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Application

ASAVA CO.,LTD.

บริษัทอาซาว่า จากัด
ตาแหน่ง 1._______________________ 2._______________________ เงินเดือน___________บาท/เดือน
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้สมัคร / Personal Information
ชื่อ............................................. นามสกุล............................................... NAME- SURNAME…………………………….…..…
ชื่อเล่น........................................เบอร์โทรศัพท์…………………………….E-mail…………………………..
วัน เดือน ปี เกิด........................... อายุ............ปี ส่ วนสูง............. น้ าหนัก.............เชื้อชาติ............. สัญชาติ.............. ศาสนา................
บัตรประจาตัวประชาชน..............................................................วันที่ออกบัตร...............................วันหมดอายุ...................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่.................. หมู่............ หมู่บา้ น............................... ตรอก/ซอย...........................ตาบล/แขวง.................................
อาเภอ/เขต................................................. จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...........................
อาศัยกับครอบครัว ของตนเอง บ้านญาติ บ้านเช่า หอพัก อพาร์ทเม้นท์
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่.................. หมู่.......... หมู่บา้ น..................... ตรอก/ซอย......................ตาบล/แขวง.................................
อาเภอ/เขต........................................................ จังหวัด................................................. รหัสไปรษณี ย.์ ........................ ................
สถานภาพทางทหาร  ได้รับการยกเว้น  จับได้ใบดา  เรี ยนร.ด.  ปลดเป็ นทหารกองหนุน  ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
สถานภาพสมรส  โสด  หย่าร้าง  สมรส ชื่อคู่สมรส....................................... อายุ..........ปี อาชีพ.......................................
สถานที่ทางาน(กรณี สมรส)............................................................ตาแหน่ง...................................................โทรศัพท์........................
 จดทะเบียน  ไม่จดทะเบียน จานวนบุตร............คน
1................................เพศ.............วันเดือนปี เกิด........................ 3..................................เพศ.............วันเดือนปี เกิด........................
2................................เพศ.............วันเดือนปี เกิด........................ 4..................................เพศ..............วันเดือนปี เกิด........................
บิดา ชื่อ-สกุล............................................................. อายุ..............ปี อาชีพ...............................................  มีชีวติ  ถึงแก่กรรม
มารดา ชื่อ-สกุล..........................................................อายุ..............ปี อาชีพ...............................................  มีชีวติ  ถึงแก่กรรม
บิดามารดา อยูด่ ว้ ยกัน  แยกกันอยู่ ท่านมีพี่นอ้ ง (รวมผูส้ มัคร).............คน ชาย.........คน หญิง.........คน ท่านเป็ นลาดับที่.........
ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลในครอบครัว

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

อายุ

อาชี พ/ ตาแหน่ง

สถาบันการศึกษา

บ้านหรื อสถานที่ทางาน

สาขา/Major

เริ่มพ.ศ.

ถึงพ.ศ.

เกรด

ระยะเวลา
เริ่ม
ถึง

ประวัตกิ ารทางาน
ตาแหน่ ง
ลักษณะงาน

สถานทีท่ างาน

เงินเดือน

เหตุทอี่ อก

ชื่อสถานที่ปัจจุบนั (หรื อที่สุดท้าย กรณี ลาออก)...................................................................โทรศัพท์.............................ต่อ..................
ตาแหน่ง........................................เงินเดือน...................บาท เหตุผลในการเปลี่ยนงาน........................................................................
ลักษณะงาน.............................................................................................................................................................................................
บริ ษทั จะสอบถามไปยังนายจ้างเดิมของท่าน
 ได้ ชื่อหัวหน้างานเดิม.....................................................โทรศัพท์...........................
 ไม่ได้ เพราะ......................................................................................................................................................................................
พูด

ภาษา

ดี

ปานกลาง

อ่าน
พอใช้

ดี

ปานกลาง

เขียน
พอใช้

ดี

ปานกลาง

พอใช้

อังกฤษ
จีน
ญี่ปุ่น
อื่นๆ
ความรู้ ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีด
 ไม่ได้  ได้
ไทย.....................คา/นาที
อังกฤษ.....................คา/นาที
ความสามารถในการใช้เครื่ องใช้สานักงาน............................................................................................................................................
คอมพิวเตอร์  ไม่ได้  ได้...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
รถจักรยานยนต์
 ไม่ได้
 ได้
 มีใบอนุญาต เลขที่....................................  ไม่มีใบอนุญาต
ท่านมีพาหนะเป็ นของตนเองหรื อไม่  ไม่มี  มี ................................................................................................................
รถยนต์
 ไม่ได้
 ได้
 มีใบอนุญาต เลขที่....................................  ไม่มีใบอนุญาต
ท่านมีพาหนะเป็ นของตนเองหรื อไม่  ไม่มี  มี ................................................................................................................
งานอดิเรก..............................................................................................................................................................................................
กีฬาที่ชอบ...............................................................................................................................................................................................
ความรู ้พิเศษ...........................................................................................................................................................................................
การฝึ กอบรม..........................................................................................................................................................................................
คาชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้บริ ษทั รู ้จกั ตัวท่านดีข้ นึ และเป็ นประโยชน์ตอ่ การสมัครงานนี้...........................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปั จจุบนั สุขภาพของท่าน  ดีมาก  ดี  พอใช้
กรุ๊ ปเลือด A B O AB
โรคประจาตัว(ถ้ามี) ระบุ............................................................................... ..... การสูบบุหรี่ ไม่สูบ  สูบ/วันละ.............ซอง
ท่านเคยป่ วยหนักหรื ออุบตั ิเหตุมาก่อนหรื อไม่  ไม่เคย  เคย ระบุ.............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
บุคคลอ้างอิงที่รู้จกั ท่านเป็ นอย่างดีและมีฐานะการงานที่มนั่ คง และสามารถค้ าประกันการทางานให้ท่านได้
ชื่อ-นามสกุล
สถานทีท่ างาน
ตาแหน่ ง
โทรศัพท์
1
2
3
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก.......................................................................................................................................................
พนักงานในบริ ษทั ที่ท่านรู ้จกั  ไม่มี  มี ................................................................................................................................
เหตุใดจึงสนใจสมัครงานกับบริ ษทั ฯนี้..................................................................................................................................................
ท่านเคยสมัครงานกับบริ ษทั ฯนี้มาก่อนหรื อไม่  ไม่เคย  เคย เมื่อ......................................................................................
สามารถเริ่ มงานกับบริ ษทั ฯได้เมื่อไร...............................................................
ท่านยอมรับการที่บริ ษทั จะย้ายท่านไปทางานทุกแห่งในเครื อบริ ษทั  ได้  ไม่ได้ เพราะ..................................................
กรณี ฉุกเฉิ น บุคคลที่ติดต่อได้ชื่อ-สกุล..............................................................................ความสัมพันธ์..............................................
ที่อยู.่ ........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................โทรศัพท์.....................................................
แผนที่บา้ นของผูส้ มัครงาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็ นความจริ งทุกประการ การกล่าวเท็จในใบสมัครนี้จะเป็ น
สาเหตุเพียงพอแล้วที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินชดเชยหรื อค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้น
ลายมือชื่อผูส้ มัคร..................................................................

วันที่............................................................

การพิจารณาว่าจ้ าง
ความเห็นผูจ้ ดั การฝ่ าย/ผูจ้ ดั การแผนกที่เกี่ยวข้อง..........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ผูจ้ ดั การฝ่ าย/ผูจ้ ดั การแผนก.........................................................
วันที่..........................................................
รับเข้าทดลองงานในตาแหน่ง............................................................ แผนก................................................................
สาขา..................................................................................... ฝ่ าย................................................................................
บริ ษทั ...................................................................................................................................................................จากัด
เงินเดือน..................................................................บาท/เดือน
ค่าครองชีพ................................................บาท
อื่นๆ..............................................................................................................................................................................
วันเริ่ มงาน....................................................................................................................................................................
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล....................................................................
วันที่..........................................................

.....................................................................
(

คุณสมเดช
สิ นธุชยั )
กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป

วันที่..............................................................

....................................................................
( คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา )
กรรมการผูจ้ ดั การ
วันที่............................................................

