บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

รหัสแบบฟอร์ม HR-RECปรับปรุ งครังที / /

ใบสมัครงาน

วันทีสมัคร
# ท่านทราบข่าวเราเปิ ดรับสมัคร
Application
Form
...........................................
จากทีใด....................................
 ใบสมัครเป็ นส่ วนหนึงในการพิจารณา โปรดกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง และเป็ นความจริง
ตําแหน่งทีสมัคร : 1………………………………………………
2……………………………………………....

เงินเดือนทีต้องการ :

รู ปถ่าย
นิว

ประวัติส่วนตัว

ชือ – สกุล ( ภาษาไทย )
เพศ
ชาย
ชือ – สกุล ( ภาษาอังกฤษ )
หญิง
วัน เดือน ปี เกิด :
สัญชาติ :
เชือชาติ :
ศาสนา :
อายุ :
ปี
ส่วนสูง :
นําหนัก :
ตําหนิ :
กรุ๊ ปเลือด :
ภูมิลาํ เนาเดิม :
โทรศัพท์บา้ น :
มือถือ :
กรณีฉุกเฉิ นติดต่อคุณ :
โทร.:
ทีอยูป่ ัจจุบนั :
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน :
บัตรประชาชนเลขที :
ออกให้ ณ.อําเภอ/เขต :
จังหวัด :
วันออกบัตร ........../.........../..........บัตรหมดอายุ .........../........../......... ประกันสังคม :
ยังไม่เคยมี
เคยมีแล้ว
บัตรหมดอายุ
ยังไม่หมดอายุ
มีพีน้องทังหมดรวมตัวท่าน :
คน ผูช้ าย
คน หญิง
คน ท่านเป็ นบุตรคนที :
บ้านทีอาศัยอยูป่ ัจจุบนั :
บ้านส่วนตัว
บ้านเช่า
อาศัยอยูก่ บั บิดามารดา
อาศัยอยูก่ บั ผูอ้ ืน
สถานะครอบครัว :
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
กรณีสมรส :
จดทะเบียน
ไม่ได้จดทะเบียน คูส่ มรสมีเงินได้หรื อไม่ :
มี
ไม่มี
ชือคูส่ มรส :
อาชีพ :
สถานทีทํางาน :
จํานวนบุตร :
คน ชาย
คน หญิง
คน จํานวนบุตรทียังไม่ได้ศึกษา
คน จํานวนบุตรทีกําลังศึกษา
คน
ชือบิดา :
อายุ
ปี อาชีพ
ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
ชือมารดา :
อายุ
ปี อาชีพ
ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
สถานะทางทหาร :
ยังไม่เกณฑ์
ได้รับการยกเว้น
ศึกษาวิชาทหาร
ผ่านการเกณฑ์
อืนๆ.................................................
กีฬาทีชอบเล่น/การใช้เวลาว่าง

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อืน ๆ

ชือสถาบัน

จังหวัด

ปี ทีจบการศึกษา

วุฒิการศึกษา

เกรดเฉลีย

ประวัติการอบรม / ดูงาน / ฝึ กงาน
ปี พ.ศ.

ชือหลักสูตร

ชือสถาบัน

ระยะเวลา

ความสามารถด้ านภาษาต่ างประเทศ
ภาษา

ดี

ความเข้าใจ
พอใช้

ไม่ดี

ดี

การพูด
พอใช้

ไม่ดี

ดี

การอ่าน
พอใช้

ไม่ดี

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอืน ระบุ………………………..

ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีด / กีคําต่อนาที
ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ความสามารถพิเศษอืน ๆ ระบุ

ไทย.......................................คํา/นาที

อังกฤษ.......................................คํา/นาที

ประวัติการทํางาน ( กรอกล่ าสุ ดปัจจุบันก่อนแล้วย้อนขึนไป )
.ชือสถานประกอบการปั จจุบนั หรื อครังสุดท้าย
ตําแหน่งเริ มต้น
เงินเดือนเริ มต้น
หน้าทีความรับผิดชอบโดยสังเขป

บาท

สถานทีตัง

โทรศัพท์

ตําแหน่งสุดท้าย
เงินเดือนสุดท้าย

ประเภทธุรกิจ
บาท
ระยะเวลาทํางาน
จาก............/............/...........ถึง............/............/.............

เหตุผลการลาออก
.ชือสถานประกอบการ ก่อนเข้าข้อ .

ตําแหน่ง

เงินเดือน

เหตุผลการลาออก

.ชือสถานประกอบการ ก่อนเข้าข้อ .

ตําแหน่ง

เงินเดือน

เหตุผลการลาออก

ท่านเคยกระทําความผิดทางกฎหมายหรื อไม่ : ไม่เคย
เคย เรื อง
ท่านเคยเป็ นโรคเรื อรัง / หรื อมีโรคประจําตัวหรื อไม่ : ไม่เคย
เคย ระบุโรค
ท่านสามารถทํางานล่วงเวลาได้หรื อไม่ : ได้
ไม่ได้ เพราะ
ท่านสามารถโอนย้ายสาขาได้หรื อไม่ : ได้
ไม่ได้ เพราะ
บุคคลในบริ ษทั ฯ ทีท่านรู้จกั คุน้ เคยชือ
หน่วยงาน
ความสัมพันธ์
ท่านสามารถขับรถ : - จักรยานยนต์
ไม่ได้
ได้ รถยนต์
ขับไม่ได้
ขับได้
มีรถยนต์ส่วนตัว
ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว
ท่านเคยอุปสมบทแล้วหรื อไม่ : เคย
ไม่เคย ท่านพร้อมทีจะปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ฯ ได้ ในวันที
ท่านเคยทํางานที บมจ. เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี หรื อบริ ษทั ในเครื อ หรื อไม่
เคย
ไม่เคย ถ้าเคยสาเหตุทีลาออกเพราะ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนี เป็ นความจริ งทุกประการ หากปรากฎภายหลังว่าข้อความตอนหนึ งตอนใด หรือทังหมดไม่เป็ นความจริ งตามนันแล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ เลิกจ้างได้ทนั ทีโดยมิขอเรี ยกร้อง หรื อขอรับเงิ นชดเชยใด ๆ การทํางานนี ข้าพเจ้าพร้อมที จะทดลองงานภายใน วัน และยอมรับผลการประเมิน
การทํางานและพร้อมทีจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ ทุกประการ ทังนีหากข้าพเจ้าจะลาออกจากบริ ษทั ฯ ข้าพเจ้าจะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบอย่างน้อย วัน หากไม่
เป็ นไปตามกําหนดนี ข้าพเจ้ายินยอมไม่ขอรับค่าจ้างในรอบการจ่ายค่าแรงถัดไป
ลงชือ......................................................................................ผูส้ มัคร วันที .........../........../.........

สํ าหรับบริษัท
สัมภาษณ์เบืองต้น โดยฝ่ ายบุคคล
ผ่าน
ไม่ผา่ น
เก็บไว้อา้ งอิง ลงชื อผูส้ มั ภาษณ์.................................................................
สัมภาษณ์โดยผูบ้ งั คับบัญชา
ผ่าน
ไม่ผา่ น
เก็บไว้อา้ งอิง ลงชือผูส้ มั ภาษณ์.................................................................
ผลการตรวจสุขภาพ วันที.........../.........../............
ผ่าน
ไม่ผา่ น
หมายเหตุ............................................................................
ความเห็นผู้จัดการฝ่ าย
รับเข้าทํางานในตําแหน่ง.............................................................................แผนก/ฝ่ าย...............................................................หน่วยงาน.......................................................
ตังแต่วนั ที..................................................เงิ นเดือนขันทดลองงาน..................................บาท / วัน / เดือน ครบทดลองงานปรับเป็ น....................................บาท / วัน / เดื อน
ลงชือ...............................................................หัวหน้าแผนก / ผูจ้ ดั การฝ่ าย

ลงชือ....................................................................ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารอนุมตั ิ

