Nakornthong Group
Suwit Lawyer and Accounting Partnership

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

รู ปถ่ำย
ไม่เกิน 6 เดือน

ใบสมัครงาน
APPLICATION FORM
ตำแหน่ งที่ตอ้ งกำร Position Applied
เงินเดือนที่ตอ้ งกำร Salary Expected

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

ประวัตสิ ่ วนตัว / PERSONAL INFORMATION
ชื่อ – สกุล (นำย / นำง / นำงสำว)

Name – Surname (Mr. / Mrs. / Miss)

วัน / เดือน / ปี เกิด
Date of Birthday

สัญชำติ

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

อำยุ

ส่ วนสู ง

น้ ำหนัก

เชื้อชำติ

ศำสนำ

ตำหนิ

................................. Age ......................................... Height .................................... Weight ....................................

Nationality

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

ที่อยูป่ ัจจุบนั (Address)
บัตรประชำชนเลขที่

…………………………………………………….................…..…………………………. Telephone No. …………………

Identity Card No.

บัตรประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีเลขที่
Income Tax No.

ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน
Register Address

ชื่อบิดำ

Father’s Name

ชื่อมำรดำ

โทรศัพท์

วันออกบัตร

วันหมดอำยุ

ออกให้โดย

…………………….. Issue Date …..............……....... Expire Date ………………........ Issue By ……………………..

บัตรประกันสังคมเลขที่

……………..................................................................... Social Insurance No. ………………………………………………

โทรศัพท์

………………………………………………………………………………… Telephone No. ……………………………..

อำยุ

อำชีพ

สถำนที่ทำงำน

อำยุ

อำชีพ

สถำนที่ทำงำน

………….…………. Age ……………………......... Occupation ................................ Place of work ……………….…

Mother’s Name

…………………….. Age …………………………. Occupation …………………… Place of work …………….……

มีจำนวนพี่นอ้ งรวม
Number of Brother & Sister
กำรเกณฑ์ทหำร

เป็ นหญิง
เป็ นชำย
…………………………………………………….. No. of Female ………………. No. of Male ………………....

Military’s background

………………………………………………………………………………………………………………………………......
สถานภาพการสมรส / MARITAL STATUS
โสด Single
สมรส Married
หย่ำ Divorced

สถำนภำพกำรสมรส
ชื่อคู่สมรส Spouse’s Name
สถำนที่ทำงำน Place of work

ไม่จดทะเบียนสมรส Cohabitation

……………………......................................................... อำยุ Age .................................. อำชีพ Occupation ……………..
จำนวนบุตร
เป็ นหญิง
เป็ นชำย
…………………………........................ No. of Children …….… No of Female ………. No. of Male ……………………

ประวัตกิ ารทางาน / WORKING EXPERIENCE
ชื่อบริ ษัท สถานที่ทางาน
Name and Address of Employer
1.
2.
3.
4.
5.

อายุการทางาน (ตั้งแต่ / ถึง)
Period of Employment (Since / to)

ตาแหน่ ง
Position

เงินเดือน
Salary

เหตุผลที่ออกจากงาน
Reasons for resigned

ประวัตกิ ารศึกษา / EDUCATION BACKGROUND
การศึกษา
Education
ประถมศึกษา Primary School

สถาบันการศึกษา
Institute

ปี ที่เข้ า
Admission

ปี ที่จบ
Graduated

วุฒิที่ได้ รับ
Certificate / Degree

มัธยมศึกษา Primary School
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้ น Certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง High Vocational
ปริ ญญาตรี Bachelor Degree
ปริ ญญาโท Master Degree
อื่น ๆ Others

กิจกรรมพิเศษ / ความสามารถพิเศษ Activities / Special Abilities
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การอบรมหรือสัมมนา / TRAINING OR SEMINAR
หลักสู ตร Course

สถาบัน Institute

ระยะเวลา Period of time

ปี Year

ทักษะภาษา / LANGUAGE SKILL
การพูด Speaking
ภาษา Language

ดีมาก
Very good

ดี
Good

การอ่ าน Reading
พอใช้
Regular

ดีมาก
Very good

ดี
Good

การเขียน Writing
พอใช้
Regular

ดีมาก
Very good

ดี
Good

พอใช้
Regular

ไทย Thai
อังกฤษ English
จีน Chiness
อื่น ๆ Others

บุคคลที่รู้จกั เกี่ยวกับตัวท่ำน
Related persons

ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้

Address

ควำมเกี่ยวข้องเป็ น

......................................................................................... Relationship ....................................................................................

โทรศัพท์

........................................................................................ Telephone No. .................................................................................

ข้ำพเจ้ำขอรั บ รองว่ำ ข้อมู ลทั้งหมดเป็ นควำมจริ งทุกประกำร ถ้ำหลังจำกข้ำพเจ้ำเข้ำทำงำนแล้วพบว่ำข้อควำมในใบสมัครหรื อเอกสำรที่ นำมำแสดงไม่ เป็ นควำมจริ ง
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริ ษทั ฯ ถือเป็ นเหตุผลเพียงพอที่จะปลดข้ำพเจ้ำออกจำกกำรเป็ นพนักงำนของบริ ษทั ฯ ได้ทนั ที
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ จะปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่ำงเคร่ งครัดตลอดไป ถ้ำข้ำพเจ้ำเกียจคร้ ำนละทิ้งหน้ำที่ หรื อมีควำมประพฤติไม่เหมำะสม หรื อ
ปฏิบตั ิกำรในทำงที่จะนำควำมเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง หรื อก่อควำมเสี ยหำยให้กบั บริ ษทั ฯ ประกำรหนึ่ งประกำรใด หรื อในระยะเวลำตลอดกำรทำงำน 120 วัน ไม่เป็ นที่พอใจ
ของบริ ษทั ฯ เพรำะหย่อนสมรรถภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ที่ดี ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริ ษทั ฯ เลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้ทนั ที โดยจะไม่เรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนใด ๆ

วันที่
Date

…………………………………………………………………

ลงลำยมือชื่อผูส้ มัคร

Applicants Signature

………………………………………………………………..…

บันทึก (สาหรับเจ้ าหน้ าที)่ / MEMO (FOR STAFF)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

