Genreal - เรื่องทั่วไป

Health - สุขภาพ

No
Yes
Have you been ill during the last two years?
If so, state disease and doctor who treated you.
เคย
ไม
ใหระบุชื่อโรคและแพทยที่รักษา
เคยปวยในระยะ 2 ปนี้บางไหม?
Do you have any physical disability or handicap ?
รางกายมีสวนใดผิดปรกติหรือพิการบางหรือไม ?
Yes
No
Have you ever had a serious injury or operation ?
If so, state
เคยประสบอุบัติเหตุถึงกับมีบาดแผลหรือรับการผาตัดหรือไม ?
เคย
ไมเคย ถาเคยใหอธิบาย _________________________
Excellent
Good
Fair
Poor
General condition of health :
ไมดี
สุขภาพโดยทั่วไป
ดีมาก
ดี
พอใช
Single
Married
Separated
Divorced
Widowed
Marital status :
สถานภาพทางสมรส โสด
แตงงานแลว
แยกกันอยู
หยา
หมาย
No. of Children :
Identity Card / Alien Registration Number :
Nationality :
สัญชาติ : __________________ จํานวนบุตร :________________ เลขบัตรประชาชน / ใบตางดาว _________________________________
Issued Date
Religion :
Ages of Children :
Issued at
ศาสนา : __________________ อายุของบุตร : _______________ ออกให ณ. : ________________ ลงวันที่ _______________________
Father's Name : ชื่อบิดา ____________________________________________ Nationality : สัญชาติ _______________________________
Mother's Name : ชื่อมารดา __________________________________________ Nationality : สัญชาติ _______________________________
Wife/husband's Name : ชื่อภรรยาหรือสามี_____________________________ Nationality : สัญชาติ _______________________________
What is (was) your father's occupation, or business? บิดามีอาชีพหรือตําแหนงอะไร ? ___________________________________________
Have you done your military service? รับราชการทหารแลวหรือยัง ? __________________________________________________________
No.
ไมเคย
Yes
เคย
Have you ever had and legal action taken against you ? เคยถูกฟองคดีหรือเปลา ?
Explain : หากเคย, ใหอธิบาย
What are your hobbies or interests ?
มีหรือชอบงานอดิเรกอะไรบาง ?
Through what means did you apply for a position with us ?
ใครแนะนําใหมาสมัครงานที่นี่ หรือทราบไดอยางไร ?
List relatives or friends in our employ :
ใหเขียนชื่อเพื่อนหรือญาติที่ทํางานในบริษัทนี้
If employed by us, how soon can you start ? ถาบริษัทฯ รับเขาทํางาน จะเริ่มงานไดเมื่อไร ? _____________________________________
Name three persons to whom reference may be Name ขอชื่อรับรอง 3 คน
Name - ชื่อ
Position - ตําแหนง
Address - บริษัทหรือที่อยู
Telephone - โทรศัพท
1. ______________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________________
หลักฐานตอไปนี้ตองแนบพรอมกับใบสมัคร
รูปถาย 1 รูป

สําเนาทะเบียนบาน

สําเนาบัตรประชาชน

สําเนาหลักฐานทางการศึกษา

ใบสมัครงาน (1)
ART -SERINA PISTON CO., LTD
บริษัท อารท - เสรีนา ปสตัน จํากัด

Photograph
ติดรูปถาย

221 MOO 4 CHALONGKRUNG ROAD, LAMPLATUE, LATKRABANG, BANGKOK 10520
Please fill this form in your own handwriting - โปรดกรอกขอความดวยตนเอง
Name (in English) :
ชื่อ (ภาษาไทย)
Address
ที่อยูปจจุบัน

Date of Birth :
วันเดือนปเกิด
Position Applied for :
สมัครตําแหนง
Interview / Test :

Place of Birth :
ที่เกิด

Height (cm)
Weight (kgs)
สูง
หนัก
Telephone Number โทรศัพท
Home
บาน ____________________________
Mobile Phone No.
โทรศัพทมือถือ____________________
Salary Desired :
ตองการเงินเดือน

Age :
อายุ

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE - หามเขียนในชองขางลางนี้
Refuse
Hold

Manpower Request
No. :

Call for Employment
Date
To be hired as - Title :
Probationary Period :

Salaly :
Company :
Division :

Starting Date :
Authorized By :

Preliminary Interviewer 's Comment :

Interviewer 's comment :

Interviewed by ______________________________________________
Date : _____________________________________________________

Interviewed by __________________________________________
Date : ________________________________________________
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สําเนาหลักฐานทางการทหาร (ชาย)

I Certify that all statements made in this application are true ; I Understand that any misrepresentation of fact herein will be cause the
employment agreement hereafter be invalid.
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ขาพเจากรอกในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ ขาพเจาเขาใจดีวาขอความใดทีไมตรงกับความจริงจะยัง
ผลใหสัญญาจางแรงงาน ซึ่งอาจทําขึ้นในภายหลังเปนโมฆะ
Applicant 's Signature :
Date :
ลงนามผูสมัคร
วันที่
FR-HR-0127 REV. 01

Location
ที่ต้งั

When ?
เมื่อไร

Degree
วุฒิการศึกษา

Major Subjects
เรียนหนักไปทางไหน ?

Rent
Board
Stay with parents
Yes
Do you own your home ?
มีบานของตนเองหรือเปลา ?
มี
เชา
อยูหอพัก อยูกับพอแม
No
Do you own a car ? Yes
Make :
Year :
มีรถเองหรือไม ? มี
ไมมี
ชนิดของรถ
รุน
Do you have any income other than what you might receive from us ?
มีรายไดอื่นๆ นอกเหนือจากที่จะไดรับจากบริษัทนี้หรือไม ?
No
Yes
Is your wife / husband comployed
Give her / his occupation
ภรรยาหรือสามีทํางานหรือเปลา
ทํา
ไม
มีตําแหนงหรืออาชีพอะไร
What insurance do you carry ?
มีประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุอะไรบาง ?
Can you provide person or Property to Guarantee yourself with company ?
จะหาบุคคลหรือหลักทรัพยค้ําประกันตัวทานเองไดหรือไม ?
By Cash
Bank Letter of Guarantee
Title Deed
Person
Car
Type :
รถยนต
ประเภทของรถ
Driving Ability
Licence No.
ความสามารถในการขับรถ Motorcycle
จักรยานยนต
ใบขับขี่เลขที่
Please draw, a simple organization chart showing the position of your present appointment
กรุณารางโครงสรางการบริหารของหนวยงานทานอยางคราวๆ เพื่อแสดงตําแหนงของทานภายในองคกร

Financial - การเงิน

Name
ชื่อสถานศึกษา

Commercial/Vocational

พาณิชยการ/อาชีวะ
College
วิทยาลัย
University
มหาวิทยาลัย
Other
อื่นๆ
No.
Yes
Explain :
Are you continuing your studies ?
จะเรียนตอหรือเปลา ?
ไม
เรียนตอ
ใหอธิบาย
What languages can you speak?
What languages can you write ?
พูดภาษาอะไรไดบาง ?
เขียนภาษาอะไรไดบาง ?
Special ability & special skill for using tool
ความสามารถพิเศษ - ความชํานาญในการใชเครื่องมือตางๆ
w.p.m.
Typing Ability
Thai
w.p.m.
English
ความสามารถในการพิมพดีด
ไทย นาทีละ ________ คํา
อังกฤษ นาทีละ _________ คํา
Date of Employment
List every job you have ever had-part-time and fulltime
ใหแจงรายละเอียดงานที่ไดทํามาทุกตําแหนงไมวาเปนงานชั่วคราว วันเดือนปที่ทํางาน Name of Immediate
How did you get the Job?
หรือเต็มเวลา
From
To
Supervisor
ไดงานโดยวิธีใด
Mo. & Yr. Mo. & Yr.
Employer 's Name and Address
ชื่อผูบังคับบัญชา
จาก
ถึง
ชื่อและที่อยูของที่ทํางาน
เดือน ป เดือน ป

Stay with _________________
อยูกับ
Plate number :
เลขทะเบียน

How much ? ทําประกันเทาไร
Baht _____________________ บาท
No
Yes
ได
ไมได
Licence No.
ใบขับขี่เลขที่

Monthly Earnings
รายไดตอเดือน
Nature of Work at Start
ลักษณะงานที่ทําเมื่อเริ่มเขา

Starting

Leaving

เมื่อเริ่มเขา เมื่อกอนออก

Nature of Work When Leaving
ลักษณะงานที่ทําเมื่อกอนออก

Reason for Leaving
เหตุที่ลาออก

Employment - การทํางาน

Education - การศึกษา

Grade
ชั้น
Primary
ประถม
Secondary
มัธยมตน
High School
เตรียมอุดม

What position did you enjoy the most ? Why ?
เทาที่เคยทํางานมา ชอบงานตําแหนงใดมากที่สุด ? ทําไม ?
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FR-HR-0127 REV. 01

