
บริษัท  พัฒนาส่ิงแวดลอมและพลังงานไทย  จํากัด
THAI ENVIRONMENTAL &  ENERGY  DEVELOPMENT  CO.,LTD

ตําแหนงที่สมัคร เงินเดือนที่ตองการ บาท วันที่สมัคร
Position Salary Expected Baht Date

ช่ือ (ภาษาไทย) นามสกุล อายุ
Name (In English) Surname Age

บัตรประชาชนเลขที่ ออกให ณ วันที่ออก เพศ Sex
I.D. Card No. Issued at Issued Date     x หญิง Female  ชาย Male

สวนสูง ซม. น้ําหนัก วัน เดือน ปเกิด ภูมิลําเนา สัญชาติ ศาสนา

Height Cms. Weight Kgs. Date of Birth Domicile Nationality Religion

ช่ือบิดา นามสกุล อาชีพ สัญชาติ ศาสนา

Fathar's Name Surname Occupation Nationality Religion

ช่ือมารดา นามสกุล อาชีพ สัญชาติ ศาสนา

Mather's Name Surname Occupation Nationality Religion

โสด (Single) ช่ือสามี/ภรรยา สัญชาติ ศาสนา

สมรส (Married) Husband/Wife's name Nationality Religion

หยา (Oivarced) อาชีพ

หมาย (Widow) Occupation

อ่ืนๆ (Other)…………………………. สถานที่ทํางาน โทรศัพท
Company  Name Tel.

ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอไดสะดวก โทรศัพท
Present : Address Tel.

ทราบขาวการรับสมัครงานจาก

จาก ถึง
From. To.

ประถมศึกษา
Primary
มัธยมศึกษาตอนตน
Junior Secondary
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Senior Secondary
ปวช.
Vocational Certificate
ปวส.
Vocational Diploma
ปริญญาตรี
Bachelor's Degree
ปริญญาโท
Master's Degree
อืนๆ ระบุ
Other …………………………
กิจกรรมทีเคยทําระหวางการศึกษา

ใบสมัครงาน
EMPLOYMENT APPLICATION

ระดับการศึกษา
Level of Equcation

ช่ือสถาบัน
Name of Institution

สถานที่ตั้ง
Location

ระยะเวลา
ป พ.ศ. Year

วุฒิการศึกษา
Degree/Cert.

เกรดเฉลี่ย
GPA

วิชาเอก
Major subject.
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ช่ือสถานที่ทํางาน (ปจจุบัน)

Company Name

ประเภทกิจการ คาครองชีพ Cost of living………………………...………… บาท

Type of Business คาอาหาร Food Allowance……………………….……….. บาท

สํานักงานอยูที่ โทรศัพท คาพาหนะ Transportation Allowance ……………………. บาท

Address Tel. คาน้ํามัน Gasoline Allowance ……………………………. บาท

ตําแหนงปจจุบัน เงินเดือนปจจุบัน บาท โบนัส Bonus ……………………………………………….. บาท

Present Position Present Salary Baht อื่นๆ Others ………………………………………………… บาท

เดือน/ป ลักษณะงานที่ทํา

Month/Year Type of Work

จาก From ถึง To สาเหตุที่ออก

Reason Leaving

เดือน/ป ที่ทํางาน
Month/Year Company

จาก From ถึง To ช่ือ อัตราเร่ิมตน ตําแหนง…………………………………………….
Name. Salary/Wage Position

รวมเวลา/Period ที่ตั้ง ลักษณะงานที่ทํา …………………………………..
Address. อัตราเม่ือออก Type of Work

…… ป ……เดือน โทรศัพท Leaving Salary สาเหตุที่ออก ………………………………………..
…… (y) ……. (M) Tel. Reasons of Leaving
จาก From ถึง To ช่ือ อัตราเร่ิมตน ตําแหนง …………………………………………….

Name. Salary/Wage Position
รวมเวลา/Period ที่ตั้ง ลักษณะงานที่ทํา …………………………………….

Address. อัตราเม่ือออก Type of Work
…… ป ……เดือน โทรศัพท Leaving Salary สาเหตุที่ออก ………………………………………….
…… (y) ……. (M) Tel. Reasons of Leaving
จาก From ถึง To ช่ือ อัตราเร่ิมตน ตําแหนง ………………………………………………

Name. Salary/Wage Position
รวมเวลา/Period ที่ตั้ง ลักษณะงานที่ทํา ……………………………………..

Address. อัตราเม่ือออก Type of Work
…… ป ……เดือน โทรศัพท Leaving Salary สาเหตุที่ออก ………………………………………….
…… (y) ……. (M) Tel. Reasons of Leaving

ภาษา ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ
Language Special Abitities

อังกฤษ   English      อ่ืนๆ ………………….. คอมพิวเตอรโปรแกรม ………………………
ดีมาก ดี พอใช ดีมาก ดี พอใช AUTOCAD

Excellent Good Far Excellent Good Far ไทย คํา/นาที คํา/นาที เคร่ืองใชสํานักงาน ……………………………
พูด Thai wpm. wpm. รถยนต

Speaking อังกฤษ คํา/นาที คํา/นาที รถยนตยานยนต
อาน English wpm. wpm. อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………

Reading

เขียน กีฬา งานอดิเรก
Writing Sports Hobbies
การรับราชการทหาร ขาพเจารับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

Military Service I swear that all stalements given in this application

บุคคลที่จะติดตอไดในกรณีเรงดวนชื่อ……………………………………………. อาชีพ………………………………… form are true.

Emergency contract Person's Name                                                      Occupation

ที่อยู ………………………………………………………………… โทรศัพท ……………………………………………… ลายมือชื่อ …………………………………………… ผูสมัคร

Address   Tel. Signature Application
ที่ทํางาน ……………………………………………………………. โทรศัพท …………………………………………….. วันที่ ……………………………………………………..

Company Name   Tel. Date

พิมพดีด
Typing

ชวเลข
Shorthand

ตําแหนงลักษณะงานและสาเหตุที่ออก
Position/Type of Work/Reasons for Leaving

เงินเดือน/คาจาง
Salary/Wage

รายไดอ่ืนๆ ที่ไดจากที่ทํางานปจจุบันตอเดือน

Others Monthly Benefits

ภาษา
Language

พิมพดีด/กีฬา/งานอดิเรก
Typing/Sports/Hobbics
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