บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
ใบสมัครงาน
(Application for employment)
หลักฐานการสมัครงาน Documents Submitted with this application Form
รู ปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
2 of 1X1 sized photos
ใบรับรองการศึกษา
Educational Certificate
ใบสู ติบตั รบุตร
Birth certificate

ตาแหน่ งที่ต้องการ :
Position applied for

สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประชาชน
House Registration
ID Card
ใบผ่านทหาร
ทะเบียนสมรส
Military service certificate Marriage certificate
ใบขับขี่
อื่นๆ
Driver's license
Other

รู ปถ่าย

โปรดกรอกข้ อความในใบสมัครนีใ้ ห้ ครบถ้ วน Please fill this form completely
เงินเดือนที่ต้องการ :
Expected starting salary

ชื่อ-สกุลภาษาไทย :

ชื่ อเล่น :

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ (Name in English)

เพศ

ชาย Male

Sex:

หญิง Female

วัน เดือน ปี เกิด :

สัญชาติ :

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

Date of Birth

Nationality

Race

Religion

อายุ :

ส่ วนสู ง

น้ าหนัก

ตาหนิ

กรุ๊ ฟเลือด

Age

Height

Weight

Scar

Blood group

สถานที่เกิด :

Place of Birth
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้สะดวก :

Present Address
ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน :

ประวัติส่วนตัว Personal Background

Permanent Address
เบอร์โทรศัพท์ทีติดต่อได้ :
Contact telephone no. :
บัตรประชาชนเลขที่ :

กรณี เร่ งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้/In case of emergency, Pleae notify
ชื่ อ Name :
เบอร์ โทร Tel. No. :
ออกให้ ณ. อาเภอ/เขต :
จังหวัด :

I.D Card No.

Issued at

Province

วันออกบัตร :

บัตรหมดอายุ :

บัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีเลขที่ :

Issued date

Expired date

Tax I.D Card No.

สถานะความเป็ นอยู่

บ้านส่ วนตัว

Own home

Rent home

Live with Parents

Live with other(s)

สถานะครอบครัว :

โสด

แต่งงาน

หย่า

หม้าย

Marital Status

Single

Married

Divorced

Widowed

กรณี แต่งงาน :

จดทะเบียน

ไม่ได้จด

คู่สมรสมีรายได้หรื อไม่ :

If Married

Registered

Non-Registered

Spouse has any income?

บ้านเช่า

อาศัยอยูก่ บั ผูอ้ ื่น

อาศัยบิดามารดา

ชื่อคู่สมรส :

อาชีพ :

สถานที่ทางาน :

Spouse's Name

Occupation

Firm Address

จานวนบุตร :

คน

จานวนบุตรที่กาลังศึกษา :

คน

มี

ไม่มี

Yes

No

จานวนบุตรอายุเกิน 21 ปี :

คน

No. of Children

Children in school

ชื่อบิดา :

อายุ :

อาชีพ :

Children over 21 years
มีชีวิต

ถึงแก่กรรม

Name of Father

Age

Occupation

Alive

Passed away

ชื่อมารดา :

อายุ :

อาชีพ :

มีชีวิต

ถึงแก่กรรม

Name of Mother

Age

Occupation

Alive

Passed away

สถานะทางทหาร :

ได้รับการยกเว้น

ศึกษาวิชาทหาร

ผ่านการเกณฑ์ทหาร

อื่นๆ

Military Service

Exempted

Military Studied

Discharged

Other
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ประวัติการศึกษา Educational Background

ระดับการศึกษา

ชื่อสถาบัน

Education

Name of Institute

การพูด Speaking

ภาษา Language

Type of Language

การอ่าน Reading

การเขียน Writing
ดี Good

พอใช้ Fair

ไทย Thai
อังกฤษ English
อื่นๆ Other
คะแนน TOEIC / TOEIC SCORE

(List of Employed)

ประวัติการทางาน Employment History

การเข้าใจ Understanding

ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Exc

1 . ชื่อสถานประกอบการ

วันที่เริ่ มงาน

Finish work
Start work
..…../.……/…… ..…../.……/……
เงินเดือนล่าสุ ด

สวัสดิการอื่นๆ

Company Address

Last Salary

another welfare

วันที่เริ่ มงาน

วันที่สิ้นสุ ดการทางาน

ที่ต้งั ของสถานประกอบการ

เงินเดือนล่าสุ ด

สวัสดิการอื่นๆ

Company Address

Last Salary

another welfare

3. ชื่อสถานประกอบการ

วันที่เริ่ มงาน

วันที่สิ้นสุ ดการทางาน

2. ชื่อสถานประกอบการ

(List of Employed)

สวัสดิการอื่นๆ

Last Salary

another welfare

ชื่อ - สกุล
Name - Surname

ความสัมพันธ์
Relationship

Leave Reason

Responsibilities

ตาแหน่ง

เหตุผลที่ลาออก

Position

Leave Reason

หน้าที่รับผิดชอบ

Responsibilities

ตาแหน่ง

เหตุผลที่ลาออก

Position

Leave Reason

หน้าที่รับผิดชอบ

Responsibilities

สถานที่ทางาน
Working/ Home Address

1. คอมพิวเตอร์ Computer :

โปรแกรม Word โปรแกรม Excel
โปรแกรมอื่นๆ Other

2. พิมพ์ดีด Typing :
3. ขับรถยนต์ Driving

ไทย ……...../นาที Min.
ได้
ไม่ได้
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เหตุผลที่ลาออก

หน้าที่รับผิดชอบ

Finish work
Start work
..…../.……/…… ..…../.……/……
เงินเดือนล่าสุ ด

Special Abilities:

Position

Finish work
Start work
..…../.……/…… ..…../.……/……

ที่ต้งั ของสถานประกอบการ
Company Address

ความสามารถพิเศษ

ระดับภาษาญี่ปน/Japanese
ุ่
Language Level
ตาแหน่ง

วันที่สิ้นสุ ดการทางาน

ที่ต้งั ของสถานประกอบการ

(List of Employed)

บุคคลอ้างอิง

วุฒิที่ได้รับ

Certificated

ถึง To

มัธยมศึกษา
Secondary
อาชีวะศึกษา
Vocational
อนุปริ ญญา
Higher Vocational
ปริ ญญาตรี
Bachelor Degree
ปริ ญญาโท
Master Degree
อื่นๆ
Other

ประเภทภาษา

ความสามารถพิเศษ

ปี การศึกษา Year Attended

จาก From

ตาแหน่ง
Position

โทรศัพท์
Telephone

โปรแกรม Power point

อังกฤษ ……...../นาที Min
ใบขับขี่เลขที่………………………………………………………

สถาบัน
Institue

หลักสู ตร
Program

ประกาศนียบัตร
Certificate

การฝึ กอบรม

ระยะเวลา
Preriod

อืน่ ๆ Other

งานอดิเรก : ระบุ
Hobbies:
Please Mention
กีฬาที่ชอบ : ระบุ
Favourite Sport : Please Mention
ความรู ้ความพิเศษ : ระบุ
Special Knowledge: Please Mention
ท่านสามารถจัดหาผูค้ ้ าประกันได้หรื อไม่
ไม่ขดั ข้อง
Canyou Provide a guarantor?
Yes
ท่านสามารถปฏิบตั ิงานเป็ นกะหมุนเวียนกันไปหรื อไม่
ไม่ขดั ข้อง
Can you do work shift ?
Yes
ท่านสามารถปฏิบตั ิงานโดยเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ได้ตามความาเหมาะสม
ไม่ขดั ข้อง
Canyou rotate your work position ?
Yes
ท่านเคยสมัครงานกับบริ ษทั ฯนี้มาก่อนหรื อไม่
เคย
Have you ever applied for employment with us before?
สามารถปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดได้หรื อไม่
Can you work Up-country
ท่านเคยป่ วยหนักและเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรื อไม่
have you ever been seriously or contracted with contagious disease?
ถ้าเคย โปรดระบุ If yes, Explain fully

Yes
ได้
Yes

เคย
Yes

ขัดข้อง
No
ขัดข้อง
No
ขัดข้อง
No
ไม่เคย
No
ไม่ได้
No
ไม่เคย
No

ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก
Sources of job information
กรุ ณาระบุบคุ คลในบริ ษทั ฯที่ทา่ นรู ้จกั
ความสัมพันธ์
Please name of Relative of friend working in this compnay
Relationship
ท่านพร้อมจะปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ฯได้ในวันที่
Date available:
กรุ ณาแนะนาตัวท่านเอง เพือ่ ให้บริ ษทั รู ้จกั ตัวท่านดีข้ นึ
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็ นความจริ งทุกประการ และข้าพเจ้าไม่เคยมีประวัติการถูกจับกุมและถูกลงโทษเกี่ยวกับคดีแพ่งและอาญา
หากข้อความตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับความเป็ นจริ งข้าพเจ้าขอยอมรับว่า การว่าจ้างที่ ตกลงน้นเป็ นอันโมฆะทันที

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
ลงชื่อผูส้ มัครงาน :………………………………..

วันที่ :………………………………..

Applicant's Signature
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Date

