ตาแหน่ งที่ตอ้ งการสมัคร 1

สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด

ปิ ดรูปถ่าย
ผูส้ มัคร
ขนาด 1"

2

AS-SIDDEEK SAVINGS COOPERATIVE LTD. วันที่สามารถเริ่มงานได้
ระดับเงินเดือนที่ตอ้ งการ

ใบสมัครงาน (Application Form)

สถานะของผูส้ มัคร
ว่างงาน
ทางานประจา
ทางาน Parttime
ประกอบอาชีพส่วนตัว
กาลังจบการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัครงาน
รูปถ่าย ขนาด 1" จานวน 2 รูป
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองแพทย์
หลักฐานการศึกษา

หลักฐานการเกณฑ์ทหาร

สาเนาทะเบียนสมรส

ใบรับรองการผ่านงาน

อื่นๆ .........................................

ข้อมูลส่วนตัวของผูส้ มัคร
คานาหน้านาม
นาย
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อภาษาอาหรับ
Name-Surname
เลขบัตรประชาชน
วันที่ออกบัตร
บัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีเลขที่

นางสาว

นาง

อื่นๆ (ระบุ)

กรุ๊ปเลือด
วันบัตรหมดอายุ

เพศ
ซม. อายุ
สัญชาติ

ชาย

ส่วนสูง
เชื้ อชาติ
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถานที่เกิด อาเภอ
ออกให้ ณ อาเภอ/จังหวัด
บัตรประกันสังคมเลขที่

หญิง
ปี น้ าหนัก
ศาสนา
ตาหนิ
จังหวัด

กก.

พีน่ อ้ งร่วมบิดา-มารดา(รวมผูส้ มัคร)
คน ชาย
คน
หญิง
คน
ท่านเป็ นคนที่
สถานะครอบครัว
โสด
สมรส(จดทะเบียน)
สมรส(ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
ม่าย
กรณีสมรส ชื่อ-นามสกุล(เดิม)คูส่ มรส
อายุ
ปี ภูมิลาเนาเดิม
จานวนบุตร
คน ชาย
คน หญิง
คน
จานวนบุตรที่กาลังศึกษาอยู่
คน
คูส่ มรสมีเงินได้หรือไม่
มี
ไม่มี
อาชีพ
ตาแหน่ ง
สถานที่ทางาน
รายได้ต่อเดือน
บาท
บิดา

ชื่อ-สกุล
ที่ทางาน
มารดา ชื่อ-สกุล
ที่ทางาน

บิดา
ตาแหน่ ง
มารดา
ตาแหน่ ง

สถานที่อยู่ปัจจุบนั
บ้านตนเอง
บ้านบิดามารดา
ที่อยู่ปัจจุบนั ซึ่งติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่ถาวร
ตามที่อยู่ปัจจุบนั
ตามที่อยู่นี้
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุ ปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ (ระบุ)
การศึกษาศาสนาชั้นสูงสุด
ปั จจุบนั ไม่ได้ศึกษาต่อ
ระดับการศึกษาที่กาลังศึกษาต่อ

สถานศึกษา

บ้านเช่า/หอพัก

มีชีวิตอยู่

ถึงแก่กรรม

มีชีวิตอยู่

ถึงแก่กรรม

อาศัยอยู่กบั ผูอ้ ื่น(ระบุ)

E-Mail Address

จังหวัด

วุฒิที่ได้รบั

สาขา/ภาควิชา

อยู่ระหว่างการวางแผนการศึกษาต่อในอีก.............ปี ข้างหน้า
คณะ/สาขา
สถาบัน

คะแนนเฉลี่ย เดือน/ปี จบ

กาลังศึกษาต่อ
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การฝึ กงาน ฝึ กอบรม สัมมนา ดูงาน
ปี พ.ศ.
ชื่อหลักสูตร

สถาบัน

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงจากปั จจุบนั ไปหาอดีต)
ชื่อสถานประกอบการ
ตัง้ แต่
ถึง

ความสามารถพิเศษ
ทักษะด้านภาษา
Excellent
Speaking
ไทย(Thai) Reading
Excellent
Excellent
Writing
Excellent
อังกฤษ Speaking
Excellent
Reading
(English)
Excellent
Writing
Excellent
อาหรับ Speaking
Excellent
Reading
(Arabic)
Excellent
Writing
Excellent
Speaking
มลายู
Excellent
Reading
(Malayu)
Excellent
Writing
Excellent
อื่นๆ (ระบุ) Speaking
Excellent
Reading
Excellent
............................ Writing
สถานภาพทางทหาร (เฉพาะชาย)

จังหวัด

ตาแหน่ง / ลักษณะงาน

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

เงินเดือน

ระยะเวลา

เหตุที่ออก

ยานพาหนะ
รถยนต์

คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
ความสามารถ
การขับขี่
ได้
ไม่ได้ MS-WORD
1
2
3
ใบอนุ ญาตขับขี่
มี
ไม่มี MS-EXCEL
1
2
3
พาหนะส่วนตัว
มี
ไม่มี MS-ACCESS
1
2
3
รถจักรยานยนต์
MS-POWERPOINT
1
2
3
การขับขี่
ได้
ไม่ได้
1
2
3
ใบอนุ ญาตขับขี่
มี
ไม่มี
1
2
3
พาหนะส่วนตัว
มี
ไม่มี
1
2
3
1 = ชานาญ 2 = พอใช้ 3 = ไม่ได้
ความสามารถใช้เครื่องใช้สานักงาน
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
เครื่องโทรสาร
ได้
ไม่ได้ กีฬาที่เล่นได้ (ระบุ)
เครื่องถ่ายเอกสาร
ได้
ไม่ได้
เครื่องพิมพ์ดีด
ได้
ไม่ได้ งานอดิเรก (ระบุ)
พิมพ์ไทย
คา/นาที
พิมพ์องั กฤษ
คา/นาที
การอ่านอัลกุรอาน
ได้
ไม่ได้

เรียนสาเร็จวิชารักษาดินแดนปี ที่
ได้รบั การยกเว้นเพราะ

รับราชการทหารแล้วเมือ่ พ.ศ.
ยังไม่ได้เกณฑ์ จะถึงกาหนดในปี พ.ศ.

ข้อมูลทั่วไป
การปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดเป็ นการประจา
การเจ็บป่ วยขนาดหนัก
สุขภาพในระยะสองปี ที่ผ่านมา
เคยถูกจาคุก หรือต้องโทษทางอาญา หรือไม่
เคยถูกให้ออกจากงาน หรือเลิกจ้าง หรือไม่

ได้
ไม่เคย
ไม่เคย
ไม่เคย

ไม่ได้ เพราะ
เคย ระบุโรค
โรคประจาตัว
เคย เพราะ
เคย เพราะ

ตาแหน่ งงานที่ท่านสมัครอาจจะต้องหลักทรัพย์ค้าประกัน
ไม่ขดั ข้อง
ตาแหน่ งงานที่ท่านสมัครอาจต้องมีบุคคลค้าประกัน
ไม่ขดั ข้อง
ในการปฏิบตั ิงานสามารถเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งงานได้ตามความเหมาะสม
บุคคลในสหกรณ์ฯ ที่ท่านรูจ้ กั คุน้ เคย
ไม่มี
มี ชื่อ-สกุล

ขัดข้อง เพราะ
ขัดข้อง เพราะ
ไม่ขดั ข้อง
ขัดข้อง เพราะ
ความสัมพันธ์

บุคคลที่สามารถติตต่อข้าพเจ้าได้กรณีฉุกเฉิน ชื่อ-สกุล
รายชื่อบุคคลอ้างอิง ที่ทางสหกรณ์ฯ สามารถสอบประวัตทิ ่านได้ (ไม่ใช่ ญาติ)
ที่
ชื่อ - นามสกุล
อาชีพ
ที่อยู่/ที่ทางาน
1
2

โทรศัพท์
ความสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์
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ความคิดเห็ นเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า
1. ครอบครัวของข้าพเจ้าอยู่ในประเภท (เลือกตอบหัวข้อละ 1 ข้อ)
ฐานะทางการเงิน
มัน่ คง
ค่อนข้างยากลาบาก

ปานกลาง
ยากลาบาก

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
อบอุ่นและมีความสุขมาก
อบอุ่นและมีความสุขพอสมควร
มีปัญหาบางครั้ง
ไม่ค่อยดี

2. ผูท้ ี่อยู่ในความรับผิดชอบดูและของข้าพเจ้า มีจานวน
คน เกี่ยวข้องเป็ น
3. บุคคลที่ขา้ พเจ้ารักมากที่สุดในขณะนี้ คือ
เหตุผล
4. ถ้าข้าพเจ้ามีปัญหาในชีวิตข้าพเจ้าจะปรึกษา
เหตุผล
5. ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองอยู่ในระดับใด (เลือกตอบหัวข้อละ 1 ข้อ)
ความฉลาด
ประเมินไม่ได้
ฉลาดค่อนข้างมาก
ค่อนข้างฉลาด
ความขยัน
ประเมินไม่ได้
ขยันมาก
ค่อนข้างขยัน
6. คนใกล้ชิดเคยบอกว่าข้าพเจ้าจัดเป็ นคนอยู่ในประเภท (เลือกตอบ 2 ข้อ)
โกรธง่ายหายเร็ว
เข้ากับคนง่าย
เรียบร้อย
เข้มแข็ง
ใจน้อยบางครั้ง
ชอบคุยถึงตนเอง
ขี้ เกรงใจ
คิดลึกซึ้ ง
มีโลกส่วนตัวสูง
มุง่ มัน่ /จริงจัง
เห็นแก่ตัว
คบไม่ได้
7. ลักษณะงานที่ชอบ (เลือกตอบหัวข้อละ 1 ข้อ)
1) งานด้านวิชาการ งานปฏิบตั ิ
3) งานรุก (เหมือนกองหน้าฟุตบอล)
2) งานทาคนเดียว
งานทางานเป็ นกลุ่ม 4) งานที่ทาอย่างต่อเนื่ อง
8. วิจารณ์ขอ้ ดี-ข้อเสีย ของตัวท่านเองได้ดังนี้
ข้อดี
ข้อเสีย
9. ท่านคิดว่าปั จจัยใด เป็ นปั จจัยสาคัญที่สุด ที่ทุกคนในองค์กรควรจะมี (เลือก 3 คาตอบ)
การมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร
มีน้ าใจ
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

สติปัญญาความเฉลียวฉลาด
การปรับตัว
มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง

ปานกลาง
ปานกลาง

พอเอาตัวรอด
ขีเกียจ

ชอบทาสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง
ไม่ชอบตัดสินใจในเรื่องที่ตอ้ งเสี่ยง
ชอบเรียกร้องความสนใจจากผูอ้ ื่น
งานรับ (เหมือนกองหลังฟุตบอล)
งานโครงการระยะสั้น

ความใฝ่ รู้
คุณธรรม
การทางานเป็ นทีม

10. จากข้อ 9. ท่านคิดว่าตัวเองมีปัจจัยใดบ้าง
1)
2)
3)
11. ความใฝ่ ฝันในชีวิตของข้าพเจ้า คือ 1)
2)
12. ข้าพเจ้าคิดว่าองค์ประกอบสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในชีวิตคือ 1)
13. ในระหว่างนี้ ข้าพเจ้าอยู่ระหว่างการสอบ/สอบสัมภาษณ์/รอฟั งผล ของสถานประกอบการอื่นๆ หรือไม่
ไม่
อยู่ระหว่างดาเนิ นการของสถานประกอบการ ชื่อ
14. ความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับตัวท่านเองที่อยากให้ทางสหกรณ์ฯ ทราบเพิม่ เติม

ความอดทน
ความรับผิดชอบ
ความเป็ นผูน้ า

2)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็ นความจริงทุกประการ หากหลังจากสหกรณ์ฯ จ้างข้าพเจ้าเข้ามาทางานแล้วพบว่า
ข้อความในใบสมัครงานหรือเอกสารที่นามาแสดงไม่เป็ นความจริง สหกรณ์ฯ มีสิทธิเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ
คาเตือนก่อนส่งใบสมัคร
1. ท่านกรอกรายละเอียดในใบสมัครครบถ้วนเพียงพอแก่การพิจารณาหรือยัง?
ลงชื่อ
ผูส้ มัคร
2. เอกสารประกอบการสมัคร ท่านส่งมาครบถ้วนหรือยัง?
วันที่
การส่งใบสมัคร
ผูส้ มัครสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สานักบริหารกิจการสหกรณ์ (สบส.) อาคารอัศศิดดีก สหกรณ์ออมทรัพย์อศั ศิดดีก จากัด
เลขที่ 1332 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-258922 โทรสาร 074-258922
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