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ใบสมัครเข้ าร่ วม Line Group RPG Member Year 2017
จุดประสงค์
จุดประสงค์ในการจัดตั ้งกลุม่ นี ้ขึ ้นมา เพื่อเป็ นสือ่ กลางในการพบปะและแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ าน HR & Admin
โดยสมาชิกสามารถนาข้ อมูลที่เกี่ยวกับงานด้ าน HR เข้ ามาแบ่งปั นประสบการณ์, แบ่งปั นข้ อมูล, การนาเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกหรื อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน
รวมถึงการซักถามเกี่ยวกับงานหรื อข้ อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ าน HR ทางเราจะเป็ นสือ่ กลางในการหาคาตอบให้ กบั สมาชิกทุกท่าน
ทั ้งนี ้ การติดต่อสือ่ สารหรื อแลกเปลีย่ นข้ อมูล อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ ทุกครัง้ ที่มีการแสดงความคิดเห็นขอให้ สมาชิกทุกท่านยืนอยูบ่ นพื ้นฐานของความถูกต้ อง,
การเคารพกฎกติการและนาเสนอข้ อมูลต่าง ๆ ด้ วยเหตุผล

บันทึกข้ อตกลง (MOU)
1. ระเบียบข้ อบังคับและข้ อปฏิบัติท่ วั ไป
1.1 ไม่กล่าวพาดพิงสถาบัน, บริ ษัทต่าง ๆ, ห้ างหุ้นส่วนจากัด, คณะบุคคล และกลุม่ คนใด ๆ ทังสิ
้ ้น
1.2 ไม่ฝักใฝ่ การเมืองหรื อแสดงความคิดเห็นพาดพิงเรื่ องการเมือง
1.3 เนื ้อหาและความคิดเห็นในกลุม่ เป็ นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็ นการส่วนตัวของสมาชิก
1.4 การโพสต์ในกระดานกลุม่ ขอให้ เกี่ยวข้ องกับงาน Admin & HR
1.5 ต้ องเป็ นสมาชิก RPG เท่านั ้น
1.6 การเชิญสมาชิกเข้ ากลุม่ จะเชิญโดย Admin ของกลุม่ เท่านั ้น สมาชิกไม่สามารถเชิญบุคคลอื่นเข้ ามาเป็ นสมาชิกของกลุม่ line นี ้ได้
1.7 สมาชิกยอมรับและยินดีปฏิบตั ติ ามระเบียบข้ อปฏิบตั ขิ องกลุม่ หากสมาชิกฝ่ าฝื นหรื อทาผิดข้ อปฏิบตั ิ สมาชิกยินดีที่จะออกจากกลุม่ ทันที
1.8 หากสมาชิกมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูล, ไม่ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ HR & Admin หรื อ ย้ ายบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ กบั Admin รับทราบทันที และอาจมีผลต่อการเป็ นสมาชิกของกลุม่ line
2. จรรยาบรรณและความรั บผิดชอบ
2.1 ก่อนการแชร์ ข้อมูลต่าง ๆ ต้ องตรวจสอบข้ อมูลก่อนการแชร์ ทกุ ครัง้
2.2 บทสนทนาต่าง ๆ ระหว่างเพื่อนสมาชิกในกลุม่ ห้ ามส่งต่อข้ อความไปยังบุคคลอื่น

ใบสมัครเข้ าร่ วม Line Group RPG Member 1

ใบสมัครเข้ าร่ วม Line Group RPG Member 2

รายละเอียดผู้สมัคร

รายละเอียดผู้สมัคร

วันที่สมัคร

วันที่สมัคร

ข้ าพเจ้ า
นาย
ชื่อ - นามสกุล (ไทย) :

นาง

นางสาว

ข้ าพเจ้ า
นาย
ชื่อ - นามสกุล (ไทย) :

ชื่อ - นามสกุล (ENG) :

ชื่อ - นามสกุล (ENG) :

ชื่อบริ ษัท :

ชื่อบริ ษัท :

ที่อยูบ่ ริ ษัท :

สถานที่ตงบริ
ั ้ ษัท :

นาง

นางสาว

แผนก :

ตาแหน่ง :

แผนก :

ตาแหน่ง :

เบอร์ ตดิ ต่อ (มือถือ) :

เบอร์ ตดิ ต่อ (บริ ษัท) :

เบอร์ ตดิ ต่อ (มือถือ) :

เบอร์ ตดิ ต่อ (บริ ษัท) :

E - Mail :
ชื่อใน Line :
เลขที่ใบเสร็ จ
นามบัตร :

ติดต่ อ

E - Mail :
ID Line :
ค่าสมาชิกประจาปี

ชื่อใน Line :
เลขที่ใบเสร็ จ
นามบัตร :

คุณวรงค์ ชุ่มชวย โทรศัพท์ 081-8212292 อีเมล์ warong@seksun.co.th หรือ
คุณสุภาพร สีสุธรรม โทรศัพท์ 089-9011290 อีเมล์ supaporn.srisutham@nikon.com
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