ECO Orient Energy (Thailand) Ltd
ใบสมัครงาน
APPLICATION FOR EMPLOYMENT

(Confidential)
ข้อสังเกต : จงตั�งใจอ่านคําแนะนําต่อไปนี�ด้วยความรอบคอบก่อนที�จะกรอกใบสมัคร ตอบคําถามทุกข้อให้ละเอียด
ข้อความที�ท่านให้เกี�ยวกับคุณสมบัติของท่านจะมีส่วนช่วยให้ได้รับการพิจารณาการว่าจ้าง ฉะนั�นจึงต้องตอบคําถามทุกข้อ
ให้สมบูรณ์และถูกต้องที�สุด มิฉะนั�นจะทําให้การพิจารณาใบสมัครของท่านล่าช้าหรือพลาดโอกาสที�จะได้รับการพิจารณา
การว่าจ้าง หากมีคําถามข้อหนึ�งข้อใดที�ไม่เกี�ยวข้องกับท่านหรือไม่มีคําตอบโปรดเขียนคําว่า"N/A" ลงไปสําหรับข้อเหล่านั�น
ผู้สมัครที�เขียนภาษาอังกฤษได้โปรดกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ
IMPORTANT : READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FILLING OUT APPLICATION
ALL requested information must be furnished. The information you give will be used to determine your
qualifications for employment. It is IMPORTANT that you answer all questions on your application completely
and accurately; failure to do so may delay its consideration and could mean loss of employment opportunities.
If an item does not apply to you, or if there is no information to be given. Please write "N/A" for Not Applicable.
Applicants that are able, should complete the application in English
ตําแหน่งที�สมัคร Kind of positions applied for

โปรดแนบรูปถ่ายมา 1 รูป
ATTACH 1 PHOTOGRAPH HERE

ชื�อ/นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) NAME (MR. MRS. MISS)
ที�อยู่ปัจจุบัน ADDRESS

รูปถ่าย
(ขนาดประมาณ 1 1/2 x 1 1/2)
(Approx. size 1 1/2 x 1 1/2)

หมายเลขโทรศัพท์ที�บ้าน
Home phone

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
0RELOH phone

สถานที�เกิด Birthplace
วันเกิด Birthdate

เพศ Sex
ชาย
Ma le

หญิง
Female

จํานวนบุตร
NUMBER OF
CHILDREN

หมายเลขบัตรประชาชน
Identification Card

นํ�าหนัก
Weight

ศาสนา Religion……....………..
โสด
แต่งงานแล้ว
Single
Married
หย่า
Divorced

ชื�อคู่สมรส/หมายเลขโทรศัพท์
Sponse Name/Contract No.

เพศ
Sex
อายุ
Age

การเข้าทํางานเป็นกะ
SHIFT WORK

Ye s ได้

No ไม่ได้

ท่านเคยผ่านการเป็นทหารหรือไม่………………………...
Have you ever served in the military service?
จาก
From

ส่วนสูง
Height

ถึง
To

ถ้าเคย, โปรดเติมข้อความข้างล่างนี�
If so, complete blanks below

กองทัพ/เหล่า…………………………. หมายเลขประจําตัว………………
Branch of service
Service No.
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ECO Orient Energy (Thailand) Ltd
ท่านจะอนุญาตให้เราถามไปยังนายจ้างของท่านเกี�ยวกับอุปนิสัย คุณสมบัติ และประวัติการทํางานของท่านได้หรือไม่?
May inquiry be made of your present employer regarding your character, qualifications and record of
employment?
ได้ Yes
ไม่ได้ No
ประสบการณ์การทํางาน (เริ�มงานปัจจุบันของท่านและย้อนหลังไป)
EXPERIENCE (Start with your PRESENT position and work back)
1) วันเข้าทํางาน (เดือน,ปี)
Dates of employment (Month & year)
จาก
ถึง
From:
To: (present time)

ตําแหน่ง
Exact title of position

ชื�อที�ทํางานและสถานที�ตั�ง Name and address of employer

เงินเดือน
Salary/mo.

ชื�อ, ตําแหน่ง, และที�อยู่ของหัวหน้า
Name, title and address of supervisor

เหตุผลที�ออก
Reason for leaving
บอกงานที�ทําโดยสังเขป
Description of work

2) วันเข้าทํางาน (เดือน,ปี)
Dates of employment (Month & year)
จาก
ถึง
From:
To: (present time)

ตําแหน่ง
Exact title of position

ชื�อที�ทํางานและสถานที�ตั�ง Name and address of employer

เงินเดือน
Salary/mo.

ชื�อ, ตําแหน่ง, และที�อยู่ของหัวหน้า
Name, title and address of supervisor

เหตุผลที�ออก
Reason for leaving
บอกงานที�ทําโดยสังเขป
Description of work

3) วันเข้าทํางาน (เดือน,ปี)
Dates of employment (Month & year)
จาก
ถึง
From:
To: (present time)

ตําแหน่ง
Exact title of position

ชื�อที�ทํางานและสถานที�ตั�ง Name and address of employer

เงินเดือน
Salary/mo.

ชื�อ, ตําแหน่ง, และที�อยู่ของหัวหน้า
Name, title and address of supervisor

เหตุผลที�ออก
Reason for leaving
บอกงานที�ทําโดยสังเขป
Description of work
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ECO Orient Energy (Thailand) Ltd
ความสามารถขับขี�
Driving ability

รถยนต์
Auto-Vehicle

จักรยานยนต์
Motor-cycle

ใบขับขี�หมายเลข.....................................................
Licence No.

รถยนต์ส่วนตัว

มี

ไม่มี

รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

Private owned vehicle

Yes

No

Private owned motor-cycle

มี

ไม่มี

Yes

No

ชื�อบิดา……......................................................อาชีพ..................................ที�อยู่..............................................................
Father's name
Occupation
Address
ชื�อมารดา..........................................................อาชีพ..................................ที�อยู่..............................................................
Mother's name
Occupation
Address
ความรู้ภาษาอังกฤษ Knowledge of English
การพูด
การเข้าใจ
การอ่าน
การเขียน

Speaking
Understanding
Reading
Writing

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

Exc.
Exc.
Exc.
Exc.

ดี
ดี
ดี
ดี

Good
Good
Good
Good

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

Fair
Fair
Fair
Fair

Exc.
Exc.
Exc.
Exc.

ดี
ดี
ดี
ดี

Good
Good
Good
Good

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

Fair
Fair
Fair
Fair

Exc.
Exc.
Exc.
Exc.

ดี
ดี
ดี
ดี

Good
Good
Good
Good

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

Fair
Fair
Fair
Fair

ภาษาอื�นๆ Others Language, Please indentify
การพูด
การเข้าใจ
การอ่าน
การเขียน

Speaking
Understanding
Reading
Writing

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Computer Skill
1)……………………………….
2)……………………………….
3)……………………………….
4)……………………………….

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

บอกชื�อและสถานที�ตั�งของโรงเรียนที�ท่านได้เข้าศึกษา
List namesmand locations of schools attended
ชื�อและสถานที�ตั�งของโรงเรียน
Name and location of schools

วันเข้าเรียน (เดือน/ปี)
Dates attended (Month & Year)
จากFROM ถึง TO

บอกชื�อและสถานที�ตั�งของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที�ท่านได้เข้าศึกษา
List names and location of colleges and universities attended

บอกวิชาหลักที�ท่านได้ศึกษาในชั�นวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
State major field of study in college or university
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สําเร็จการศึกษา
Graduated
ใช่ YES ไม่ใช่ NO

ECO Orient Energy (Thailand) Ltd
ท่านเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกชมรม, สมาคม, ฯลฯ ?
Are you now, or have you ever been a member of any societies, associations, unions, etc.?
เคย YES
ไม่เคย NO
ถ้าเคย, ตําแหน่งของท่านคือ....................................................... ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก.............................................
If yes, your position is
period of membership
งานอดิเรก......................................................................................................................................................................
Your hobbies
กิจกรรมที�เคยทําในวิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
What activities have you been while you were at College/University ?
ก. ........................................................................................................................................................
ข. ........................................................................................................................................................
ค. ........................................................................................................................................................
บอกชื�อผู้ที�มิใช่ญาติของผู้สมัครที�รับรองท่านได้ 2 ชื�อ
Give two names of persons not related to applicant to be refered to
ชื�อ NAME
อาชีพ OCCUPATION
ที�อยู่ ADDRESS

โทรศัพท์ TEL.

กรณีฉุกเฉินแจ้งที� : In case of emergency Please contact
ชื�อ……..……............................................ ที�อยู่ ...................................................................โทร.................................
NAME
ADDRESS
TEL.
คําเตือน: โปรดตั�งใจอ่านข้อความต่อไปนี�โดยละเอียดก่อนที�ท่านจะเซ็นชื�อลงในใบสมัครนี� การปิดบังหรือฉ้อฉลคําตอบใดๆ
ในใบสมัครนี� จะยังผลให้ท่านหมดสิทธิ�ในการพิจารณาเข้าเป็นพนักงาน หรือถูกไล่ออกภายหลังได้รับการแต่งตั�ง
ATTENTION Read the following paragraph carefully before signing this application false of dishonest answer
to any question in this application may be grounds for rating you ineligible for employment or for dismissing
you after appointment
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที�ได้กล่าวมาทั�งหมดในใบสมัครนี�เป็นความจริง สมบูรณ์ และถูกต้องที�สุดเท่าที�ข้าพเจ้าทราบ
และเชื�อมั�นและได้ทําด้วยความซื�อสัตย์
I CERTIFY that all of the statements made in this application are true, complete, and correct to the best of
my knowledge and belief and are made in good faith.

ลายมือชื�อผู้สมัคร...................................................
signature of applicant

วันที.� ......................................................................
Date
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