NAWAKIJ ALUMINUM AND GLASS (2009) COMPANY LIMITED
NWK PLUS INTERNATIONAL CO.,LTD.

NAWAKIJ ALUMINUM AND GLASS (2009) CO.,LTD.

NAWAKIJ ALUMINUM LTD.,PART.

APPLICATION FORM

วันที่ (Date) .............................................
ตำแหน่งทีต่ ้ องกำร
1 .…………………….…….…………………… เงินเดือน ……………….... บำท / เดือน / วัน
Position Applied for
2 …………………………………………………. Salary
Baht / Month / Day
ชื่อ:
: ………………………………………………………………………........................... ชื่อเล่น : …………………….……………..
Name

Nickname

ชื่อ – สกุล (อังกฤษ) : .............................................................................................................................................................................
Full Name (English)
ที่อยูป่ ั จจุบนั : .......................................................................................................................................................................................
Present Address
โทรศัพท์ที่บ้ำน : ...................................... โทรศัพท์ที่สำนักงำน / มือถือ ................................. อีเมล .......................................................
Tel. Home
Tel. Office/Mobile
Email
กรณีฉกุ เฉินติดต่อได้ ที่...............................................................................................................โทร..........................................................

ประวัตสิ ่ วนตัว ( Personal information )
วัน เดือน ปี เกิด : ................…………..........อำยุ: …….... ปี

เชื ้อชำติ : …………….......สัญชำติ: ………........ ศำสนำ :………………..

Date of birth

Nationality

Age

Yrs.

Race

Religion

ภูมิลำเนำเดิม : ........................................................................................................................................................................................
Former Address
บัตรประชำชนเลขที่ : ..............…............................................. ออกให้ ณ : ....................................... บัตรหมดอำยุ: ...……………...........
Identity card no.
Issued office
Expiration date
ภาวะทางทหาร

ได้ รับการยกเว้ น

ปลดประจาการ

จะถูกเรียกใน พ.ศ. ……………………

Military status

Exempted

Discharged

To be call when:

สถำนภำพ

โสด

แต่งงำน

หม้ ำย

แยกกัน

Marital status

Single

Married

Widowed

Separated

เพศ

ชำย

หญิง

Sex

Male

Female

ประวัตคิ รอบครัว
( Family Information )
บิดำ ชื่อ-สกุล .................................................................…….... อำยุ ........... ปี อำชีพ ...............................โทร.....................................
Father’s name-surname

Age

Yrs. Occupation

Tel.

มำรดำ ชื่อ-สกุล......................................................................... อำยุ ........... ปี อำชีพ ................................โทร....................................
Mother’s name-surname

Age

Yrs. Occupation

Tel.

ชื่อภรรยำ/สำมี ….……………………………… สถำนที่ทำงำน ……………….………..ตำแหน่ง …........………โทร.............…….…………
Name of wife / Husband

Working Place

มีบตุ ร …………. คน
Number of children

Position

Tel.

มีพี่น้อง (รวมผู้สมัคร) ............. คน

ชำย ............. คน

หญิง ............. คน

เป็ นบุตรคนที่ ...............

Number of Members in the family

Male

Female

You’re the child of the family

ชื่อ – สกุล
Full Name

อายุ (ปี )
Age

อาชีพ
Occupation

สถานที่ทางาน / ที่บา้ น
Address of office /home

1.
2.
3.
4.
การศึกษา ( Education )
ระดับการศึกษา
Educational Level
มัธยมศึกษาตอนปลาย
High school
ปวช.
Vocational
ปวส.
Diploma
ปริ ญญาตรี
Bachelor degree
สูงกว่าปริ ญญาตรี
Post-Graduate

สถาบันการศึกษา
Institution

วุฒิการศึกษา
Degree/Major

ตังแต่
้ -จนถึง
From-to

เกรด
Grade

กำรฝึ กอบรม
Training: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ความสามารถพิเศษ (Special Abilities)
ภำษำต่ำงประเทศ
Foreign Language

ภำษำไทย

ระบุวำ่ : พอใช้ /ดี/ดีมำก
Specify : Fair/Good/Excellent
พูด
Speaking

อ่ำน
Reading

เขียน
Writing

ระบุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำ่ น
สำมำรถใช้ เป็ น
Computer Program

ระบุเครื่ องใช้ สำนักงำนที่ทำ่ น
สำมำรถใช้ เป็ น
Office equipment

(Thai)

ภำษำอังกฤษ

(English)

ภำษำจีน (Chinese)
อื่นๆ (Other)

ความสามารถพิเศษ/รางวัลที่เคยได้ รับ
Abilities to Special/Rewards …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….……………………………………..
กิจกรรมระหว่ างการศึกษา /การฝึ กอบรมดูงาน Training Course
ชื่อหลักสูตร Course

ระยะเวลา Duration

จัดโดย Organized by

สถานที่ Venue

งานอดิเรก / กีฬา
(Hobbies / Sport) : …….……………………………………………………………………………………………………….
ขับรถยนต์ :
ไม่ได้
ได้
ใบขับขีเ่ ลขที่
Driving
No
Yes
Driving License No. ………………………………………
ขับจักรยานยนต์ :
ไม่ได้
ได้
ใบขับขี่เลขที่
Motorcycle
No
Yes
License No. ………………………………………

ประวัตกิ ารทางาน (ปั จจุบันตามลาดับถึงเริ่มต้ น)
Employment Record (your present employer with Starting)

สถานที่ทางาน
Company

ระยะเวลา
Starting From
เริ่ ม
From

ถึง
To

ตาแหน่ง
Position

ลักษณะงาน
Job description

ค่าจ้ าง
Salary

สาเหตุที่ออก
Reasons of
resignation

ชื่อบริ ษัท ………………………………
Name of Employer
ที่ตงั ้ .................................................
Address โทร....................................
หน้ าที่รับผิดชอบ ......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

สถานที่ทางาน
Company

ระยะเวลา
Starting From
เริ่ ม
From

ถึง
To

ตาแหน่ง
Position

ลักษณะงาน
Job description

ค่าจ้ าง
Salary

สาเหตุที่ออก
Reasons of
resignation

ชื่อบริ ษัท ………………………………
Name of Employer
ที่ตงั ้ .................................................
Address โทร....................................
หน้ าที่รับผิดชอบ ......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

สถานที่ทางาน
Company

ระยะเวลา
Starting From
เริ่ ม
From

ถึง
To

ตาแหน่ง
Position

ลักษณะงาน
Job description

ค่าจ้ าง
Salary

สาเหตุที่ออก
Reasons of
resignation

ชื่อบริ ษัท ………………………………
Name of Employer
ที่ตงั ้ .................................................
Address โทร....................................
หน้ าที่รับผิดชอบ ......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

ข้ อมูลเพิ่มเติ่ม Miscellaneous
คุณเคยต้ องโทษทางแพ่งหรื ออาญาหรื ออยูร่ ะหว่างพิจารณาคดีหรื อไม่
ไม่เคย
เคย ระบุ
Did you have any in process with criminal or civil record
No
Yes Explain………………………………
คุณเคยสมัครงานหรื อทางานกับบริ ษัทมาก่อนหรื อไม่
ไม่เคย
เคย ตาแหน่ง
Have you ever applied to this company?
No
Yes Explain………………………………
คุณเคยป่ วยหนักหรื อเป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงมาก่อนหรื อไม่
ไม่เคย
เคย
Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease? No
Yes Explain……………………………...
ในช่วงเวลา 2 ปี คุณประสบอุบตั เิ หตุหรื อป่ วยหนักจนต้ องเข้ าโรงพยาบาลหรื อไม่ ไม่เคย
เคย
In to 2 years, Did you have an accicent or illness with admission ?
No
Yes Explain……………………….
สามารถไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดทัว่ ราชอาณาจักรไทย
ไม่ได้
ได้ อื่นๆ ระบุ............................................
I can work up Country
No
Yes Other(Please Mention)
สามารถไปปฏิบตั ิงานต่างประเทศ
ไม่ได้
ได้ อื่นๆ ระบุ............................................
I can work overseas/abroad
No
Yes Other(Please Mention)
เขียนชื่อญาติ / เพื่อน ที่ทางานอยูใ่ นบริ ษัทฯ ซึง่ ท่านรู้จกั ดี
Give the name of relatives / friends, working with us known to you………………………………………………………………………
ท่ำนพร้ อมที่จะปฏิบตั งิ ำนได้ วนั ที่
Date available to start work: …………………………………………………………………………………………
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ อควำมดังกล่ำวทังหมดในใบสมั
้
ครนี ้เป็ นควำมจริ งทุกประกำร หำกภำยหลังจำกทีบ่ ริ ษัทได้ วำ่ จ้ ำงให้ ข้ำพเจ้ ำเข้ ำ
มำทำงำนแล้ ว ปรำกฏว่ำ ข้ อควำมในใบสมัครงำนเอกสำรที่นำมำแสดง หรื อรำยละเอียดที่ให้ ไว้ ไม่เป็ นควำมจริ ง บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเลิกจ้ ำง
ข้ ำพเจ้ ำได้ โดยไม่ต้องจ่ำยเงินชดเชยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ ทังสิ
้ ้น
I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The Company has
right to terminate my employment without any compensation or severance pay what sever.

……………………………………..
ลำยมือชื่อผู้สมัคร
(Applicants signature)

การพิจารณาว่ าจ้ าง
ตำแหน่ง ………………………….… แผนก…………………………..…… เงินเดือน ………………………… ต่อ / เดือน / วัน
Position

Department

Salary

Baht / Month / Day

วันที่เริ่ มงำน …………..………….…. ค่ำใช้ จำ่ ยพิเศษ ……………..………...............................................................................
Starting date

Allowances

ข้ อตกลงหลังพ้ นทดลองงำน.......................................................................................................................................................
Agreement after a probation

ผู้สมั ภำษณ์งำน……………………..……………
(………………………………….)
…………./………./……….

ผู้มีอำนำจอนุมตั ิ…………..………………………
(…………………………………)
………./………../………

