JARIO COFFEE
ใบสมัครงาน

ติดรูปถ่ำย
1.5 นิ ้ว หรือ 2 นิ ้ว
(จำนวน 1 ใบ)

วันที่ ….……เดือน ………….………….พ.ศ. ………….
ตำแหน่งที่สมัคร……………………… สำขำที่ต้องกำรทำงำน ………….……….… สำมำรถเริ่ มงำนได้ วนั ที่...................................
ต้ องกำรทำงำนแบบ
Full time ประจำเต็มเวลำเท่ำนั ้น
Part time ชัว่ ครำวเท่ำนั ้น
แบบไหนก็ได้

ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อภำษำไทย นำย / นำง / นำงสำว……....……………...………… นำมสกุล…………….……...................... ชื่อเล่น.....................
ชื่อภำษำอังกฤษ……....……………...…………........................... นำมสกุล…………….……...................... ชือ่ เล่น....................
อำยุ…............…...........…..ปี วันเดือนปี เกิด………………...........................…........….. จังหวัดที่เกิด………….……...….……...
น ้ำหนัก……….……กก. ส่วนสูง……......…...ซม. สัญชำติ….....……...….… เชื ้อชำติ…………....……… ศำสนำ………………….
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน………………….………………….…………………………………….…………………...…………………..
ที่อยู่ปัจจุบนั
เหมือนทะเบียนบ้ ำน
ไม่เหมือน โปรดระบุ……………………..................................................................
โทรศัพท์บ้ำน......................................... มือถือ…….......………….................... E-mail………….….…………………..…………
ที่พกั อำศัยของท่ำนเป็ น
บ้ ำนพ่อแม่
หอพัก ค่ำเช่ำ...............บำท/ด.
บ้ ำนเช่ำ ค่ำเช่ำ...............บำท/ด.
บ้ ำนของตัวเอง (ถ้ ำผ่อนอยู่ต้องผ่อนส่งอีก...........เดือน เดือนละ.................บำท)
อื่นๆ…….................................….…...
ท่ำนขับรถยนต์ได้ หรื อไม่
ไม่ได้
ได้
ใบอนุญำตขับขี่
ไม่มี
มี
ท่ำนขับมอเตอร์ ไซค์ได้ หรือไม่
ไม่ได้
ได้
ใบอนุญำตขับขี่
ไม่มี
มี
ท่ำนมียำนพำหนะเป็ นของตนเอง
ไม่มี
มีรถยนต์ยี่ห้อ......................... (ถ้ ำผ่อนอยู่ต้องผ่อนส่งอีก.........เดือน เดือนละ............บำท)
มีมอเตอร์ ไซค์ยี่ห้อ.................. (ถ้ ำผ่อนอยู่ต้องผ่อนส่งอีก.........เดือน เดือนละ............บำท)

รายละเอียดทางครอบครั ว
สถำนภำพกำรสมรส

โสด
แต่งงำน (จดทะเบียนสมรส)
แต่งงำน (ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส)
หม้ ำย
หย่ำร้ ำง
แยกกันอยู่
อื่นๆ……………….........……….
ชื่อคู่สมรส…………………………………………นำมสกุล……………………………………………………อำยุ……...…………ปี
อำชีพ/ตำแหน่งงำนของคู่สมรส…………........………รำยได้ ……….……..บำท/ด. สถำนที่ทำงำน.................................................
จำนวนบุตร…………….คน
ชื่อบิดำ…………………................……....…………… อำชีพ……………..…..……..อำยุ………..ปี
มีชีวิตอยู่
มรณะ
ชื่อมำรดำ………………....……............…....…....…… อำชีพ………………..……....อำยุ………..ปี
มีชีวิตอยู่
มรณะ
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รายละเอียดพี่น้อง
ท่ำนมีพี่น้อง (รวมตัวท่ำนด้ วย) จำนวน……………..คน ท่ำนเป็ นบุตรลำดับที่………………
โปรดกรอบข้ อมูลพี่น้องของท่ำนตำมลำดับอำยุ
ชื่อ
อำยุ
อำชีพ-ตำแหน่ง

ที่ทำงำน

รายละเอียดการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ

ชื่อสถำนศึกษำ

จังหวัด

ปี กำรศึกษำ
ตั ้งแต่ ถึง

วุฒิที่ไดัรับ

สำขำ

เกรด

ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
อำชีวะศึกษำ ปวช.
ปวส.
มหำวิทยำลัย (ตรี )
มหำวิทยำลัย (โท)
อื่นๆ
ควำมรู้ทำงคอมพิวเตอร์
ระดับควำมรู้ทำงคอมพิวเตอร์ ที่ท่ำนระบุด้ำนบน

ไม่มี
ระดับต่ำ

มี โปรดระบุ…………………………..……..............…..
ปำนกลำง
ระดับสูง

ความรู้ ด้านภาษา (โปรดระบุ พอใช้ , ดี หรื อ ดีมาก)
ภำษำ

กำรอ่ำน

กำรเขียน

กำรพูด

ภำษำอังกฤษ
ภำษำจีน
ภำษำอื่นๆ โปรดระบุ...........................
งำนอดิเรกที่ชอบทำ………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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ประวัตกิ ารทางาน
กรุณำระบุสถำนที่ที่ท่ำนเคยทำงำน โดยเรี ยงลำดับเริ่ มจำกปั จจุบนั ลงไป
(กรุณำกรอกตำมควำมเป็ นจริ ง และต้ องสำมำรถแสดงใบรับเงินเดือนจำกกำรทำงำนแห่งสุดท้ ำยหรื อหลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ )
ชื่อสถำนที่ทำงำน

เดือน/ปี ที่เข้ ำทำงำน
ถึง
ตั ้งแต่

ตำแหน่ง / หน้ ำที่

เคยใช้ เครื่ องชงกำแฟ Espresso หรื อไม่
ทำ Latte Art เป็ นหรื อไม่
ทำขนมเป็ นหรื อไม่
ทำอำหำรเป็ นหรื อไม่

ไม่เคย
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น

เงินเดือน ณ
เริ่ มงำน ลำออก

สำเหตุที่ออก

เคยใช้ ยี่ห้อ ........................................................………………
ทำเป็ น ลำยที่ทำได้ คือ ............................................……………
ทำเป็ น เช่น ........................................................………………
ทำเป็ น เช่น ...........................................................……………

หำกได้ ร่วมงำนกับทำงบริ ษัทฯ ท่ำนคำดหวังรำยได้ (รวมทั ้งหมด) ไม่น้อยกว่ำ...............…………………บำท/เดือน
หำกได้ ร่วมงำนกับทำงบริ ษัทฯ ท่ำนคำดหวังสวัสดิกำร อะไรบ้ ำง โปรดระบุ..................................................................……………
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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ประวัตสิ ุขภาพ
โรคประจำตัวที่ท่ำนเป็ น หรื อเคยเป็ น
ไขมันในเส้ นเลือดสูง
เคยเป็ น
โรคมือ เท้ ำ ปำก
เคยเป็ น
โรคปำกเปื่ อย
เคยเป็ น
โรคเริ ม
เคยเป็ น
โรคซิฟิลิส
เคยเป็ น
โรคไวรัสตับบี
เคยเป็ น
โรคไวรัสตับเอ
เคยเป็ น
โรควัณโรค
เคยเป็ น
โรคเท้ ำช้ ำง
เคยเป็ น

ไม่เคยเป็ น
ไม่เคยเป็ น
ไม่เคยเป็ น
ไม่เคยเป็ น
ไม่เคยเป็ น
ไม่เคยเป็ น
ไม่เคยเป็ น
ไม่เคยเป็ น
ไม่เคยเป็ น

โรคเอดส์
โรคหัวใจ
โรคภูมิแพ้
โรคเบำหวำน
สำยตำสั ้น
ควำมดันโลหิตสูง

ท่ำนเคยป่ วยหนัก หรื อประสบอุบตั ิเหตุในช่วงระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนไปหรื อไม่

เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

ไม่เคย

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น

เคย ระบุ....................................

กรณีได้ รับคัดเลือกให้ เข้ ำปฏิบตั ิงำน ท่ำนสำมำรถนำใบตรวจร่ ำงกำยจำกแพทย์แผนปั จจุบนั มำแสดง

ได้

ไม่ได้

ข้ อมูลอื่นๆ
ท่ำนรู้จกั พนักงำนในบริ ษัทฯ หรื อไม่

ไม่ร้ ูจกั

รู้จกั ชือ่ ….............…….................…… เกี่ยวข้ อง……….............…..

ท่ำนหรื อสมำชิกในครอบครัวของท่ำน เคยหรื อกำลังทำธุรกิจ
ประเภทเครื่ องดื่ม หรื อเบเกอรี่ หรือไม่

ไม่ทำ

ทำ โปรดระบุ....................................................................................

ท่ำนรู้จกั หรื อมีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับคู่ค้ำหรื อคู่แข่ง ของบริ ษัทฯ หรื อไม่

ไม่มี

มี โปรดระบุ.......................................

ทรำบข่ำวกำรรับสมัครงำนทำง

Walk-In

ป้ำยประกำศ

ท่ำนเคยทำประกันสังคมหรื อไม่

ไม่เคย

เคย โปรดระบุหมำยเลขประกันสังคม…………….........……......…..…

สถำนภำพกำเกณฑ์รทหำร

ยังไม่ได้ เกณฑ์

เกณฑ์แล้ ว

ท่ำนเคยมีสว่ นพัวพัน หรื อถูกตัดสินลงโทษคดีแพ่งหรื ออำญำหรื อไม่

เว็ปไซต์..........................

อื่นๆ…………………………..................……….
ไม่เคย

เคย คดีเรื่ อง.......……….......………...

ท่ำนสูบบุหรี่ หรื อไม่

ไม่สบู

สูบ วันละ...............มวน

ท่ำนดื่มเหล้ ำ/แอลกอฮอลล์

ไม่ดื่ม

ดื่มประจำ

ดื่มตำมโอกำสต่ำงๆ

ท่ำนดื่มกำแฟหรื อไม่

ไม่ดื่ม

ดื่มประจำ

ดื่มบ้ ำง
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เกี่ยวกับตนเอง
กรุณำแนะนำตัวเองให้ ทำงบริ ษัทฯ รู้จกั ตัวท่ำนดีขึ ้น
……………………………………………………………………...……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………...……………………………………………………………
ข้ อดีของตนเอง 1…………………………….………….…… ข้ อเสียของตนเอง 1…………………………….………….……
2…………………………….………….……
2…………………………….………….……
3…………………………….………….……
3…………………………….………….……
4…………………………….………….……
4…………………………….………….……
บุคคลที่ไม่ใช่ญำติที่สำมำรถรับรองอุปนิสยั ของท่ำนได้ คือ.....................….................………..ควำมสัมพันธ์…………............
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ …………………........................................................................ โทรศัพท์……..…........…............…
ท่ำนยินดีให้ บริ ษัทฯ ตรวจสอบประวัติกำรทำงำนจำกที่ทำงำนเดิม กรุณำแจ้ งเบอร์ โทรและชื่อหัวหน้ ำงำนโดยตรงของท่ำน
ชื่อ………….…………………............................................. ตำแหน่ง…………....…….. โทรศัพท์…….……….............….…
กรณีฉกุ เฉิน ท่ำนต้ องกำรให้ ทำงบริ ษัทฯติดต่อถึง………………………….…....……..…… โทรศัพท์……….............……….….
ควำมสัมพันธ์ กบั ตัวท่ำน……….......................................
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมทั ้งหมดที่ข้ำพเจ้ ำกรอกในใบสมัครนี ้ เป็ นควำมจริ งทุกประกำร และยินยอมให้ ทำงบริ ษัทฯ
ตรวจสอบได้ โดยไม่ถือเป็ นกำรละเมิด หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำข้ ำพเจ้ ำให้ ข้อมูลข้ ำงต้ นเป็ นควำมเท็จ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ บริ ษัทฯ
ยกเลิกใบสมัครของข้ ำพเจ้ ำได้ หรื อหำกทำงบริ ษัทฯได้ รับข้ ำพเจ้ ำเข้ ำทำงำนแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ ทำงบริ ษัทฯบอกเลิกจ้ ำงข้ ำพเจ้ ำ
ได้ ทนั ที โดยทำงบริ ษัทฯมิต้องรับผิดชอบชดใช้ ทำงกฎหมำยใดๆแก่ข้ำพเจ้ ำทั ้งสิ ้น
หมำยเหตุ รูปถ่ำย, เอกสำร, หลักฐำนของท่ำนที่แนบมำกับใบสมัครนี ้ ทำงบริ ษัทฯจะไม่คืนให้
ลำยเซ็นต์ผ้ สู มัครงำน…………………......………….……………
(………………….……………………………)

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ
คะแนน
จนท.ผู้รับใบสมัคร...................................................... .................. ผู้บริ หำรที่สมั ภำษณ์........................................
หัวหน้ ำงำนผู้สมั ภำษณ์............................................... .................. ให้ คะแนน...........................................คะแนน
บันทึกเจ้ ำหน้ ำที่.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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