
หลกัฐานการสมคัรงาน Documents submitted with this application Form

รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ0ว จํานวน 2 รูป สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชน 
2 of 1X1 sized photos House registration ID Card
ใบรับรองการศึกษา ใบผ่านทหาร ทะเบียนสมรส
Educational Certificate Military service certificate Marriage certificate
ใบสูตบิัตรบุตร ใบขบัข ีE อืEนๆ
Child's birth certificate Driver's license Other

ตาํแหน่งที3ต้องการ :
Position applied for

ช ืEอ-สกุลภาษาไทย :                                                                          ช ืEอเล่น : เพศ ชาย Male

Gender: หญงิ Female

วนั เดือน ปี เกิด : สญัชาต ิ: เช ื0อชาต ิ: ศาสนา :

Date of Birth Nationality Race Religion

อาย ุ: ส่วนสงู นํ0 าหนัก ตาํหนิ กรุ๊ปเลือด

Age Height Weight Scar Blood group

สถานทีEเกิด :

Place of Birth

ทีEอย ู่ปจัจุบนัทีEตดิต่อได้สะดวก :

Present Address

ทีEอย ู่ตามบตัรประชาชน :

Permanent Address

เบอร์โทรศัพทท์ตีดิต่อได้ : กรณเีร่งด่วน บคุคลทีEสามารถตดิต่อได้ Emergency Contact

Telephone Number ช ืEอ Name:

อีเมล:์ เบอร์โทร Telephone No.:

e-mail address: ความสมัพันธ์ Relationship:

บตัรประชาชนเลขทีE : ออกให้ ณ. อําเภอ/เขต : จังหวดั :

I.D Card No. Issued at Province

วนัออกบตัร :          บตัรหมดอาย ุ: บตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษเีลขทีE :

Issued date          Expired date Tax I.D Card No.

สถานะความเป็นอย ู่ บา้นส่วนตวั บา้นเช่า อาศัยบดิามารดา อาศัยอย ู่กับผูอ้ืEน

Own house Rented house Live with Parents Live with other(s)

สถานะครอบครัว : โสด แต่งงาน หย่า หมา้ย

Marital Status Single Married Divorced Widowed

กรณแีต่งงาน : จดทะเบยีน ไม่ได้จดทะเบยีน คู่สมรสมรีายได้หรือไม่ :            ม ี             ไม่ม ี

If Married Registered Non-Registered Spouse has any income? Yes No

ช ืEอคู่สมรส : อาชพี : สถานทีEทาํงาน :

Spouse's Name Occupation Company Address

จํานวนบตุร : คน จํานวนบตุรทีEกําลังศึกษา : คน จํานวนบตุรอายเุกิน 21 ปี :             คน

No. of Children No. of children in school: No. of children age over 21:

ช ืEอบดิา : อาย ุ: อาชพี :            มชีวีติ              ถึงแก่กรรม

Name of Father Age Occupation          Alive              Deceased

ช ืEอมารดา : อาย ุ: อาชพี :            มชีวีติ              ถึงแก่กรรม

Name of Mother Age Occupation          Alive              Deceased

สถานะทางทหาร : ได้รับการยกเวน้ ศึกษาวชิาทหาร ผ่านการเกณฑท์หาร             อืEนๆ

Military Service Exempted Military Studied Discharged             Other

รูปถ่าย

โปรดกรอกข้อความในใบสมคัรนี=ให้ครบถ้วน Please fill this form completely

เงินเดือนที3ต้องการ :
Expected starting salary
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ช ืEอ-สกุลภาษาอังกฤษ (Name in English):

HR-FP-0102 (Rev.04) กลุ่มบริษทั พลงังานบริสุทธ ิG  15 มนีาคม 2564

 Energy Absolute Group  (15 Mar 2021)

รหัสเอกสาร (Code): ใบสมคัรงาน เริEมใช้วนัทีE 

(Job Application Form) (Effective date)



HR-FP-0102 (Rev.04 Eff.15/03/21)

มธัยมศึกษา

Secondary

อาชีวะศึกษา

Vocational

อนุปริญญา

Higher Vocational

ปริญญาตรี

Bachelor Degree

ปริญญาโท

Master Degree

อืE นๆ

Other

ดีมาก Excllnt ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Excllnt ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Excllnt ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Excllnt ดี Good พอใช้ Fair

ไทย  Thai

อังกฤษ  English

อืE น  ๆOther

วันทีEส ิ0นสุดการทํางาน

วันทีEส ิ0นสุดการทํางาน

วันทีEส ิ0นสุดการทํางาน

โทรศัพท์

Telephone

ทกัษะทัEวไป 1. คอมพิวเตอร์ Computer : โปรแกรม Word โปรแกรม Excel โปรแกรม Power  point
General Skills โปรแกรมอืEนๆ Other

2. พิมพ์ดีด Typing : ไทย Thai………………../นาท ีMin.                   อังกฤษ English…………………../นาท ีMin

3. ขบัรถยนต ์Driving ได้ Yes ไม่ได้ No ใบขบัข ีEเลขทีE Driving License No….…………………ทกั
ษะ
ท
ั3วไ
ป

บุค
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อ้า
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R
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ce ช ืEอ - สกุล ความสมัพันธ์ สถานทีEทาํงาน ตาํแหน่ง

Name - Surname Relationship Working/ Home Address Position

หน้าทีEรับผดิชอบ   

Company Address Last Salary Other Benefit Responsibilities

..…../.……/…... ..…../.……/…...

ทีEต ั0งของสถานประกอบการ เงนิเดือนล่าสดุ สวสัดิการอืEนๆ

3. ช ืEอสถานประกอบการ วันทีEเริEมงาน ตาํแหน่ง เหตผุลทีEลาออก
(Employer) Start work Until Position Reason for leaving

หน้าทีEรับผดิชอบ   

Company Address Last Salary Other Benefit Responsibilities

..…../.……/…... ..…../.……/…...

ทีEต ั0งของสถานประกอบการ เงนิเดือนล่าสดุ สวสัดิการอืEนๆ

เหตผุลทีEลาออก
(Employer) Start work Until Position Reason for leaving

Company Address Last Salary Other Benefit Responsibilities

2. ช ืEอสถานประกอบการ วันทีEเริEมงาน ตาํแหน่ง 
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1 . ช ืEอสถานประกอบการ วันทีEเริEมงาน ตาํแหน่ง เหตผุลทีEลาออก
(Employer) Start work Until Position Reason for leaving

..…../.……/…... ..…../.……/…...

ทีEต ั0งของสถานประกอบการ เงนิเดือนล่าสดุ สวสัดิการอืEนๆ หน้าทีEรับผดิชอบ   

การเขยีน Writing

Language

คะแนน TOEIC / TOEIC SCORE ระดับภาษาอืE น/Other Language Level
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ประเภทภาษา การพูด Speaking การฟัง Listening การอ่าน Reading
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d ระดับการศึกษา ช ืEอสถาบนั ปีการศึกษา Year Attended สาขา

Education Institute จาก  From ถึง  To Major



HR-FP-0102 (Rev.04 Eff.15/03/21)

Hobbies:

กีฬาทีEชอบ:

Favourite sport: 

ความรู้ความสามารถพิเศษ:

Other skill/ knowledge:

ท่านสามารถจัดหาผูค้ ํ0าประกันได้หรือไม่ ไม่ขดัขอ้ง ขดัขอ้ง

Can you provide a guarantor? Yes No

ท่านสามารถปฏบิตังิานเป็นกะหมุนเวยีนกันไปหรือไม่ ไม่ขดัขอ้ง ขดัขอ้ง

Can you do shift work? Yes No

ท่านสามารถปฏบิตังิานโดยเปลีEยนตาํแหน่งหน้าทีEได้ตามความเหมาะสม ไม่ขดัขอ้ง ขดัขอ้ง

Can you rotate your work position ? Yes No

ท่านเคยสมคัรงานกับพลังงานบริสทุธิ[  มาก่อนหรือไม่ เคย ไม่เคย

Have you ever applied for a job with EA Group before? Yes No

สามารถปฏบิตังิานต่างจังหวดัได้หรือไม่ ได้ ไม่ได้

Can you work in upcountry? Yes No

ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคตดิต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ เคย ไม่เคย

Have you ever been contracted a serious contagious illness?  Yes No

ถ้าเคย โปรดระบ ุIf yes, please specify

ท่านทราบข่าวการรับสมคัรงานจาก: 

Sources of job information: 

กรุณาระบบุคุคลในกลุ่ มบริษทัฯ พลังงานบริสทุธิ[ ท ีEท่านรู้จัก ความสมัพันธ์

Please name friend, acquaintance or relative working in EA Group Relationship

ท่านพร้อมจะปฏบิตังิานกับบริษทัฯได้ในวนัทีE

Date available:

กรุณาแนะนําตวัท่านเอง เพืEอให้บริษทัรู้จักตวัท่านดีข ึ0น

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

ขา้พเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้ทั0งหมดนี0 เป็นความจริงทกุประการ  และขา้พเจ้าไม่เคยมปีระวตักิารถูกจับกุมและถูกลงโทษเกีE ยวกับคดีแพ่งและอาญา 

หากขอ้ความตอนหนึEงตอนใดไม่ตรงกับความเป็นจริงขา้พเจ้าขอยอมรับว่า การว่าจ้างทีE ตกลงน้นเป็นอันโมฆะทนัที

I certify that the information submitted in this application is true and correct. I have never been arrested or convicted for any crime.
I further understand that any false statements may result in denial or revocation of this application.

ลงชืEอผูส้มคัรงาน :……………………………….. วันทีE......................................……

Applicant's Signature Date 
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ระยะเวลา สถาบนั หลกัสูตร ประกาศนยีบตัร
Period Institute Course/ Program Certificate


