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The Deves Insurance Public Company Limited

ตำแหน่ งที่ตอ้ งกำรสมัคร 1
2
วันที่สำมำรถเรื่มงำนได้

บริษทั เทเวศประกันภัย จำกัด (มหำชน)

ระดับเงินเดือนที่ตอ้ งกำร

ข้อมูลส่วนตัวของผูส้ มัคร โปรดให้ขอ้ มูลจริง เพื่อประโยชน์ในการทางานร่วมกัน ข้อมูลนี้จะเก็บเป็ นความลับตาม พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นำมสกุล
Name-Surname
เลขบัตรประชำชน
สถำนภำพ

โสด

สมรส

ชื่อเล่น
หย่ำ มีบตุ ร

ที่อยู่ปัจจุบนั ซึ่งติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์มอื ถือ

อำยุ
ปี ส่วนสูง
สัญชำติ
วัน/เดือน/ปี เกิด
พี่นอ้ งร่วมบิดำ-มำรดำ
คน

คน

Line ID

ซม. น้ ำหนัก
ศำสนำ
จังหวัดที่เกิด
เป็ นคนที่

กก.

E-Mail Address

บิดำ ชื่อ-สกุล
ที่ทำงำน/ตำแหน่ ง
มำรดำ ชื่อ-สกุล
ที่ทำงำน/ตำแหน่ ง

มีชวี ิตอยู่
ที่อยู่
มีชวี ิตอยู่
ที่อยู่

ถึงแก่กรรม

โทรศัพท์

ถึงแก่กรรม

โทรศัพท์

ประวัตกิ ารศึ กษา
ระดับกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
อนุ ปริญญำ / ปวส.
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
การฝึ กงาน ฝึ กอบรม
ปี พ.ศ.

สถำนศึกษำ

จังหวัด

ชื่อหลักสูตร

วุฒิที่ได้รบั

สำขำ/ภำควิชำ

สถำบัน

คะแนนเฉลี่ย เดือน/ปี จบ

จังหวัด

ระยะเวลำ

ประวัตกิ ารทางาน (เรียงจากปั จจุบนั ไปหาอดีต)
ชื่อบริษัท

ตั้งแต่

ถึง

ตำแหน่ ง / ลักษณะงำน

เงินเดือน

เหตุที่ออก

ความสามารถพิเศษ
English

ภำษำต่ำงประเทศ
Speaking Excellent
Excellent
Reading
Excellent
Writing

Good

Fair

Good

Fair

Good

Fair

ขับขี่ยำนพำหนะ
รถยนต์
ได้
รถจักรยำนยนต์
ได้

ไม่ได้
ไม่ได้

คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
ชำนำญ พอใช้

ใบขับขี่หมำยเลข
กีฬำที่เล่น
ผลกำรทดสอบ ชื่อTest…………......…………….คะแนนที่ได้..................
งำนอดิเรก
ควำมสำมำรถพิเศษ
Other
ภาษา.................................................................

สถานภาพทางทหาร (เฉพาะผูส้ มัครเพศชาย)
สำเร็จวิชำรักษำดินแดนปี ที่
ได้รบั กำรยกเว้นเพรำะ

รับรำชกำรทหำรแล้วเมื่อ พ.ศ.
ยังไม่ได้เกณฑ์ จะถึงกำหนดในปี พ.ศ.
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ข้อมูลทั่วไป
กำรปฏิบตั ิงำนต่ำงจังหวัดเป็ นกำรประจำ
กำรเจ็บป่ วยขนำดหนัก
สุขภำพในระยะสองปี ที่ผ่ำนมำ
เคยถูกจำคุก หรือ ต้องโทษทำงอำญำ หรือไม่
เคยถูกให้ออกจำกงำน หรือ เลิกจ้ำง หรือไม่

ได้
ไม่เคย

ไม่ได้ เพรำะ
เคย ระบุโรค
โรคประจำตัว
เคย เพรำะ
เคย เพรำะ

ไม่เคย
ไม่เคย

ความคิดเห็ นเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า
1. ครอบครัวของข้ำพเจ้ำอยู่ในประเภท (เลือกตอบหัวข้อละ 1 ข้อ)
ฐำนะทำงกำรเงิน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว
มัน่ คง
ปำนกลำง
อบอุ่นและมีควำมสุขมำก
อบอุ่นและมีควำมสุขพอสมควร
ค่อนข้ำงยำกลำบำก
ยำกลำบำก
มีปัญหำบำงครั้ง
ไม่คอ่ ยดี
2. บุคคลที่ขำ้ พเจ้ำรักมำกที่สุดในขณะนี้ คือ
เหตุผล
3. บุคคลที่ขำ้ พเจ้ำชอบน้อยที่สุดในขณะนี้ คือ
เหตุผล
4. ถ้ำข้ำพเจ้ำมีปัญหำในชีวิตข้ำพเจ้ำจะปรึกษำ
5. ลักษณะงำนที่ชอบ (เลือกตอบหัวข้อละ 1 ข้อ)
1) งำนด้ำนวิชำกำร
งำนปฏิบตั ิ
3) งำนรุก (เหมือนกองหน้ำฟุตบอล)
2) งำนทำคนเดียว
งำนทำเป็ นกลุ่ม
4) งำนที่ทำอย่ำงต่อเนื่ อง
6. วิจำรณ์ขอ้ ดี-ข้อเสีย ของตัวท่ำนเองได้ดงั นี้
ข้อดี
ข้อเสีย
7.ท่ำนคิดว่ำปั จจัยใด เป็ นปั จจัยสำคัญที่สุด ที่ทุกคนในองค์กรควรจะมี (เลือก 3 คำตอบ)
กำรมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร
สติปัญญำควำมเฉลียวฉลำด
มีน้ ำใจ
กำรปรับตัว
ควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์
มีควำมเชื่อมัน่ ในตนเอง
8. จำกข้อ 7ท่ำนคิดว่ำตัวเองมีปัจจัยใดบ้ำง
1)
2)
9. ควำมใฝ่ ฝั นในชีวิตของข้ำพเจ้ำ คือ 1)
10. ข้ำพเจ้ำคิดว่ำองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ควำมสำเร็จในชีวิตคือ
1)
11. ในกรณีฉุกเฉิน ให้ติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ;
1) ชื่อ-นำมสกุล :
สถำนที่ทำงำน :
12. บุคคลอ้ำงอิง ที่ไม่ใช่เพื่อนหรือญำติของท่ำน ;
1) ชื่อ-นำมสกุล :
สถำนที่ทำงำน :

งำนรับ (เหมือนกองหลังฟุตบอล)
งำนโครงกำรระยะสั้น

ควำมใฝ่ รู ้
คุณธรรม
กำรทำงำนเป็ นทีม

ควำมอดทน
ควำมรับผิดชอบ
ควำมเป็ นผูน้ ำ

3)
2)
2)
ควำมสัมพันธ์ :
โทรศัพท์มอื ถือ :
ควำมสัมพันธ์ :
โทรศัพท์มอื ถือ :

13. ควำมคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับตัวท่ำนเองที่อยำกให้บริษัทฯ ทรำบเพิ่มเติม

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็ นควำมจริงทุกประกำร หำกหลังจำกบริษัทฯ จ้ำงข้ำพเจ้ำเข้ำมำทำงำน
พบว่าข้อความในใบสมัครงาน หรือ เอกสารที่นามาแสดง ไม่เป็ นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินชดเชย
หรือค่าเสียหายใดๆ และข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาตามที่จาเป็ นตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
ลงชื่อ

ผูส้ มัคร

วันที่

นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีส่งใบสมัครทำง E-Mail
: ส่งที่ Address : recruit@deves.co.th
กรณีส่งใบสมัครทำงไปรษณีย์ ที่อยู่ : ฝ่ ำยกำรบุคคล บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหำชน) เลขที่ 97 และ 99 ถนนรำชดำเนิ นกลำง
แขวงบวรนิ เวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 1291 โทรสำร 0-2080-1670
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