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- รปูถ่ายในการสมคัรงาน 1 รปู - วุตกิารศกึษา ม. 3 ขึน้ไป                 -  ส าเนาใบผ่านทหาร
- ส าเนาทะเบยีนบา้น
- ส าเนาบตัรประชาชน - ส าเนาทะเบยีนสมรส

            Race

Home Address

Present Address

Aumphore        Province                Zip Code

Mobile Number

Id. Card

Date Of  Issue

Income Tax Card

         โสด      สมรส                    หมา้ย     แยกกนัอยู่
  Single       Married Widow

การแต่งงาน
         จดทะเบยีน
  Register

สภาพการตัง้ครรภ์
  Pregnant

จ านวนบุตร...........................คน  จ านวนบุตรทีก่ าลงัศกึษา...........................คน  จ านวนบุตรทีจ่บการศกึษา.........................คน

Name

ปีการศกึษา    วฒุทิีไ่ดร้บั          เกรด
To Finish        Branch          Grade
พ.ศ. - พ.ศ.

 

Vocational
           ปวส.
          Diploma
       ปรญิญาตรี
   Bachelor Degree

           ปวช.

ระดบัการศกึษา ชือ่สถาบนัการศกึษา สาขาวชิาทีจ่บ จงัหวดั
Level Education Name Of  School Discipline Province

      ประถมศกึษา
          Primary
       มธัยมศกึษา
       High School

ประวติัการศึกษา  (Education Background)

         ตัง้ครรภ์         ไมต่ัง้ครรภ์
           Don't  Pregnant

ชือ่คู่สมรส.................................................อาชพี.................................สถานทีท่ างาน.............................เบอรโ์ทร.................................
  Profession               Work  place              Telephone  Number

สถานะทางการทหาร       ไดร้บัการยกเวน้ ศกึษาวชิาทหาร ผา่นการเกณฑท์หาร
Military  Status

           Don't  Register

E-Mail…………………………..………………………………......……………………………
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที.่.........................................................ออกให ้ณ อ าเภอ...................................

     Place                   Province
วนัทีอ่อกบตัร..............................................................................วนัทีห่มดอายุ........................................................................................

Date Of Expire
บตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษเีลขที.่..........................................................ใบขบัขีเ่ลขที.่...................................................................................

    Driving license
สถานะทางครอบครวั

Separation

            ไมจ่ดทะเบยีน

     Home number

Age                        Year                   Mont              Height  Weight                       Blood Group
ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น.......................................................................................................................................................

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีต่ดิต่อไดส้ะดวก   เลขที.่.....................ตรอก/ซอย.........................ถนน..........................ต าบล.......................................
      Side Road Road                  District

อ าเภอ…………………………………..จงัหวดั……………………………………….รหสัไปรษณีย…์………………...….……..

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื.........................................................................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น......................................................................

อาย.ุ........................ปี.......................เดอืน             ส่วนสงู................................น ้าหนัก..........................กรุ๊ปเลอืด…..........................

- ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี

ชือ่ - นามสกุล  ภาษาไทย..........................................................................................เพศ................................ชือ่เล่น…............................
Name          Sex              Nickname
ENGLISH NAME…………………….……………….…..………LAST NAME……..........…………..…………....……….…..………….........……

วนั  เดอืน  ปี  เกดิ....................................................เชือ้ชาต.ิ..............................สญัชาต.ิ............................ศาสนา..............................
Date of  Birth      Nationally                       Rillgion

หลกัฐานประกอบการสมคัร

           TAPACO PUBLIC CO.,LTD.      วนัทีก่รอกใบสมคัร........../................../................
          Date

ต าแหน่งทีต่อ้งการ..........................................................  เงนิเดอืนทีต่อ้งการ..........................................................

ตดิรูปถา่ย
ขนาด 1 นิว้

1 ใบ
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ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ
ภาษา

Languages ดมีาก ดี พอใช้ ดมีาก ดี พอใช้ ดมีาก ดี พอใช้
Excellent Good Fair Excellent Good Fair Excellent Good Fair

  องักฤษ
  ญีปุ่่ น
  จนี
  อืน่ๆ

ความสามารถในการพมิพด์ดี (Typing)
ภาษาไทย...............................................ค า/นาที องักฤษ..............................................ค า/นาที

ระยะเวลาการท างาน เงนิเดอืน
สดุทา้ย

          สาเหตุทีอ่อกจากงาน.................................................................................................................................................................

          เหตุผลทีท่่านมาสมคัรงานกบั บรษิทั ทาพาโก ้จ ากดั (มหาชน)..............................................................................................

 บุคคคลในบรษิทัฯ  ทีท่่านรูจ้กั..............................................................................................................................................................

บุคคลทีส่ามารถตดิต่อได้

ส าหรบัเจา้หน้าที่

ผลการท าขอ้สอบ...............................................................................................................................................................................
รายละเอยีดในการสมัภาษณ์.................................................................................................................................................................

.............................................................. ..............................................................

วนัที.่........../...................../............... วนัที.่........../...................../...............

                ตกลงรบัเขา้ท างาน วนัที.่.................................................................ผูต้กลง.................................................................
                ไมต่กลงรบัเขา้ท างาน   ผูส้มัภาษณ์.................................................วนัที.่...................................................................                                                                

ข้าพเจ้าขอรบัรองวา่ข้อความท่ีข้าพเจ้าได้กรอกรายละเอียดไวท้ัง้หมดนัน้เป็นความจริง

หากทางบริษทั ทาพาโก้ จ ากดั (มหาชน) พบวา่ข้อความใดเป็นเทจ็  ข้าพเจ้ายอมรบัการวา่จ้างทัง้หมดเป็นโมฆะทนัที
ลงชือ่ผูส้มคัรงาน....................................................................................................

วนัที.่.........../.........................../....................

............................................................................................................................................................................................................

ผูส้มัภาษณ์ (บุคคล) ผูส้มัภาษณ์ (หวัหน้างาน)

............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

ชือ่ - สกุล              ความสมัพนัธ์ สถานทีท่ างาน ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท์

การพดู ( Speaking) การอ่าน  (Reading) การเขยีน  (Writing)

ประวติัการท างาน  (กรณุากรอกรายละเอียดในการท างานให้มากท่ีสดุเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเรียกสมัภาษณ์)

ชือ่สถานทีป่ระกอบการ โทรศพัท์ ต าแหน่ง หน้าทีร่บัผดิชอบ
       พ.ศ. - พ.ศ.
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