บริษัท สหโมเสคอุตสำหกรรม จำกัด (มหำชน)
THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
65 อำคำรชำนำญ เพ็ญชำติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชัน้ 29
ถ.พระรำม 9 ห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-2487007 (อัตโนมัต)ิ โทรสำร 02-2487005-6

ใบสมัครงาน
ตำแหน่งที่สมัคร:
Position Apply For
ชื่อ/นำมสกุล:

ไทย:
Name&Surname English
ที่อยู่ปัจจุบนั :
Present Address
วัน/เดือน/ปี เกิด(พ.ศ.):
Date of birth
เชื ้อชำติ:
Race
เลขที่บตั รประชำชน:
I/D Card No.
สถำนภำพสมรส:
โสด
Marital Status
ชื่อคู่สมรส:
Spouse Name
ชื่อ/นำมสกุล บิดำ:
Father Name
ชื่อ/นำมสกุล มำรดำ:
Mother Name
จำนวนพี่น้อง:
Number of Relative

APPLICATION FORM
เงินเดือนที่ต้องกำร:
Expected Salary

ข้ อมูลส่ วนตัว

PERSONAL DATA
ชื่อเล่น:
Nickname
โทรศัพท์: บ้ ำน (Home)
:
Mobile:
อำยุ:
ปี เพศ:
ส่วนสูง(High):
Age
Sex
น ้ำหนัก(Weight):
สัญชำติ:
ศำสนำ
Nationality
Religion
สถำนที่ออกบัตร:
วันที่ออกบัตร:
Issued At
Date Issued
สมรส
หย่ำ
จำนวนบุตร/ธิดำรวม :
จดทะเบียน
ไม่จดทะเบียนNumber of Children
อำชีพ:
Occupation
อำชีพ:
Occupation
อำชีพ:
Occupation
ชำย
หญิง
Male
Female

ซม. (cms)
กก.(kgs)

วันที่บตั รหมดอำยุ:
Expire Date
ชำย
หญิง

ประวัติการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
Level
ประถมศึกษำ (Primary)
มัธยมศึกษำ (High School)
ประกำศนียบัตร/วิทยำลัย
Vocational/College

มหำวิทยำลัย
University

อื่นๆ (Others)

EDUCATION BACKGROUND
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ/ที่ตงั ้
ปี ที่เข้ ำศึกษำ
School or Institution Name/Location
จำก
ถึง

วุฒิ/สำขำที่สำเร็จ
Qualification&Major

ความสามารถทางภาษา
LANGUAGE ABILITY
ควำมสำมำรถทำงภำษำ
LANGUAGE ABILITY

ดี
Good

กำรพูด
Speaking
พอใช้
Fair

เล็กน้ อย
Poor

ดี
Good

กำรเขียน
Writing
พอใช้
Fair

เล็กน้ อย
Poor

ควำมเข้ ำใจ
Understanding
ดี
พอใช้
เล็กน้ อย
Good
Fair
Poor

ไทย
Thai
อังกฤษ
English
จีน
Chiness (………………)
อื่นๆ
Others

ความสามารถพิเศษ
SPECIAL ABILITY
พิมพ์ดีด
Typing
ไทย:
Thai
อังกฤษ
Engligh
งำนอดิเรก
Hobbies

คอมพิวเตอร์
Computer

ควำมสำมำรถอื่นๆ
Others

คำ/นำที
wpm.
คำ/นำที
wpm.
กีฬำ:
Sports

ควำมสนใจอื่นๆ
Other Interests

ประสบการณ์ การทางาน (เริ่ มจากปั จจุบัน แล้ วย้ อนหลังตามลาดับ)
WORKING EXPERIENCE (Start with present position and work backward)
1. ชื่อบริ ษัท
Company's Name
ที่อยู่
Address
หน้ ำที่ปฏิบตั ิโดยสรุป:
Job Duties
วันเริ่มงำน (Date From)
เงินเดือน:
Salary
2. ชื่อบริ ษัท
Company's Name
ที่อยู่
Address
หน้ ำที่ปฏิบตั ิโดยสรุป:
Job Duties
วันเริ่มงำน (Date From)
เงินเดือน:
Salary

โทรศัพท์:
Tel.

ถึง (To)
บำท/เดือน เหตุผลที่ออกจำกงำน:
Bht/Month Reason For Leaving

ตำแหน่ง (Position)

โทรศัพท์:
Tel.

ถึง (To)
บำท/เดือน เหตุผลที่ออกจำกงำน:
Bht/Month Reason For Leaving

ตำแหน่ง (Position)

3. ชื่อบริ ษัท
Company's Name
ที่อยู่
Address
หน้ ำที่ปฏิบตั ิโดยสรุป:
Job Duties
วันเริ่มงำน (Date From)
เงินเดือน:
Salary
4. ชื่อบริ ษัท
Company's Name
ที่อยู่
Address
หน้ ำที่ปฏิบตั ิโดยสรุป:
Job Duties
วันเริ่มงำน (Date From)
เงินเดือน:
Salary
5. ชื่อบริ ษัท
Company's Name
ที่อยู่
Address
หน้ ำที่ปฏิบตั ิโดยสรุป:
Job Duties
วันเริ่มงำน (Date From)
เงินเดือน:
Salary
6. ชื่อบริ ษัท
Company's Name
ที่อยู่
Address
หน้ ำที่ปฏิบตั ิโดยสรุป:
Job Duties
วันเริ่มงำน (Date From)
เงินเดือน:
Salary
7. ชื่อบริ ษัท
Company's Name
ที่อยู่
Address
หน้ ำที่ปฏิบตั ิโดยสรุป:
Job Duties
วันเริ่มงำน (Date From)
เงินเดือน:
Salary

โทรศัพท์:
Tel.

ถึง (To)
บำท/เดือน เหตุผลที่ออกจำกงำน:
Bht/Month Reason For Leaving

ตำแหน่ง (Position)

โทรศัพท์:
Tel.

ถึง (To)
บำท/เดือน เหตุผลที่ออกจำกงำน:
Bht/Month Reason For Leaving

ตำแหน่ง (Position)

โทรศัพท์:
Tel.

ถึง (To)
บำท/เดือน เหตุผลที่ออกจำกงำน:
Bht/Month Reason For Leaving

ตำแหน่ง (Position)

โทรศัพท์:
Tel.

ถึง (To)
บำท/เดือน เหตุผลที่ออกจำกงำน:
Bht/Month Reason For Leaving

ตำแหน่ง (Position)

โทรศัพท์:
Tel.

ถึง (To)
บำท/เดือน เหตุผลที่ออกจำกงำน:
Bht/Month Reason For Leaving

ตำแหน่ง (Position)

บุคคลอ้ างอิง (ไม่ ใช่ ญาติหรือผู้บังคับบัญชาเดิม)
Business reference (Do not list relative of former employee)
ชื่อ (Name)

สถำนที่ทำงำน (Company)

ควำมสัมพันธ์ (Relation)

โทรศัพท์ (Tel.)

การฝึ กอบรม (TRAINING)
ชื่อหลักสูตรฝึ กอบรม
Course

สถำบันฝึ กอบรม
Institue

ปี ที่ฝึกอบรม
Year

ระยะเวลำ (วัน)
Period (Day)

ข้ อมูลอื่นๆ
Others
กำรรับรำชกำรทหำร:
( ) ได้ รับยกเว้ น(Excepted)
Malitary Service
( ) ไม่ได้ รับยกเว้ น(Conscripted)
ท่ำนมีรถยนต์เป็ นของตัวเองหรื อไม่( ) มี (Yes)
Do you own any car ?
( ) ไม่มี (No)
ท่ำนมีใบขับขี่หรื อไม่:
( ) มี (Yes)
Do you have driving Licence ? ( ) ไม่มี (No)
ท่ำนเคยมีโรคหรื อได้ รับอุบตั ิเหตุร้ำยแรงหรื อไม่ :
(
Have you ever had any serious illiness or accident ? (
ท่ำนมีเพื่อนหรื อคนรู้จกั อยู่ในบริ ษัทนี ้หรื อไม่
(
Do you have any friend in this Company ?
(
ท่ำนทรำบข่ำวกำรรับสมัครงำนของบริ ษัทจำก
From what sources do you know about the opening job ?(

เหตุผล(Reason) :
รับรำชกำรทหำรเมื่อ (Joined Military):
รถยนต์เลขที่
Car No.
รถจักรยำนยนต์ เลขที่
Motorcycle No.
) มี (Yes)
ระบุ
) ไม่มี (No) Pls, Fill.
) มี (Yes)
ชื่อ
) ไม่มี (No) Name

) พนักงำนบริ ษัทนี ้แนะนำ ชื่อ
UMI employee
Neme
( ) เพื่อนจำกบริ ษัทอื่นแนะนำ ( ) สำนักงำนจัดหำงำน ( ) หนังสือพิมพ์
ระบุ
Your Friend
Labour Office
Newspaper
Pls, Fill.
( ) ตลำดนัดแรงงำน
( ) ท่ำนมำสมัครเอง ( ) สถำบันกำรศึกษำ
ระบุ
Job Bazaar
Self
Ed. Institute
Pls, Fill.
ถ้ ำบริ ษัทฯ ตกลงรับท่ำนเข้ ำทำงำน ท่ำนจะสำมำรถเริ่มงำนได้ เมื่อไร (If accepted, I can report for work on):
บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน (Person to contact in case of emergency Name) :
ที่อยู…
่ ………………………………………………………………………………………………โทร………………………………………………………………….
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมข้ ำงต้ นถูกต้ องและเป็ นควำมจริ งทุกประกำร ข้ ำพเจ้ ำยินดีให้ บริ ษัทฯ สอบประวัติฯ เกี่ยวกับตัวข้ ำพเจ้ ำได้ และหำกข้ ำพเจ้ ำได้
รับกำรพิจำรณำเข้ ำทำงำน และบริ ษัทฯ ตรวจสอบว่ำข้ อควำมที่ให้ ไว้ ไม่ตรงกับควำมจริ ง ข้ ำพเจ้ ำยินดีให้ บริ ษัทฯ ยกเลิกสัญญำจ้ ำงของข้ ำพเจ้ ำได้ ทนั ที
I certify that my answer to each of the foregoing is true. I understand that any incorrect, In complete, or false statemant of information
funished by me will be considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment.
ลงชื่อ (Signature)

วันที่ (Date)

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท
FOR OFFICER USE ONLY
เอกสารการสมัครงาน
Document For Application
(
(
(
(
(
(
(

ผลการคัดเลือกใบสมัคร
Selection Comments

) รูปถ่ำย ขนำด……………"
Photograph
) หลักฐำนทำงกำรศึกษำ
Education Document
) สำเนำทะเบียนบ้ ำน
Census Certificate
) สำเนำบัตรประชำชน
Identification Card
) หลักฐำนทำงกำรทหำร
Military Register
) เอกสำรรับรองกำรทำงำน
Recommendation Letter
) อื่นๆ……………………………………
Others

(

) คัดออก
Select off
( ) เหมำะสมกับตำแหน่ง
Suitable For Position
หมำยเลขประจำตัว

ระบุ

การสัมภาษณ์ เบือ้ งต้ น
First Interview

ผู้สมั ภำษณ์/Interviewer
วันที/่ Date

การสัมภาษณ์ ครัง้ สุดท้ าย
Final Interview

ผู้สมั ภำษณ์ /Interviewer
วันที/่ Date

ความเห็นของผู้จัดการฝ่ าย/หัวหน้ าแผนก
ตำแหน่งที่จ้ำง
Position employed
เงินเดือน
Salary
วันเริ่มงำน
Commencement Date

ฝ่ ำย/แผนก
Department
รำยได้ อื่น
Other Income
ลงชื่อ/Signature
วันที/่ Date

ความเห็นของผู้จัดการฝ่ ายบุคคล
วันที่เริ่มทดลองงำน
เงินเดือนระหว่ำงทดลองงำน
สิ ้นสุดกำรทดลองงำนวันที่
เงินเดือนบรรจุ
ลงชื่อ/Signature

โดยทดลองงำนเป็ นเวลำ 120 วัน
บำท/เดือน
บำท/เดือน
วันที/่ Date

สาหรับผู้จัดการฝ่ ายการเงินและบัญชี

ได้ รับสำเนำใบสมัครเรี ยบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ/Signature

วันที/่ Date

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด ( มหาชน )

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ผ้ สู มัครงาน
(แบบทดสอบถำมนีไ้ ม่ได้ วดั ควำมผิดควำมถูก ควำมดีหรือควำมไม่ดี เพียงแต่ต้องกำรให้ ร้ ูจกั คุณดีขึ ้นเท่ำนัน้ )
ชื่อ/นำมสกุล
วัน/เดือน/ปี

หมวด ก.
1
2
3

วิชำที่ข้ำพเจ้ ำชอบและสนใจมำกที่สดุ ตอนเรี ยนหนังสือ
วิชำที่ข้ำพเจ้ ำไม่ถนัดและไม่ชอบคือ
ถ้ ำมีโอกำส ข้ ำพเจ้ ำจะศึกษำต่อในสำขำ

4
5

งำนอดิเรกของข้ ำพเจ้ ำคือ
สำขำงำนศิลปะ ที่ข้ำพเจ้ ำชอบมำกที่สดุ คือ

6

ประเภทของดนตรี ที่ข้ำพเจ้ ำชอบมำกที่สดุ คือ

7
8
9

เครื่องดนตรี ที่ข้ำพเจ้ ำชอบมำกที่สดุ คือ
ประเภทของหนังสือ ที่ข้ำพเจ้ ำชอบมำกที่สดุ คือ
สัตว์เลี ้ยง ที่ข้ำพเจ้ ำชอบมำกที่สดุ คือ

10 สำหรับต้ นไม้ ระหว่ำงดอกกับไม้ ผล ข้ ำพเจ้ ำชอบ
11
12
13
14

สี ที่ข้ำพเจ้ ำชอบมำกที่สดุ คือ
กีฬำ ที่ข้ำพเจ้ ำชอบมำกที่สดุ คือ
จุดเด่นในตัวข้ ำพเจ้ ำคือ
จุดอ่อนในตัวข้ ำพเจ้ ำคือ

15 ปรัชญำชีวิตของข้ ำพเจ้ ำคือ
16 สิ่งทีข่ ้ ำพเจ้ ำคิดว่ำจะเป็ นอุปสรรคขัดขวำงควำมก้ ำวหน้ ำและควำมสำเร็ จของข้ ำพเจ้ ำคือ
17 สำหรับข้ ำพจ้ ำ คนที่มคี วำมคิดเห็นไม่ตรงกับข้ ำพเจ้ ำเป็ นคน
18
19
20
21

เวลำที่ข้ำพเจ้ ำโกรธมำกๆ ข้ ำพเจ้ ำจะ
ข้ ำพเจ้ ำคิดว่ำคุณสมบัติที่สำคัญที่สดุ ในกำรแก้ ไขปั ญหำยำกๆ ก็คือ
ผู้ที่ข้ำพเจ้ ำชอบปรึกษำด้ วย เวลำมีปัญหำยำกๆ ก็คือ
ผู้ที่มอี ิทธิพลต่อควำมคิดเห็นและกำรดำเนินชีวิตของข้ ำพเจ้ ำคือ

22 สิ่งที่ข้ำพเจ้ ำภูมใิ จมำกที่สดุ ในชีวิตคือ
ข้ ำพเจ้ ำจะภูมใิ จอีกครั ้งก็ตอ่ เมื่อ

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด ( มหาชน )

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ผ้ สู มัครงาน

หมวด ข.
1

สิ่งที่ข้ำพเจ้ ำชอบมำกที่สดุ ในที่ทำงำนเก่ำของข้ ำพเจ้ ำคือ :

2

สิ่งที่ข้ำพเจ้ ำชอบน้ อยที่สดุ ในที่ทำงำนเก่ำของข้ ำพเจ้ ำคือ :

3

ผลงำนที่แสดงถึงควำมสำเร็ จในงำน ในที่ทำงำนเก่ำของข้ ำพเจ้ ำคือ :

4

ลักษณะของงำนที่ข้ำพเจ้ ำชอบคือ :

5

ลักษณะของที่ทำงำนในอุดมคติดของข้ ำพเจ้ ำคือ :

6

ลักษณะของหัวหน้ ำงำนในอุดมคติดของข้ ำพเจ้ ำคือ :

7

ลักษณะของผู้ร่วมงำนในอุดมคติดของข้ ำพเจ้ ำคือ :

8

ลักษณะของผู้ใต้ บงั คับบัญชำในอุดมคติดของข้ ำพเจ้ ำคือ :

9

ถ้ ำข้ ำพเจ้ ำมีปัญหำควำมขัดแย้ งกับเพื่อนร่วมงำน ข้ ำพเจ้ ำจะ :

10 ข้ ำพเจ้ ำคิดว่ำผลตอบแทนที่ได้ จำกกำรทำงำน มีดงั นี ้ :
11 เป้ำหมำยในชีวิตของข้ ำพเจ้ ำคือ :
12 สิ่งที่ข้ำพเจ้ ำตังควำมหวั
้
งไว้ ว่ำจะได้ รับจำกกำรทำงำนกับบริ ษัทนี ้คือ :

