บริษัท แปซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา จํากัด

เลขที่เอกสาร : F-PN1-002(7)
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หนาที่
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27/4 หมู 7. ถ.เกาเสง - จะนะ ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร . (074) 303999 , FAX (074) 303900

ใบสมัครรายเดือน

เลขที่ใบ
สมัคร___________________

วันที.่ ..........................................

ประวัติสวนตัว
1. ชื่อ – สกุล ………………………………….….. ….สมัครตําแหนง ……………………………….….
(ภาษาอังกฤษ) …………………………………….……….เงินเดือนที่ตองการ ….…..………………
(ภาษาจีน ) ……………………………………………….. พรอมปฏิบัติงานวันที่…………………….
วัน/เดือน/ป เกิด.....…………………เกิดที่จังหวัด …………….…………...เชื้อชาติ…………….……
สัญชาติ …………..… ศาสนา………....… บัตรประชาชนเลขที่….……………….…………………..
ออก ณ. เขต/จังหวัด …………………………………………. หมดอายุเมื่อ ………………………….

รูปถายขนาด 1” -2”
ไมเกิน 6 เดือน

อายุ

น้ําหนัก

ความสูง

2.

ที่อยูตามทะเบียนบาน …………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………รหัสไปรษณีย …………………………. โทร ………………………
ที่อยูปจจุบัน(ซึ่งติดตอได) ………………………………………………..……………………………………………………………..
………………………………………………………..…….. รหัสไปรษณีย ………………………….. โทร…………………………

3.

ชื่อบิดา ……………………………..………………….. อายุ ………….. ป สัญชาติ …………………… เชื้อชาติ ………………..
 ยังมีชีวิตอยู
 เสียชีวิตแลว อาชีพ …………………………….…………ตําแหนง ……………………….
สถานที่ทํางาน / ที่อยูปจจุบัน …………….…………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………โทร. ..…………………………..
ชื่อมารดา ……………….………..……………..……….. อายุ ………….. ป สัญชาติ …………………… เชื้อชาติ ………………..
 ยังมีชีวิตอยู
 เสียชีวิตแลว อาชีพ ………………………………………. ตําแหนง ………………………
สถานที่ทํางาน / ที่อยูปจจุบัน …………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………โทร. ……………………………

4.

จํานวนพี่ นอง รวมบิดา มารดาเดียวกัน รวม ……………………….. คน เปนชาย ………………. คน หญิง …………..คน
ผูสมัครเปนคนที่ ………………………

ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3

ชื่อ – สกุล

อายุ/ป

อาชีพ/ตําแหนง

สถานที่ทํางาน/ที่อยู/โทรศัพท
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5. สถานภาพการสมรสและครอบครัว
 โสด  สมรสไมจดทะเบียน
 สมรส จดทะเบียน พ.ศ. ……….. ณ อําเภอ.................................. ขณะนี้  อยูรวมกัน  แยกกันอยู  หยาราง
ชื่อคูสมรส ………………………………………………… อายุ ………….….. ป
 ยังมีชีวิต
 เสียชีวิตแลว
อาชีพ ……………………………………ตําแหนง ……………………………… สถานที่ทํางาน…………………………………….
โทร …………………….. มีบุตรและธิดา รวม …………………คน เปนชาย……..…..…….คน เปนหญิง …….…….…..คน
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล/บุตร

วัน เดือน ปเกิด อายุ/ป

สถานศึกษา

1.
2.
3.
4.

6. สถานภาพทางทหาร
 ยังไมไดผานการเกณฑทหาร และเกณฑทหารในป …………………………………………………………………………….
 ผานการเกณฑทหารแลว หลักฐานแสดง คือ ……………………………………………………………………………….
 ไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร เพราะ ……………………………………………………………………………………

7. ประวัติการศึกษา
ระดับ
การศึกษา

ระยะเวลา

ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง

จาก

ถึง

วุฒิที่ไดรับ

สาขาวิชา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

8. การฝกอบรม ดูงาน ฝกงาน
ระยะเวลา
จาก

ถึง

หลักสูตร

สถาบัน

เกรด
เฉลี่ย
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9. ประวัติการทํางาน
ระยะเวลาการทํางาน
จาก

บริษัท/ที่อยู

ถึง

อัตราเงินเดือน/คาจาง

ตําแหนง

เริ่มตน

สาเหตุที่ออก

สิ้นสุด

10. ความสามารถทางภาษา (โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง ดีมาก, ปานกลาง, ใชไมได)
ภาษา

ดีมาก

ฟง
ปาน
กลาง

ใช
ไมได

ดีมาก

พูด
ปาน
กลาง

ใช
ไมได

ดีมาก

อาน
ปาน
กลาง

ใช
ไมได

ดีมาก

เขียน
ปาน
กลาง

ใช
ไมได

อังกฤษ
จีน
ญี่ปุน
อื่น ๆ

11. ความสามารถพิเศษ
 พิมพดีดไทย ……………….. คํา / นาที
 พิมพดีดอังกฤษ ……………. คํา/นาที  ชวเลข
 เครื่องคํานวณเลข
 เครื่องเทเลกซ  เครื่องคอมพิวเตอร ระบุ …………………….………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
ความสามารถพิเศษ อื่น ๆระบุ ………………………………………………………………………………………………………….

12. งานอดิเรก และกิจกรรม
ระยะเวลา

งานอดิเรก กิจกรรมและกีฬา

สมาชิกสมาคม/ชมรม

ตําแหนงหนาที่ในสมาคม

สมัยเรียน

ปจจุบัน

13. บุคคลซึ่งสามารถรับรองขอมูลความประพฤติ
ลําดับ
1.
2.
3.

ชื่อ / สกุล

อาชีพ/ตําแหนงงาน

ที่อยูซึ่งติดตอได

โทรศัพท
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14. บุคคลซึ่งสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ความเกี่ยว
พันธ

อาชีพ

สถานที่ทํางานและที่อยู

โทรศัพท

1.
2.
15. เบ็ดเตล็ด
15.1 ทานทราบขาวการรับสมัครจาก …………………….……………………………………………………………………………………..
15.2 ทานมีญาติหรือรูจักผูใดในบริษัท นี้ หรือไม
 ไมมี
 มี
โปรดระบุ
1. …………………………………………… ตําแหนง ………………….. แผนก ………………...ความสัมพันธ………….…………
2. …………………………………………… ตําแหนง ………………….. แผนก ………………...ความสัมพันธ……………….……
15.3 หากทางบริษัทฯ รับทานเขาทํางาน ทานสามารถไปปฏิบัติงานตางจังหวัด  ได
 ไมได
เพราะ ………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
15.4 ลักษณะงานโดยทั่วไป ทานมีความสนใจ (เรียงลําดับความสนใจ)
1. ……………………………………………………………………………………..…….…………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………..…………….…………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความตามประวัติของขาพเจาถูกตอง และเปนความจริงและยินยอมใหมีการตรวจสอบประวัติทางอาชญากรรม ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติการกระทําผิดเกี่ยวกับศุลกากร หากเจาหนาที่ของบริษัท ฯ ตรวจสอบวามีขอความตอนใด ไมเปนจริง
ขาพเจายินยอมใหบริษัท ฯ ปลดขาพเจาออกจากงาน โดยไมมีขอแมใด ๆ ทั้งสิ้น และไมมีสิทธิ์เรียกรองเงินชดเชยใด ๆ จากบริษัท ฯ ขาพเจาได
อานและเขาใจโดยตลอดแลว
ลายมือชื่อ …………………..……………………ผูสมัคร
( ……………………………………….)
วันที่ ………..…../……...……./……..……..
สําหรับเจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษย
1. บัญชีธนาคาร …………..……………………………….………….. สาขา……………………………เลขที่บัญชี …….………………………..
2. บัตรประกันสังคม
ไมมี
มี
3. บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ไมมี
มี ใชสถานพยาบาล………………….…….………………………………………………..
ลงชื่อ ………………..….……………….……………….
( ……………………..……………………………)

ผูตรวจสอบ

 อนุมัติ

ลงชื่อผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย ...............................................
วันที่........./........../...........

 ไมอนุมัติ

ลงชื่อผูบริหารระดับ 6 ขึ้นไปตามสายงาน.............................................
วันที่........./........../...........

