

มีชวี ต
ิ

ถึงแก่กรรม

Name of Mother:

Age:

Occupation:

Alive

Passed away

่ มำรดำ
ชือ

อำยุ

อำชีพ

มีชวี ต
ิ

ถึงแก่กรรม

No. of Brother & Sister:

No. of Sister:

จำนวนพีน
่ ้อง

No. of Brother:

คน จำนวนพีส
่ ำว/น ้องสำว

คน จำนวนพีช
่ ำย/น ้องชำย

You Number is:
คน เป็ นคนที่

Military Status

Military Studied

Discharged

Exempted because

สถำนะทำงกำรทหำร

ศึกษำวิชำทหำร

ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร

ยกเว ้นเนื่องจำก

Education Level

Name of Institule

Academic Period

Faculty

Major

ระดับกำรศึกษำ

่ สถำบัน
ชือ

จำกปี - ถึงปี

คณะ

สำขำ

GPA.

Educational Background
ประวัตก
ิ ำรศึกษำ

Primary
ประถมศึกษำ

Secondary
มัธยมศึกษำ

High School
เตรียมอุดมศึกษำ

Vocational
อำชีวศึกษำ

Higher Vocational
อนุปริญญำ

Bachelor's Degree
ปริญญำตรี

Master's Degree
ปริญญำโท

Other

Special Training
กำรฝึ กอบรม / กำรฝึ กงำน

อืน
่ ๆ

Date/Month/Year

Name of Course

Name of Institute

Period of Time

วันที่ / เดือน / ปี

่ หลักสูตร
ชือ

่ สถำบันทีจ
ชือ
่ ัด

ระยะเวลำ

กำรตรวจสอบเอกสำร เฉพำะเจ ้ำหน ้ำทีข
่ องบริษัทฯ เท่ำนัน
้
วุฒก
ิ ำรศึกษำ

Resume

MBA.

BA.

บัตรประชำชน
DIP.

ทะเบียนบ ้ำน
VOC.

เอกสำรทำงกำรทหำร
อืน
่ ๆ....................

ใบผ่ำนงำน (ถ ้ำมี)
Evaluation

ใบรับรองแพทย์
ใบตรวจสอบประวัต ิ

Indicate Whether Fluent , Good , Fair , Slight
โปรดระบุวำ่ ดีมำก , ดี , พอใช ้ , รู ้บ ้ำงเล็กน ้อย

Languages
ภำษำ

Language
ภำษำ

Speaking

Understanding

Reading

Writing

กำรพูด

กำรเข ้ำใจ

กำรอ่ำน

กำรเขียน

English (อังกฤษ)
Japanese (ญีป่ น)
ุ่
Chainese (จีน)

Additional Information
ข ้อมูลเพิม
่ เติม

Employment History
ประวัตก
ิ ำรทำงำน

Special Abilites
ควำมสำมำรถพิเศษ

Others (อืน่ ๆ).................
Computer

MS Office

คอมพิวเตอร์

Internet

Typing

Thai.................wpm

English………..wpm

พิมพ์ดด
ี

ไทย

อังกฤษ

คำ/นำที

Others:(อืน่ ๆ ระบุ) .....................

E-mail

คำ/นำที

Sport /Hobbies :
กีฬำ / งำนอดิเรก

Period Time

List of Company

Position

Responsibilities

Salary

Reason of Leaveing

ระยะเวลำ

่ สถำนประกอบกำร
ชือ

ตำแหน่ง

หน ้ำทีร่ ับผิดชอบ

เงินเดือน

เหตุผลทีอ
่ อก

Had you ever worked with this company ?

Yes, เคย

If yes, when :.............................

ท่ำนเคยปฏิบัตงิ ำนกับบริษัท ฯ

No. ไม่เคย

ถ ้ำเคยเมือ
่ ไร?

Do you have any relative or friend working at this company ?

Yes, มี

่ :...........................................
ชือ

ท่ำนมีญำติหรือเพือ
่ นทำงำนอยูท
่ บ
ี่ ริษัทนี้หรือไม่ ?

No. ไม่ม ี

Name of Relative/friend

Do you have any personal disease ?

Yes, มี

โปรดระบุ:…………………………..

ท่ำนมีโรคประจำตัวหรือไม่

No. ไม่ม ี

If so please explain

Have you ever been indicated on criminal charges ?

Yes, เคย

โปรดระบุ:…………………………..

ท่ำนเคยถูกกล่ำวหำหรือต ้องโทษในคดีอำญำหรือไม่

No. ไม่เคย

If so please explain

Have you ever been dismissed or discharged ?

Yes, เคย

โปรดระบุ:…………………………..

ท่ำนเคยถูกไล่ออก หรือถูกเลิกจ ้ำง หรือให ้ออกจำกงำนหรือไม่

No. ไม่เคย

If so please explain

Can you relate your work position?

Yes, ได ้

โปรดระบุ:…………………………..

ในกำรปฎิบัตงิ ำนสำมำรถเปลีย
่ นแปลงตำแหน่งหน ้ำทีไ่ ด ้ตำมควำมเหมำะสม

No. ไม่ได ้

If so please explain

Date available to start work
ท่ำนพร ้อมทีจ
่ ะปฏิบัตงิ ำนกับบริษัทได ้ในวันที่

………………………………………………………………..

Which channel that you know about the company's job openings

บุคคลอ ้ำงอิง

Reference Peson

ท่ำนทรำบข่ำวกำรสมัครงำนจำกทีใ่ ด

………………………………………………………………..

Please mention persons,not relative, Who have known you.
โปรดระบุบค
ุ คลทีไ่ ม่ใช่ญำติซงึ่ ทรำบประวัต/ิ ควำมประพฤติของท่ำนและสำมำรถให ้คำรับรองกับบริษัทฯได ้

Name - Surname ………………………………………………………………………….Relationship……………………………...........
่ - สกุล
ชือ

ควำมสัมพันธ์

Address :…………………………………………………………………………………...Telephone………………………………..........
ทีอ
่ ยู่

โทรศัพท์

I certify that all of the statements made in the application are true,complete,and correct. Any misrepresentation or dishonest answer
to any question may be considered as grounds for my immediate discharge from employment of the Company without severance pay.
ข ้ำพเจ ้ำขอรับรองว่ำข ้อควำมทัง้ หมดทีป
่ รำกฏในใบสมัครนี้เป็ นจริง สมบูรณ์ทก
ุ ประกำร หำกข ้อควำมใดเป็ นเท็จ หรือหำกข ้ำพเจ ้ำได ้กรอกข ้อควำมตอบคำถำม
้
โดยไม่สจ
ุ ริต ข ้ำพเจ ้ำยินดีให ้บริษัทฯ เลิกจ ้ำงข ้ำพเจ ้ำได ้ทันที โดยไม่ต ้องจ่ำยค่ำชดเชยใดๆ ทัง้ สิน

……………………………..
Date / วันที่

……………………………………….
่ ผู ้สมัคร
Applicant's signature / ลงชือ

For Company Only

Comments:..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Position : .............................................Level : .......................................Dept / Section :...............................................
Starting Date : ......................................Salary : .....................................Other conditions :............................................
Approved by :

......................................
....................................
...............................
...............................
Interviewer
( Dept.Mgr.)
(HR Dept.Mgr.)
Managing Director
Date ....../....../..........
Date ....../....../..........
Date ....../....../.......
Date ....../....../..........
Pioneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
1/31 Moo. 5 Tambol Kanham, Amphur U - Thai, Pranakornsriayutthaya 13210. Tel.(035) 226-160 , Fax. (035) 227-231

