
                       โปรดกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี เพอืใชป้ระกอบการพิจารณาการรับท่านเขา้ทาํงาน อนึงในกรณีทีท่าน ไม่ผา่น การพิจารณารับเขา้ทาํงาน ขอ้มูลในใบสมคัรจะถูกเกบ็รักษาไวอี้กเป็นระยะเวลา 1 ปี 

เพือพิจารณาความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานอืน ในกรณีทีท่าน ผา่น การพิจารณารับเขา้ทาํงาน ขอ้มูลในใบสมคัรจะถูกเกบ็รักษาไวต้ลอดระยะเวลาการเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง และเกบ็ต่อเนืองอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพือกรณีตอ้งใชเ้ป็น

หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมายพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตาํแหน่งทีสมคัร วนัที

ทราบข่าวจาก เงินเดือนทีตอ้งการ 

ชือ / สกุล (ภาษาไทย)  เพศ    ชาย    หญิง   กรุ๊ปเลือด

ชือ / สกุล (ภาษาองักฤษ)

บตัรประชาชนเลขที จงัหวดั  วนัออกบตัร วนัหมดอายุ

ทีอยูต่ามบตัรประชาชนเลขที

ทีอยูปั่จจุบนัเลขที

โทรศพัทมื์อถือ โทรศพัทที์ทาํงาน E-mail

สัญชาติ ศาสนาวนั/เดือน/ปี เกิด สถานทีเกิด อายุ / ปี นําหนัก / กก. ส่วนสูง / ซม. เชือชาติ

บริษทั  เนาวรัตน์พฒันาการ  จํากดั (มหาชน)

NAWARAT  PATANAKARN  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

2/3  อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชนั 18 - 19 หมู่ 14  ถ.บางนา - ตราด  กม. 6.5  ต.บางแกว้  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

2/3  Bangna  Towers  A  Building, 18th - 19th  Floor, Moo 14  Bangna - Trad  Road, Km. 6.5  Bangkaew, Bangplee

Samutprakarn  10540  Thailand.  Tel : (66-2) 730 - 2100 Ext. 1611, 1612   E-mail : hr@nawarat.co.th

ใบสมัครงาน

ติดรูปถ่าย  1 นิว

จาํนวน  1  ใบ

สถานภาพ โสด สมรส หยา่      หมา้ย แยกกนัอยู่

การรับราชการทหาร รับราชการทหารแลว้ ไดรั้บผอ่นผนั จบ รด.      จบัไดใ้บดาํ อืน ๆ

มีชีวติอยู่ มรณะ

บิดา

มารดา

คู่สมรส(ถา้มี)

กรณีฉุกเฉินบุคคลทีสามารถติดต่อได้ โทรศพัท์

บุคคลทีอา้งอิงไดซึ้งไม่ใช่ญาติ      อาชีพ โทรศพัท์

ประวตัิการศึกษา

พ.ศ. ไม่มี

มธัยมศึกษา

อาชีวศึกษา

มหาวิทยาลยั

อืน ๆ  (ระบ)ุ

เบอร์โทรศัพท์

ระดบัการศึกษา ชือสถานศึกษา
สําเร็จการศึกษา

วุฒิการศึกษา สาขา เกรดเฉลีย
ใบกว.

มี

ครอบครัว ชือ - สกุล อาย/ุปี
สถานภาพ ( / )

อาชีพ สถานทีทํางาน/ภูมิลําเนา

สัญชาติ ศาสนาวนั/เดือน/ปี เกิด สถานทีเกิด อายุ / ปี นําหนัก / กก. ส่วนสูง / ซม. เชือชาติ

อืน ๆ  (ระบ)ุ



ประสบการณ์การทํางาน หรือ ฝึกงาน (ปัจจุบนัถึงอดตีตามลําดบั)

จาก

องักฤษ

อืน ๆ (ระบ)ุ

ความสามารถพิเศษ        พิมพค์อมพิวเตอร์         ไทย คาํ/นาที องักฤษ คาํ/นาที

       ดา้นอืน ๆ

ผา่นการฝึกอบรม หลกัสูตร

ท่านเคยรับโทษทางอาญาหรือไม่ เคย  ความผิด ไม่เคย

ท่านสามารถขบัรถยนตไ์ดห้รือไม่ ได้ ไม่ได้ มีใบขบัขี ไม่มีใบขบัขี

      ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวทงัหมดในใบสมคัรนีรวมถึงเอกสารทีนาํมาแสดงและรายละเอียดขอ้มลูทีให้ไวเ้ป็นความจริงทุกประการ

ลงชือ ผู้สมัคร วนัที

พอใช้พอใช้ ดมีาก ดี พอใช้ ดมีาก ดี

ตําแหน่ง เงินเดือน ลักษณะงานทีทํา
ถึง

การใช้ภาษา
พูด อ่าน เขียน

ดมีาก ดี

ระยะเวลาททีาํงาน(วนั/เดือน/ปี)
ชือสถานประกอบการ

ลงชือ ผู้สมัคร วนัที

  ชือและทีอยูข่องผูค้าํประกนัความเสียหายในระหวา่งการปฏิบติังาน  ชือ-สกุล    

  ทีอยู่   บตัรประชาชนเลขที

  ขา้พเจา้ยินยอมชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดจากผูส้มคัรงานนี อยา่งลูกหนีร่วมทุกประการ ลงชือ      ผูค้าํประกนั

  (ผูค้าํประกนัจะตอ้งถ่ายสาํเนาบตัรประชาชน พร้อมชือลงรับรองสาํเนาดว้ย)

     เห็นสมควรรับบุคคลขา้งตน้เขา้ทาํงานในตาํแหน่ง       หน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย

     อตัราค่าจา้ง บาท/เดือน      อตัราค่าจา้ง บาท/วนั

     วนัเริมงาน โดยมีระยะเวลาทดลองงาน วนั/เดือน

     วนัเริมทดลองงาน วนัครบสญัญาทดลองงาน

ลงชือ

(นายช่างโครงการ)

ลงชือ

(ผูจ้ดัการโครงการ)

ลงชือ

      (ฝ่ายบุคคล)

ลงชือ

(กรรมการผูจ้ดัการ)

สําหรับบริษทัโดยเฉพาะ

                                                                      หลกัฐานทีใชแ้นบใบสมคัร

  1.  รูปถ่าย  1”  หรือ 2”    จาํนวน  1  รูป

  2.  สาํเนาบตัรประชาชน  จาํนวน  2  ฉบบั

  3.  สาํเนาทะเบียนบา้น  จาํนวน  1  ฉบบั

  4.  ใบรับรองแพทย ์ จาํนวน  1  ฉบบั

  5.  ผลตรวจหาสารเสพติด  1  ฉบบั (เฉพาะพนกังานรายเดือน)

  6.  สาํเนาใบขบัขี (ถา้สมคัรตาํแหน่งขบัรถ) จาํนวน  1  ฉบบั

  7.  สาํเนาใบ กว. (ถา้สมคัรตาํแหน่งวิศวกร) จาํนวน  2  ฉบบั

  8.  สาํเนาวุฒิการศึกษา  จาํนวน  1  ฉบบั

(กรรมการผูจ้ดัการ)


