
                 

       
 

Nakornthong Group 
Suwit Lawyer and Accounting Partnership      

       

 

   
 
 

ต ำแหน่งที่ตอ้งกำร  Position Applied  …………………………………………………………………………........................... 
เงินเดือนที่ตอ้งกำร  Salary Expected  …………………………………………………………………………........................... 
 

ประวตัส่ิวนตวั / PERSONAL INFORMATION 
 

Name – Surname (Mr. / Mrs. / Miss) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    

Date of Birthday   ................................. Age    ......................................... Height     .................................... Weight     .................................... 
  

Nationality    …………..………… Race    ……................…..…….. Religion   ……………….……..   Identity Mark  ……………….… 
 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  (Address)  …………………………………………………….................…..…………………………. Telephone No. ………………… 
   

Identity Card No.   …………………….. Issue Date  …..............……....... Expire Date ………………........ Issue By …………………….. 
 

Income Tax No.   ……………..................................................................... Social Insurance No.  ……………………………………………… 
 

Register Address   ………………………………………………………………………………… Telephone No. …………………………….. 
 

Father’s Name   ………….…………. Age     ……………………......... Occupation  ................................ Place of work  ……………….… 
 

Mother’s Name   ……………………..  Age     …………………………. Occupation  …………………… Place of work  …………….…… 
     

Number of Brother & Sister     …………………………………………………….. No. of Female ………………. No. of Male  ……………….... 
   

Military’s background   ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

สถานภาพการสมรส / MARITAL STATUS 
สถำนภำพกำรสมรส                       โสด   Single        สมรส   Married             หย่ำ   Divorced               ไม่จดทะเบียนสมรส   Cohabitation 
 

ช่ือคู่สมรส  Spouse’s Name  ……………………......................................................... อำยุ  Age .................................. อำชีพ  Occupation …………….. 
 

สถำนที่ท  ำงำน  Place of work  …………………………........................  No. of Children  …….… No of Female  ………. No. of Male  …………………… 
 

ประวตักิารท างาน / WORKING EXPERIENCE 
 
 

Name and Address of Employer Period of Employment (Since / to) Position Salary Reasons for resigned 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

ใบสมัครงาน 
APPLICATION FORM 

7/22 Moo 7 Srinakarin Rd., Tumbon Bangmuang, Amphoe Muang,  
Samutprakarn 10270 Thailand. 
Tel.  66 (0) 2388-0548-9,  66 (0) 2388-0623,  66 (0) 2388-0641   
Fax.  66 (0) 2388-2593 

 
 

รูปถ่ำย 

ไม่เกิน 6 เดือน 

อำย ุ

ช่ือ – สกุล (นำย / นำง / นำงสำว) 

วนั / เดือน / ปีเกิด 
 
สัญชำต ิ

ส่วนสูง น ้ ำหนกั 

เช้ือชำติ ศำสนำ ต ำหนิ 

โทรศพัท ์

บตัรประชำชนเลขที่ วนัออกบตัร วนัหมดอำย ุ ออกใหโ้ดย 

บตัรประจ ำตวัผูเ้สียภำษีเลขที่ บตัรประกนัสังคมเลขที่ 

ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น โทรศพัท ์

ช่ือบิดำ อำย ุ อำชีพ สถำนที่ท ำงำน 

ช่ือมำรดำ อำย ุ อำชีพ สถำนที่ท ำงำน 

มีจ ำนวนพี่นอ้งรวม เป็นหญิง เป็นชำย 

กำรเกณฑท์หำร 

จ ำนวนบุตร เป็นหญิง เป็นชำย 

ช่ือบริษัท  สถานที่ท างาน อายุการท างาน  (ต้ังแต่ / ถึง) ต าแหน่ง เงินเดือน เหตุผลที่ออกจากงาน 



 

ประวตักิารศึกษา / EDUCATION BACKGROUND 
 

การศึกษา   
Education 

สถาบันการศึกษา 
Institute 

ปีที่เข้า   
Admission 

ปีที่จบ   
Graduated 

วุฒิที่ได้รับ   
Certificate / Degree 

ประถมศึกษา  Primary School     

มัธยมศึกษา  Primary School     

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันต้น  Certificate     

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  High Vocational     

ปริญญาตรี  Bachelor Degree     

ปริญญาโท  Master Degree     

อื่น ๆ  Others     
 

กจิกรรมพเิศษ / ความสามารถพเิศษ  Activities / Special Abilities 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การอบรมหรือสัมมนา /  TRAINING OR SEMINAR 
 

หลักสูตร  Course สถาบัน  Institute ระยะเวลา  Period of time ปี  Year 
    
    
    
    
 

ทกัษะภาษา / LANGUAGE SKILL 
 

ภาษา  Language  
การพูด  Speaking การอ่าน  Reading การเขียน  Writing 

ดีมาก 
Very good 

ดี 
Good 

พอใช้ 
Regular 

ดีมาก 
Very good 

ดี 
Good 

พอใช้ 
Regular 

ดีมาก 
Very good 

ดี 
Good 

พอใช้ 
Regular 

ไทย  Thai          

อังกฤษ  English          

จีน  Chiness          

อื่น ๆ  Others          
 

 
Related persons   ......................................................................................... Relationship  ....................................................................................  
   

Address    ........................................................................................ Telephone No.  .................................................................................  
 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำ  ขอ้มูลทั้งหมดเป็นควำมจริงทุกประกำร  ถำ้หลังจำกขำ้พเจ้ำเขำ้ท ำงำนแลว้พบว่ำขอ้ควำมในใบสมคัรหรือเอกสำรที่น ำมำแสดงไม่เป็นควำมจริง  
ขำ้พเจำ้ยินยอมให้บริษทัฯ ถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะปลดขำ้พเจำ้ออกจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษทัฯ ไดท้นัที 
 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่  จะปฏิบติัตำมค ำส่ังระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อย่ำงเคร่งครัดตลอดไป  ถำ้ขำ้พเจำ้เกียจคร้ำนละทิ้งหน้ำที่  หรือมีควำมประพฤติไม่เหมำะสม  หรือ
ปฏิบตัิกำรในทำงที่จะน ำควำมเส่ือมเสียช่ือเสียง  หรือก่อควำมเสียหำยให้กบับริษทัฯ ประกำรหน่ึงประกำรใด  หรือในระยะเวลำตลอดกำรท ำงำน  120  วนั  ไม่เป็นที่พอใจ
ของบริษทัฯ เพรำะหย่อนสมรรถภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ที่ดี  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้บริษทัฯ เลิกจำ้งขำ้พเจำ้ไดท้นัที  โดยจะไม่เรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนใด ๆ 
 

 
Date ………………………………………………………………… Applicants Signature       ………………………………………………………………..… 
 

บันทกึ  (ส าหรับเจ้าหน้าที)่  / MEMO  (FOR STAFF)   
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บุคคลท่ีรู้จกัเก่ียวกบัตวัท่ำน ควำมเก่ียวขอ้งเป็น 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้ โทรศพัท ์

วนัที่ ลงลำยมือช่ือผูส้มคัร 


