บริษัท บิซิเนส เซอร์ วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO., LTD.
(กลุ่มบริษัท ปตท.)
ใบสมัครงำน
APPLICATION FOR EMPLOYMENT

รูปถ่าย 1 นิว้

กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
ชื่ อ – นำมสกุล
: ………………………………………………………………………………ชื่ อเล่น : .........................................................
Name in English
: ………………………………………………………………………………เพศ  ชำย  หญิง
โทรศัพท์ มือถือ : ………..……………………………………………… E-mail: ……………………………………………..……………………....
ช่ องทำงกำรติดต่ ออื่นๆ (Facebook/website/Line/Instagram/Twitter etc.): …………………………………………..…………………………..….…
ตำแหน่ งที่ต้องกำรสมัคร : ……………..............………………….…เงินเดือนที่ต้องกำร : .......................................................................บำท / เดือน
วันที่สำมำรถเริ่มงำนได้ :……………………………………………...
หน่ วยงำนที่จะปฏิบัตงิ ำน  7-Eleven สาขา…………………………….  สถานีบริ การน้ ามัน/NGV/FIT AUTO สาขา…………………....
 Café Amazon สาขา…….……….………...  สานักงาน/Contract………….…………………………….……
 อื่น ๆ…….……….………...…….…………………………………………………………………................…....
Personal Information (ประวัติส่วนตัว)
วัน เดือน ปี เกิด :………..……………………………อายุ :…………….... ปี น้ าหนัก :................................. กก. ส่ วนสู ง :…………................. ซม.
เลขที่บตั รประชาชน :………..………………………..… เลขที่หนังสื อเดินทาง (Passport) :………..………………………..…………….…………
สถำนภำพทำงกำรทหำร  ได้รับการยกเว้น  ยังไม่ผา่ นการเกณฑ์ทหาร  สาเร็ จหลักสู ตรรักษาดินแดน (รด.)  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
สถำนภำพสมรส
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 แยกกันอยู/่ หย่าร้าง
ที่อยู่ตำมบัตรประชำชน เลขที่ ...........................หมู่ที่ …….....…… ถนน ……………...……......... ตาบล/แขวง…......................................................
อาเภอ/เขต ……………...............................จังหวัด ……………........... รหัสไปรษณี ย…
์ ……..…………ประเทศ.......................................................
ภูมิลาเนา (ระบุจงั หวัดที่เกิด)............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……….........หมู่ที่ ………… ถนน …………….……......... ตาบล/แขวง ……………....................................................................
อาเภอ/เขต ……………...............................จังหวัด ……………........... รหัสไปรษณี ย…
์ ……..…………ประเทศ……………...................................
Education (ประวัติกำรศึกษำ))
ระดับกำรศึกษำ

สถำบันกำรศึกษำ

วุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิชำ

ตั้งแต่
(ปี พ.ศ.)

ถึง
(ปี พ.ศ.)

เกรดเฉลีย่

ต่ากว่าอนุปริ ญญา
อนุปริ ญญา (ปวช./ ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
Working Experience (ประสบกำรณ์ ทำงำนที่ผ่ำนมำ)
ชื่ อบริษทั
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ตำแหน่ งงำน

ช่ วงระยะเวลำ
(เริ่มต้ น – สิ้นสุ ด)

เงินเดือน
สุ ดท้ ำย

เหตุผลกำรลำออก
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-2Language Ability (ควำมสำมำรถทำงภำษำ)
English Test
Reading Score Listening Score Writing Score
TOEIC
IELTS
Other
(ระบุ)….............
Certificate (หนังสื อรับรองด้ ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ)
สถำบันฝึ กอบรม
ระยะเวลำ

Speaking Score

หลักสู ตร

Total Score

Expire Date

ใบผ่ ำนกำรอบรม
Fo-  มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี
 มี  ไม่มี

Special Ability (ควำมสำมำรถพิเศษ)
ทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ :………………………………………………………………………………………………………………………….
ควำมสำมำรถพิเศษอื่น ๆ :……………………… ……………………………………………………………………………………………………...
ความสามารถในการขับขี่ : ขับรถจักรยานยนต์  ไม่ได้  ได้ ใบขับขี่เลขที่ …………………………………………………..…………………..
ขับรถยนต์
 ไม่ได้  ได้ ใบขับขี่เลขที่ ………………………………………………….…………………..
Emergency contact person (บุคคลที่สำมำรถติดต่ อได้ กรณีฉุกเฉิน)
ชื่อ-สกุล : ........................................................................ความสัมพันธ์ :...........................................เบอร์ติดต่อ :………..……...........................……
Reference Person (บุคคลอ้ำงอิง) (เพื่อน/ญำติ/หัวหน้ ำงำนที่ทำงำนในบริษัทที่ผ่ำนมำ / บุคคลภำยในบริษัทที่ท่ำนจะสมัครงำน)
ชื่อ-สกุล : ........................................................................................................... ตาแหน่ง :............................................................................................
ชื่อบริ ษทั :...................................................................................................เบอร์ติดต่อ :................................................................................................
กรุณำแนะนำตัวท่ ำนเอง เพื่อให้ บริษัทรู้จักตัวท่ ำนดีขนึ้
..........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ ำ ข้ อควำมดังกล่ำวทั้งหมดในใบสมัครนีเ้ ป็ นควำมจริง ถูกต้ องและสมบูรณ์ ทุกประกำร หำกภำยหลังจำกบริษัทฯ
จ้ ำงเข้ ำทำงำน และปรำกฎว่ ำข้ อควำมในใบสมัครและเอกสำรที่นำมำแสดง หรื อรำยละเอียดที่ให้ ไว้ ไม่ เป็ นควำมจริง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลิกจ้ำง
ข้ ำพเจ้ ำได้ โดยไม่ ต้องจ่ ำยเงินชดเชย หรื อค่ ำเสี ยหำยใด ๆ ทั้งสิ้น
และให้ ถือว่ ำนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว (Privacy Policy) ซึ่ งปรำกฎแนบท้ ำยใบสมัครงำน เป็ นส่ วนหนึ่งของใบสมัครงำนฉบับนี้
ผู้สมัครได้ อ่ำนและเข้ ำใจในข้ อควำมนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว (Privacy Policy) ทุกประกำรแล้ว
ลงชื่ อ ……..……………………………….. ผู้สมัคร
(………….......………………………)
………./…….…./………..
เอกสำรประกอบกำรสมัคร : - รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป
- สาเนาวุฒิการศึกษา
- CV/Resume
หมำยเหตุ : 1. กรุ ณากรอกข้อมูลและรับรองสาเนาถูกต้องด้วยปำกกำหมึกสี น้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่มีการคืนเอกสารที่ทางผูส้ มัครสมัครงานเข้ามาในทุกกรณี
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