ALUFORMS (THAILAND) CO., LTD
378 Moo.7 Gateway Industrial City Soi.7 Huasamrong Plaengyao

รูปถ่าย
Photo

Chachoengsao 24190 Tel : 038-088-375 Fax : 038-088-376

ใบสมัครงาน Application Form
ตำแหน่งที่สมัคร

เงินเดือนที่ต้องกำร

Position Required

Expected Salary

ชื่อ/นำมสกุล(นำย/นำง/นำงสำว)

ชื่อเล่น

Name/Surname (Mr./ Mrs./ Ms)

Nick Name

วัน/เดือน/ปี เกิด

อำยุ

Date of Birth

ปี ส่วนสูง

Age

น ้ำหนัก

High

บัตรประชำชนเลขที่

เชื ้อชำติ

Weight

สถำนที่เกิด

Identification Card No.

Place of Birth

สัญชำติ

Race

Nationality

ศำสนำ

กรุ๊ปเลือด

Religion

Blood group

ที่อยูป่ ั จจุบนั  บ้ ำนตนเอง  บ้ ำนเช่ำ  ห้ องเช่ำ  อื่นๆระบุ............................มือถือ(Phone):
Line ID :
Email :
Facebook :
โทรศัพท์(Telephone)

Present Address

ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน
Permanent Address

สถำนที่ทำงำนล่ำสุด

Present office

สถำนภำพสมรส

Marital Status

 โสด

Single

รำยละเอียดคนในครอบครัว

Family Particulars

 สมรส

 หย่ำ  หม้ ำย

Married

สถำนภำพทำงทหำร เกณฑ์แล้ ว (อื่นๆ)……………

Divorced Widowed

Military Service

ชื่อคูส่ มรส

Completed

อำชีพ

Name of Spouse

Other

อำยุ

Occupation

ปี

Age

สถำนทีทำงำน

โทรศัพท์(Telephone)

Company of Address

ชื่อบุตร
Name of Children

รำยละเอียดบิดำมำรดำและพี่น้อง
Parents/Relatives Particulars

บุคคลที่ติดต่อได้ กรณีเร่ งด่วน

Emergency Contact

วันเกิด

อำยุ

เพศ

สถำนที่ศกึ ษำ

Date of Birth

Age

Sex

School Attended

ชื่อ

ควำมสัมพันธ์

อำยุ

อำชีพ

นำยจ้ ำง/สถำนศึกษำ

Name

Relationship

Age

Occupation

Employer / School

ชื่อ/ที่อยู่

Name /Address

ควำมสัมพันธ์

โทรศัพท์

Relationship

Telephone

*** เอกสำรประกอบกำรสมัครงำน : รูปถ่ำย / สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน / ใบรับรองกำรศึกษำ
/ ใบผ่ำนทหำร / ใบผ่ำนงำน / ฝึ กอบรม และเอกสำรสำคัญอื่นๆ

ประวัติกำรศึกษำ(Educational Background)
ระดับกำรศึกษำ
ชื่อสถำนศึกษำ
Educational Level

Institution

วุฒิที่ได้ รับ

สำขำ

ปี ที่จบ

เกรดเฉลี่ย

Degree

Major

Year Graduated

GPA.

ประถม(Primary School
มัธยม(Secondary School)
อำชีวศึกษำปวช.(Vocational)
อนุปริ ญำ/ปวส. (Diploma)
ปริ ญญำตรี (Bachelor)
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
ประวัติกำรทำงำน (โปรดเรี ยงจากปัจจุบนั - อดีต)
Employment History (Please list with the most recent job)

1. บริ ษัท .................................................................................................................ประเภทกิจกำร ........................................
ระยะเวลำในกำรทำงำน เริ่ม ......................................... สิ ้นสุด …………............................... เป็ นระยะเวลำ .....................ปี
ตำแหน่งงำน ……...................................... ลักษณะงำน………...……...............................................................................
สำเหตุที่ออก .......................................................................... เงินเดือน................................. รำยได้ อื่นๆ ...........................
บุคคลอ้ ำงอิง ............................................................ ตำแหน่ง ........................................... เบอร์ ติดต่อ …........................
2. บริ ษัท .................................................................................................................ประเภทกิจกำร ........................................
ระยะเวลำในกำรทำงำน เริ่ม ......................................... สิ ้นสุด …………............................... เป็ นระยะเวลำ .....................ปี
ตำแหน่งงำน ……...................................... ลักษณะงำน………...……...............................................................................
สำเหตุที่ออก .......................................................................... เงินเดือน................................. รำยได้ อื่นๆ ...........................
บุคคลอ้ ำงอิง ............................................................ ตำแหน่ง ........................................... เบอร์ ติดต่อ …........................
3. บริ ษัท .................................................................................................................ประเภทกิจกำร ........................................
ระยะเวลำในกำรทำงำน เริ่ม ......................................... สิ ้นสุด …………............................... เป็ นระยะเวลำ .....................ปี
ตำแหน่งงำน ……...................................... ลักษณะงำน………...……...............................................................................
สำเหตุที่ออก .......................................................................... เงินเดือน................................. รำยได้ อื่นๆ ...........................
บุคคลอ้ ำงอิง ............................................................ ตำแหน่ง ........................................... เบอร์ ติดต่อ …........................
คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรมสำเร็ จรูป, ภำษำ, ระบบ, และควำมสำมำรถในกำรใช้ งำน
Computer Program (Specify: Program and ability in using)

ดีมำก(Excellent)
9
8
7

ปำนกลำง(Fair)
6
5
4

ไม่ดี ( Poor )
3
2
1

1……………………………………………
2……………………………………………
3………………………………………….…
4……………………………………………
5……………………………………………



























































































มีใบขับขี่ (Own Driving License)  รถยนต์(Car)เลขที.่ ...................................  รถจักรยำนยนต์(Motorcycle)เลขที.่ ........................................
มีพำหนะเป็ นของตัวเอง ( Owner of Vehicle)  รถยนต์(Car)
 รถจักรยำนยนต์(Motorcycle)
สำมำรถไปทำงำนต่ำงจังหวัดได้ หรื อไม่ (Can you go to another province?)  ได้ (Yes)  ไม่ได้ (No) เพรำะ....................................................

คุณทรำบข่ำวกำรสมัครงำนจำกที่ใด ?
 เว็บไซด์ (Website)………………………………...  ป้ำยประกำศหน้ ำโรงงำน
 พนักงำนบริ ษัทชื่อ(Personal Recommendation)………………………………………………….……………………..
 อื่นๆ( Others)………………………………..
บุคคลอ้ ำงอิงที่ไม่ใช่ญำติซงึ่ ทรำบประวัติของท่ำนและบริ ษัท ฯ สำมำรถสอบถำมได้ Persons other than relatives can be contacted
ชื่อ/สกุล
ตำแหน่ง
สถำนที่ทำงำน
เกี่ยวข้ องเป็ น
โทรศัพท์
Name

Position

Office /Contact Address

Relationship

Telephone

โปรดใส่เครื่ องหมำยถูกในช่อง  ด้ ำนขวำหลังข้ อควำมแต่ละข้ อ
Please check in box  provided of the each item
1. ปั จจุบนั ท่ำนมีญำติพี่น้องหรื อบุคคลที่ร้ ู จกั ที่ทำงำนอยูก่ บั บริ ษัทหรื อไม่? หำกมีโปรดระบุชื่อ และตำแหน่ง..............……..……………………………………………..
Do you have any immediate relative(s) working at this company. ? If so, please give the name and position  มี (Yes)

 ไม่มี (No)

2. ท่ำนเคยต้ องโทษในคดีอำญำหรื อกระทำควำมผิดทำงกฎหมำยหรื อไม่
Have you ever been charged by any lawsuit or convicted on a criminal charge?

 เคย (Yes)

 ไม่เคย(No)

 เคย (Yes)

 ไม่เคย(No)

3. ท่ำนเคยถูกลงโทษด้ วยควำมผิดทำงวินัยหรื อถูกเลิกจ้ ำงจำกบริ ษัท /องค์กร/หน่วยงำนรำชกำรใดหรื อไม่
Have you ever been suspended or dismissed by any company / organization / government service?

4. ท่ำนเคยมีอำกำรเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รังหรื อทำงจิตใจหรื อได้ รับบำดเจ็บทำงร่ำงกำยใดหรือไม่?หำกมีโปรดระบุ……….………………………………………………..
Are you now, or have you ever been suffering form any chronic disease/mental illness/ physical defects. ?
5. ท่ำนเคยได้ รับกำรแจ้ งว่ำจะถูกเลิกจ้ ำงจำกบริ ษัท /องค์กร/หน่วยรำชกำรใดหรือไม่?

 มี (Yes)
 เคย (Yes)

 ไม่มี (No)
 ไม่เคย(No)

Have you ever resigned after being informed that you would be dismissed by any company/organization/government service?

 เคย (Yes)

6. ท่ำนทดลองหรื อเคยทดลอง ติดยำหรื อเคยติดยำเสพติดให้ โทษใดหรื อไม่?

 ไม่เคย(No)

Are you now,or have you ever tried or been addicted to drugs?

 เคย (Yes) ระบุ ..............................................
 ไม่เคย(No)

7. ท่ำนเคยทำงำนประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตหรื อไม่?
He has worked in production plant?

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมที่ข้ำพเจ้ ำเขียนข้ ำงต้ นนันเป็
้ นควำมจริ งทุกประกำร หำกภำยหลังทำงบริ ษัทตรวจสอบพบว่ำ ข้ อควำมใดเป็ นเท็จ
ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ ทำงบริษัท บอกเลิกกำรว่ำจ้ ำงข้ ำพเจ้ ำได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชย และค่ำบอกกล่ำวล่วงหน้ ำใดๆทังสิ
้ ้น

ลงชื่อผู้สมัคร

วันที่สมัคร

Applicant’s Signature (ตัวบรรจง)

Date
เสนอจ้ ำงงำน (สำหรับฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรบุคคล) FOR HR ONLY

ตำแหน่ง : ………………...………………………………………………..…….….. เสนอโดย : .......……..…………...……………………………….........
Position for which considered
Presented by (
)
แผนก : ………………………………….. ฝ่ ำย : ………….....................................................
Section
Department
วันเริ่ มงำน : ..................................................
เงินเดือน : ......................................................
Hiring Date
Saraly
เงื่อนไขกำรจ้ ำงอื่นๆ : ……………………………………………………...…… ตรวจทำนโดย : …....................….............................................................
Other conditions.................................................................................................
HR Approved
(
)
วันที่ : Date................................................................................
อนุมตั ิจ้ำงงำน Final Approval
อนุมตั ิโดย : ................................................................................... วันที่ : Date ......................................................................................................................
(
กรรมกำรผู้จดั กำร
)

Approved by

