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FR-HUM-04  Revision : 00

วนัที�เริ�มใช ้: 1 เมษายน  2556

วนัที� ................................................

ตาํแหน่ง.............................................................................................

ประวัตสิ่วนตัว

ชื�อ - นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................

สว่นสงู..................................นํ�าหนกั......................................ตาํหนิ.......................................

สญัชาติ ............................... เชื �อชาต.ิ................................... ศาสนา .................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด ...................................................... สถานที�เกิด.........................................................................................

ที�อยูปั่จจบุนั .....................................................................................................................โทรศพัท ์.....................................

บตัรประชาชนเลขที� ......................................................................สถานที�ออกบตัร...........................................................

วนัที�ออกบตัร.................................................................................วนัหมดอาย.ุ..................................................................

บตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี..............................................................ประกนัสงัคมเลขที�........................................................

สถานภาพ

     โสด    สมรส    หยา่รา้ง       ม่าย

ชื�อคูส่มรส............................................................................................อาชีพ.......................................................................

สถานที�ทาํงาน....................................................................................โทรศพัท.์.................................................................

บตัรประชาชนเลขที� ..................................................................บตัรเสียภาษีเลขที�...........................................................

จาํนวนบตุร ...............................คน (บตุรศกึษา................................คน  บตุรไม่ศกึษา....................................คน)

สถานะทางราชการทหาร   ยงัไม่ผ่านการเกณฑ ์จะรบัการเกณฑปี์ ...................................

ผ่านการเกณฑท์หารแลว้ ผล.....................................................

ไดร้บัการยกเวน้ เพราะ..............................................................

การศึกษา (ใหเ้ริ�มจากระดับการศึกษาชั�นสูงสุด มหาวทิยาลัย, วทิยาลัย, มัธยมศึกษา, ประถมศึกษา)

จากปี ถงึปี

บริษัทปัญจวัฒนาพลาสตกิ จาํกัด (มหาชน)

PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC CO., LTD.

สาํนักงาน :  19/14 หมู่ 6 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน กรุงเทพ 10150    โทรศพัท ์: 02-4151894, 02-4152489, 028980832-3 โทรสาร : 02-4150951

โรงงาน :  28 หมู่ 2 ตาํบลชยัมงคล อาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000    โทรศพัท ์: 034-839130-1   โทรสาร : 034-839320

ระยะเวลาศึกษา
สถานศึกษา สาขาวชิาที�ศึกษา

ใบสมัครงานรายวัน

คาํแนะนาํ

               ขอใหผู้ส้มคัรอา่นและทาํความเขา้ใจขอ้ความแตล่ะขอ้อยา่งละเอียด ก่อนที�จะกรอกขอ้ความใด ๆ ลงในในคาํถามนั�น ๆ

หากปรากฎวา่ผูส้มคัรปกปิด หรอืมีเจตนาใหค้วามเท็จ จะยงัผลใหผุ้ส้มคัรหมดสิทธิ�ในการพิจารณาคดัเลือกเขา้ทาํงานกบับรษัิทฯ

และจะถกูยกเลิกการจา้งหากตรวจพบในภายหลงั
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ระบุรายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน (บิดา, มารดา, พี�, น้อง)

ความสัมพันธ์ ชื�อ - นามสกุล อายุ อาชีพ

บดิา

มารดา

พี� / นอ้ง

พี� / นอ้ง

พี� / นอ้ง

พี� / นอ้ง

พี� / นอ้ง

รายละเอียดอื�น ๆ 

ทา่นสามารถทาํงานตา่งจงัหวดัไดห้รือไม่    ไมไ่ด้     ได้

ทา่นสามารถทาํงานเขา้กะไดห้รือไม่    ไมไ่ด้     ได้

ทา่นสามารถขบัรถยนตไ์ดห้รือไม่    ไมไ่ด้     ได ้ใบอนญุาตเลขที�...........................................

ทา่นสามารถขบัรถจกัรยานยนตไ์ดห้รือไม่    ไมไ่ด้     ได ้ใบอนญุาตเลขที�...........................................

ทา่นเคยตอ้งโทษทางคดีอาญาหรือไม่    ไมเ่คย    เคย รายละเอียด...............................................

ทา่นเคยตดิสรุา หรือใชย้าเสพตดิหรือไม่    ไมเ่คย    เคย รายละเอียด...............................................

ทา่นมีบคุคลที�รูจ้กัอยูใ่นบรษิัทฯ นี �หรือไม่    ไมมี่    มี ชื�อ/สกลุ..........................................................

ประวัตกิารทาํงาน (ให้เริ�มจากงานสุดท้ายแล้วย้อนหลังไปตามลาํดับ)

จาก (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)

ที�พักอาศัยปัจจุบัน

หอพกั / อาคาร ..................................................................................... หมูบ่า้น..........................................................................................

เลขที� ............................... หมู.่.................... ถนน .......................................................ตาํบล/แขวง..............................................................

อาํเภอ / เขต...................................... จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์............................ โทรศพัท.์..........................................

            ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความและรายละเอียดตา่ง ๆ ที�ไดใ้หไ้วข้า้งตน้นี �เป็นความจรงิทกุประการ และขอยืนยนัวา่ ขา้พเจา้

ยินดีใหท้างบรษิัทฯ ตรวจสอบขอ้ความตา่ง ๆ ไดห้ากตรวจพบวา่ขอ้ความใดในเอกสารนี �เป็นเท็จ ใหท้างบรษิัทฯ ถือเป็นสาเหตใุน

การบอกเลิกสญัญาจา้งขา้พเจา้ไดท้นัที โดยที�ทางบรษิัทฯ ไมต่อ้งจา่ยคา่ชดเชยใด ๆ ทั�งสิ �น

ลงชื�อ .......................................................... ผูส้มคัร

ระยะเวลาในการทาํงาน
ตาํแหนง่

เงินเดือนอตัรา

สดุทา้ย

ที�อยู่ / ที�ทาํงาน / สถานศึกษา

คุณภาพดกีว่า     ส่งมอบตรงเวลา    คือคาํมั�นสัญญาของเรา

สาเหตทีุ�ออกชื�อสถานที�ทาํงาน
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