
 
 

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 

 

 
 

                                                                                                                                        วนัท่ี (Date) ............................................. 
ต ำแหนง่ทีต้่องกำร  1  .…………………….…….……………………   เงินเดือน  ………………....  บำท / เดือน / วนั 
Position Applied for 2 ………………………………………………….  Salary           Baht / Month / Day 

ช่ือ: : ………………………………………………………………………...........................  ช่ือเลน่ :  …………………….…………….. 
Name                                                                                                                                    Nickname 

ช่ือ – สกลุ (องักฤษ) :  ............................................................................................................................................................................. 
Full Name (English) 
ที่อยูปั่จจบุนั :  ....................................................................................................................................................................................... 
Present Address 
โทรศพัท์ที่บ้ำน :  ...................................... โทรศพัท์ที่ส ำนกังำน / มือถือ  ................................. อีเมล ....................................................... 
Tel. Home                                                Tel. Office/Mobile                                                 Email 
กรณีฉกุเฉินติดตอ่ได้ที่...............................................................................................................โทร.......................................................... 
 

ประวัตส่ิวนตัว ( Personal information ) 

 
วนั เดือน ปีเกิด : ................…………..........อำย:ุ …….... ปี        เชือ้ชำต ิ: …………….......สญัชำต:ิ  ………........ ศำสนำ :……………….. 
Date of birth           Age               Yrs.     Nationality                       Race                            Religion     

ภมูิล ำเนำเดิม : ........................................................................................................................................................................................ 
Former Address  

บตัรประชำชนเลขท่ี : ..............…............................................. ออกให้ ณ : ....................................... บตัรหมดอำย:ุ  ...……………...........   
Identity card no.                                                                    Issued office                                     Expiration date         

ภาวะทางทหาร  ได้รับการยกเว้น  ปลดประจ าการ  จะถกูเรียกใน พ.ศ. …………………… 

Military status  Exempted  Discharged   To be call when: 

สถำนภำพ  โสด   แตง่งำน   หม้ำย   แยกกนั  
Marital status  Single   Married   Widowed   Separated 

เพศ   ชำย   หญิง 
Sex   Male   Female 

 



ประวัตคิรอบครัว  
( Family Information ) 

 
บิดำ ช่ือ-สกลุ .................................................................…….... อำย ุ........... ปี  อำชีพ ...............................โทร..................................... 
Father’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation                      Tel. 

มำรดำ ช่ือ-สกลุ.........................................................................  อำย ุ........... ปี  อำชีพ ................................โทร.................................... 
Mother’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation                       Tel. 

ช่ือภรรยำ/สำม ี….……………………………… สถำนท่ีท ำงำน ……………….………..ต ำแหนง่ …........………โทร.............…….………… 
Name of wife / Husband          Working Place        Position                       Tel. 

มีบตุร …………. คน 
Number of children 

มีพี่น้อง (รวมผู้สมคัร) ............. คน      ชำย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบตุรคนที ่............... 
Number of Members in the family  Male                  Female                              You’re the child of the family 
 

ช่ือ – สกุล 
Full Name 

อาย ุ(ปี)  
Age 

อาชีพ 
Occupation 

สถานท่ีท างาน / ท่ีบา้น 
Address of office /home 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
การศึกษา ( Education )  

ระดบัการศกึษา 
Educational Level 

สถาบนัการศกึษา  
Institution 

วฒุิการศกึษา 
 Degree/Major 

ตัง้แต-่จนถึง 
From-to 

เกรด 
Grade 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
High school 

    

ปวช. 
Vocational 

    

ปวส. 
Diploma 

    

ปริญญาตรี 
Bachelor degree 

    

สงูกวา่ปริญญาตรี 
Post-Graduate 

    

 
กำรฝึกอบรม 
Training: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



ความสามารถพเิศษ (Special Abilities) 

 
ภำษำตำ่งประเทศ 

Foreign Language 

ระบวุำ่: พอใช้/ดี/ดีมำก 
Specify : Fair/Good/Excellent 

 
ระบโุปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำ่น

สำมำรถใช้เป็น 
Computer Program 

 
ระบเุคร่ืองใช้ส ำนกังำนท่ีทำ่น

สำมำรถใช้เป็น 
Office equipment 

พดู 
Speaking 

อำ่น 
Reading 

เขียน 
Writing 

ภำษำไทย  (Thai)      

ภำษำองักฤษ  (English)      

ภำษำจีน (Chinese)      

อื่นๆ (Other)      

 
ความสามารถพเิศษ/รางวัลที่เคยได้รับ 
Abilities to Special/Rewards ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
 

กิจกรรมระหว่างการศึกษา /การฝึกอบรมดูงาน Training Course 

ชื่อหลักสตูร Course ระยะเวลา Duration จัดโดย Organized by สถานที่ Venue 

    

    

    

    

 
  งานอดิเรก / กีฬา 
  (Hobbies / Sport) : …….………………………………………………………………………………………………………. 
  ขบัรถยนต์     :               ไมไ่ด้               ได้                ใบขบัขีเ่ลขที ่ 
    Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………… 

  ขบัจกัรยานยนต์     :         ไมไ่ด้  ได้  ใบขบัขี่เลขท่ี  
    Motorcycle  No  Yes   License No. ……………………………………… 
 

 



ประวัตกิารท างาน (ปัจจุบันตามล าดับถงึเร่ิมต้น) 
Employment Record (your present employer with Starting) 

 

สถานท่ีท างาน 
Company 

ระยะเวลา 
Starting From ต าแหนง่ 

Position 

 
ลกัษณะงาน 

Job description 
 

คา่จ้าง 
Salary 

สาเหตทุี่ออก 
Reasons of 
resignation เร่ิม 

From 
ถึง 
To 

ช่ือบริษัท ……………………………… 
Name of Employer 
ที่ตัง้ ................................................. 
Address โทร.................................... 

      

   

   หน้าที่รับผิดชอบ ...................................................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................................................................... 
 

สถานท่ีท างาน 
Company 

ระยะเวลา 
Starting From ต าแหนง่ 

Position 

 
ลกัษณะงาน 

Job description 
 

คา่จ้าง 
Salary 

สาเหตทุี่ออก 
Reasons of 
resignation เร่ิม 

From 
ถึง 
To 

ช่ือบริษัท ……………………………… 
Name of Employer 
ที่ตัง้ ................................................. 
Address โทร.................................... 

      

   

   หน้าที่รับผิดชอบ ...................................................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................................................................... 
 

สถานท่ีท างาน 
Company 

ระยะเวลา 
Starting From ต าแหนง่ 

Position 

 
ลกัษณะงาน 

Job description 
 

คา่จ้าง 
Salary 

สาเหตทุี่ออก 
Reasons of 
resignation เร่ิม 

From 
ถึง 
To 

ช่ือบริษัท ……………………………… 
Name of Employer 
ที่ตัง้ ................................................. 
Address โทร.................................... 

      

   

   หน้าที่รับผิดชอบ ...................................................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................................................................... 
 



ข้อมูลเพิ่มเติ่ม Miscellaneous 

 
คณุเคยต้องโทษทางแพง่หรืออาญาหรืออยูร่ะหวา่งพจิารณาคดีหรือไม ่              ไมเ่คย               เคย ระบ ุ
Did you have any in process with criminal or civil record                           No                   Yes Explain……………………………… 
คณุเคยสมคัรงานหรือท างานกบับริษัทมาก่อนหรือไม ่                                       ไมเ่คย              เคย ต าแหนง่ 
Have you ever applied to this company?                                                     No                  Yes Explain……………………………… 
คณุเคยป่วยหนกัหรือเป็นโรคติดตอ่ร้ายแรงมาก่อนหรือไม ่                                 ไมเ่คย              เคย 
Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease?   No                  Yes Explain……………………………... 
ในช่วงเวลา 2 ปี คณุประสบอบุตัเิหตหุรือป่วยหนกัจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือไม่        ไมเ่คย          เคย 
In to 2 years, Did you have an accicent or illness with admission ?                   No               Yes Explain………………………. 
สามารถไปปฏิบตัิงานตา่งจงัหวดัทัว่ราชอาณาจกัรไทย                                     ไมไ่ด้  ได้อื่นๆ ระบ.ุ........................................... 
I can work up Country                                                                                 No                    Yes Other(Please Mention) 
สามารถไปปฏิบตัิงานตา่งประเทศ                                                                   ไมไ่ด้  ได้อื่นๆ ระบ.ุ........................................... 
I can work overseas/abroad                                                                        No                    Yes Other(Please Mention) 
เขียนช่ือญาติ / เพื่อน ท่ีท างานอยูใ่นบริษัทฯ ซึง่ทา่นรู้จกัดี 
Give the name of relatives / friends, working with us known to you……………………………………………………………………… 

 
ทำ่นพร้อมที่จะปฏิบตังิำนได้วนัท่ี 
Date available to start work: ………………………………………………………………………………………… 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ ข้อควำมดงักลำ่วทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นควำมจริงทกุประกำร  หำกภำยหลงัจำกทีบ่ริษัทได้วำ่จ้ำงให้ข้ำพเจ้ำเข้ำ
มำท ำงำนแล้ว  ปรำกฏวำ่ ข้อควำมในใบสมคัรงำนเอกสำรท่ีน ำมำแสดง หรือรำยละเอียดท่ีให้ไว้ไมเ่ป็นควำมจริง บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเลกิจ้ำง
ข้ำพเจ้ำได้โดยไมต้่องจ่ำยเงินชดเชยหรือคำ่เสยีหำยใดๆ ทัง้สิน้ 

 
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.  

       
  
                               …………………………………….. 

ลำยมือช่ือผู้สมคัร  
(Applicants signature) 

 

การพจิารณาว่าจ้าง 
ต ำแหนง่  ………………………….… แผนก…………………………..…… เงินเดือน …………………………  ตอ่ / เดือน / วนั       
Position    Department    Salary          Baht / Month / Day     
 

วนัท่ีเร่ิมงำน …………..………….….  คำ่ใช้จำ่ยพเิศษ ……………..………............................................................................... 
Starting date            Allowances                                       
 

ข้อตกลงหลงัพ้นทดลองงำน....................................................................................................................................................... 
Agreement after a probation 

 
 ผู้สมัภำษณ์งำน……………………..……………  ผู้มีอ ำนำจอนมุตัิ…………..……………………… 
                                    (………………………………….)                                                   (…………………………………) 
                              …………./………./……….                    ………./………../……… 


