
หลักฐานการสมคัรงาน Documents Submitted with this application Form
รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประชาชน 
2 of 1X1 sized photos House Registration ID Card
ใบรับรองการศึกษา ใบผา่นทหาร ทะเบียนสมรส
Educational Certificate Military service certificate Marriage certificate
ใบสูติบตัรบุตร ใบขบัข่ี อ่ืนๆ
Birth certificate Driver's license Other

ต าแหน่งที่ต้องการ :
Position applied for

ช่ือ-สกุลภาษาไทย :                                                                          ช่ือเล่น : เพศ ชาย Male

Sex: หญิง Female

วนั เดือน ปี เกิด : สญัชาติ : เช้ือชาติ : ศาสนา :

Date of Birth Nationality Race Religion
อาย ุ: ส่วนสูง น ้าหนกั ต าหนิ กรุ๊ฟเลือด

Age Height Weight Scar Blood group
สถานท่ีเกิด :
Place of Birth
ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อไดส้ะดวก :
Present Address
ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน :
Permanent Address
เบอร์โทรศพัทที์ติดต่อได ้: กรณีเร่งด่วน บุคคลท่ีสามารถติดต่อได/้In case of emergency, Pleae notify
Contact telephone no. : ช่ือ Name :

เบอร์โทร Tel. No. :
บตัรประชาชนเลขท่ี : ออกให้ ณ. อ าเภอ/เขต : จงัหวดั :
I.D Card No. Issued at Province
วนัออกบตัร :          บตัรหมดอาย ุ: บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีเลขท่ี :
Issued date          Expired date Tax I.D Card No.
สถานะความเป็นอยู่ บา้นส่วนตวั บา้นเช่า อาศยับิดามารดา อาศยัอยูก่บัผูอ่ื้น

Own home Rent home Live with Parents Live with other(s)
สถานะครอบครัว : โสด แต่งงาน หยา่ หมา้ย
Marital Status Single Married Divorced Widowed
กรณีแต่งงาน : จดทะเบียน ไม่ไดจ้ด คู่สมรสมีรายไดห้รือไม่ :            มี              ไม่มี
If Married Registered Non-Registered Spouse has any income? Yes No
ช่ือคู่สมรส : อาชีพ : สถานท่ีท างาน :
Spouse's Name Occupation Firm Address
จ านวนบุตร : คน จ านวนบุตรท่ีก าลงัศึกษา : คน จ านวนบุตรอายเุกิน 21 ปี :             คน
No. of Children Children in school Children over 21 years
ช่ือบิดา : อาย ุ: อาชีพ :            มีชีวิต              ถึงแก่กรรม
Name of Father Age Occupation            Alive              Passed away
ช่ือมารดา : อาย ุ: อาชีพ :            มีชีวิต              ถึงแก่กรรม
Name of Mother Age Occupation          Alive              Passed away
สถานะทางทหาร : ไดรั้บการยกเวน้ ศึกษาวิชาทหาร ผา่นการเกณฑท์หาร             อ่ืนๆ
Military Service Exempted Military Studied Discharged             Other

                 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

โปรดกรอกข้อความในใบสมคัรนีใ้ห้ครบถ้วน Please fill this form completely

รูปถ่าย

เงนิเดือนที่ต้องการ :
Expected starting salary
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(Application for employment)

ช่ือ-สกุลภาษาองักฤษ (Name in English)    
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มธัยมศึกษา
Secondary
อาชีวะศึกษา
Vocational
อนุปริญญา
Higher Vocational
ปริญญาตรี
Bachelor Degree
ปริญญาโท
Master Degree
อ่ืนๆ
Other

ดีมาก Exc ดี Good พอใช ้Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช ้Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช ้Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช ้Fair

ไทย  Thai

องักฤษ  English

อ่ืนๆ Other

วนัท่ีส้ินสุดการท างาน

another welfare

วนัท่ีส้ินสุดการท างาน

another welfare

วนัท่ีส้ินสุดการท างาน

another welfare

โทรศพัท์
Telephone

ความสามารถพิเศษ 1. คอมพิวเตอร์ Computer : โปรแกรม Word โปรแกรม Excel โปรแกรม Power  point
Special Abilities: โปรแกรมอ่ืนๆ Other

2. พิมพดี์ด Typing : ไทย ……...../นาที Min.                   องักฤษ ……...../นาที Min
3. ขบัรถยนต ์Driving ได้ ไม่ได้ ใบขบัข่ีเลขท่ี………………………………………………………
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ช่ือ - สกุล
Name - Surname

ความสมัพนัธ์
Relationship

Company Address Last Salary Responsibilities

สถานท่ีท างาน
Working/ Home Address

ต าแหน่ง
Position

..…../.……/…… ..…../.……/……
Finish work

Leave Reason

ท่ีตั้งของสถานประกอบการ เงินเดือนล่าสุด สวสัดิการอ่ืนๆ หนา้ท่ีรับผิดชอบ   

..…../.……/…… ..…../.……/……
(List of Employed) Start work Finish work Position 

3. ช่ือสถานประกอบการ วนัท่ีเร่ิมงาน ต าแหน่ง เหตุผลท่ีลาออก

ท่ีตั้งของสถานประกอบการ เงินเดือนล่าสุด สวสัดิการอ่ืนๆ หนา้ท่ีรับผิดชอบ   

Company Address Last Salary Responsibilities

ท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

Company Address Last Salary

(List of Employed) Start work

เงินเดือนล่าสุด

2. ช่ือสถานประกอบการ วนัท่ีเร่ิมงาน

สวสัดิการอ่ืนๆ หนา้ท่ีรับผิดชอบ   

Start work

Leave Reason
เหตุผลท่ีลาออก

Position 
ต าแหน่ง 

จาก  From

การพดู Speaking

วนัท่ีเร่ิมงาน

ระดบัภาษาญ่ีปุ่ น/Japanese Language Level
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การเขียน Writing
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เหตุผลท่ีลาออก

วุฒิท่ีไดรั้บ
ถึง  To

ระดบัการศึกษา

ต าแหน่ง 

Education
ช่ือสถาบนั
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Certificated
ปีการศึกษา Year Attended

Responsibilities

Leave Reason

Name of Institute

(List of Employed)

การอ่าน Reading

Finish work

..…../.……/…… ..…../.……/……

การเขา้ใจ Understanding
Type of Language

ประเภทภาษา

Position 
1 . ช่ือสถานประกอบการ

คะแนน TOEIC / TOEIC SCORE
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Hobbies: Please Mention
กีฬาท่ีชอบ : ระบุ
Favourite Sport : Please Mention
ความรู้ความพิเศษ : ระบุ
Special Knowledge: Please Mention
ทา่นสามารถจดัหาผูค้  ้าประกนัไดห้รือไม่ ไมข่ดัขอ้ง ขดัขอ้ง
Canyou Provide a guarantor? Yes No
ทา่นสามารถปฏิบติังานเป็นกะหมนุเวียนกนัไปหรือไม่ ไมข่ดัขอ้ง ขดัขอ้ง
Can you do work shift ? Yes No
ทา่นสามารถปฏิบติังานโดยเปล่ียนต าแหน่งหนา้ท่ีไดต้ามความาเหมาะสม ไมข่ดัขอ้ง ขดัขอ้ง
Canyou rotate your work position ? Yes No
ทา่นเคยสมคัรงานกบับริษทัฯน้ีมาก่อนหรือไม่ เคย ไมเ่คย

Have you ever applied for employment with us before? Yes No
สามารถปฏิบติังานต่างจงัหวดัไดห้รือไม่ ได้ ไมไ่ด้
Can you work Up-country Yes No
ทา่นเคยป่วยหนกัและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ เคย ไมเ่คย
have you ever been seriously or contracted with contagious disease?  Yes No
ถา้เคย โปรดระบ ุIf yes, Explain fully

ทา่นทราบขา่วการรับสมคัรงานจาก
Sources of job information
กรุณาระบบุคุคลในบริษทัฯท่ีทา่นรู้จกั ความสมัพนัธ์
Please name of Relative of friend working in this compnay Relationship
ทา่นพร้อมจะปฏิบติังานกบับริษทัฯไดใ้นวนัท่ี
Date available:  

กรุณาแนะน าตวัทา่นเอง เพ่ือใหบ้ริษทัรู้จกัตวัทา่นดีข้ึน
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ทั้งหมดน้ีเป็นความจริงทกุประการ  และขา้พเจา้ไมเ่คยมีประวติัการถูกจบักมุและถูกลงโทษเก่ียวกบัคดีแพง่และอาญา 
หากขอ้ความตอนหน่ึงตอนใดไมต่รงกบัความเป็นจริงขา้พเจา้ขอยอมรับวา่ การวา่จา้งท่ี ตกลงนน้เป็นอนัโมฆะทนัที

Certify that all of the statements in this application are true and have not ever been arrested and convicted of any crime . wilfully
 correct to the best of my knowledge and any false information given shall be sufficient reason to dismiss me from the service

ลงช่ือผูส้มคัรงาน :……………………………….. วนัท่ี  :……………………………….. 
Applicant's Signature  Date 
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ระยะเวลา สถาบัน หลกัสูตร ประกาศนยีบัตร

งานอดิเรก : ระบุ

CertificatePreriod Institue Program
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