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TAPACO PUBLIC CO.,LTD.
ตาแหน่ งทีต่ อ้ งการ..........................................................

วันทีก่ รอกใบสมัคร........../................../................
Date

เงินเดือนทีต่ อ้ งการ..........................................................

หลักฐานประกอบการสมัคร
- รูปถ่ายในการสมัครงาน 1 รูป
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาบัตรประชาชน

- วุตกิ ารศึกษา ม. 3 ขึน้ ไป
- สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี
- สาเนาทะเบียนสมรส

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิว้
1 ใบ

- สาเนาใบผ่านทหาร

ชือ่ - นามสกุล ภาษาไทย..........................................................................................เพศ................................ชือ่ เล่น…............................

Name

Sex

Nickname

ENGLISH NAME…………………….……………….…..………LAST NAME……..........…………..…………....……….…..………….........……

วัน เดือน ปี เกิด....................................................เชือ้ ชาติ...............................สัญชาติ.............................ศาสนา..............................

Date of Birth
Age

Year

Nationally

Race

อายุ.........................ปี .......................เดือน

Rillgion

ส่วนสูง................................น้าหนัก..........................กรุ๊ปเลือด…..........................

Mont

Height

Weight

Blood Group

ทีอ่ ยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน.......................................................................................................................................................

Home Address

ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก เลขที.่ .....................ตรอก/ซอย.........................ถนน..........................ตาบล.......................................
Side Road

Present Address

Road

District

อาเภอ…………………………………..จังหวัด……………………………………….รหัสไปรษณีย…
์ ………………...….……..

Aumphore

Province

Zip Code

เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ.........................................................................เบอร์โทรศัพท์บา้ น......................................................................

Mobile Number

Home number

Id. Card

Place

E-Mail…………………………..………………………………......……………………………
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที.่ .........................................................ออกให้ ณ อาเภอ...................................

Province

วันทีอ่ อกบัตร..............................................................................วันทีห่ มดอายุ........................................................................................
Date Of Expire

Date Of Issue

บัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีเลขที.่ ..........................................................ใบขับขีเ่ ลขที.่ ...................................................................................
Driving license

Income Tax Card

สถานะทางครอบครัว
การแต่งงาน

โสด

สมรส

Single

Married

Widow

แยกกันอยู่

Separation

ไม่จดทะเบียน

จดทะเบียน

Don't Register

Register

สภาพการตัง้ ครรภ์

หม้าย

ตัง้ ครรภ์

ไม่ตงั ้ ครรภ์
Don't Pregnant

Pregnant

จานวนบุตร...........................คน จานวนบุตรทีก่ าลังศึกษา...........................คน จานวนบุตรทีจ่ บการศึกษา.........................คน
ชือ่ คู่สมรส.................................................อาชีพ.................................สถานทีท่ างาน.............................เบอร์โทร.................................
Profession

Name

สถานะทางการทหาร

Military Status

ระดับการศึกษา
Level Education

ประถมศึกษา

Work place

ได้รบั การยกเว้น

Telephone Number

ศึกษาวิชาทหาร

ผ่านการเกณฑ์ทหาร

ประวัติการศึกษา (Education Background)
ชือ่ สถาบันการศึกษา
Name Of School

สาขาวิชาทีจ่ บ
Discipline

จังหวัด

Province

ปี การศึกษา
To Finish
พ.ศ. - พ.ศ.

วุฒทิ ไ่ี ด้รบั
Branch

เกรด

Grade

Primary

มัธยมศึกษา

High School

ปวช.

Vocational

ปวส.

Diploma

ปริญญาตรี

Bachelor Degree
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ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
การพูด ( Speaking)
ดีมาก
ดี
พอใช้
Excellent
Good
Fair

ภาษา
Languages
อังกฤษ
ญีป่ ่ นุ
จีน
อืน่ ๆ

การอ่าน (Reading)
ดีมาก
ดี
พอใช้
Excellent
Good
Fair

ความสามารถในการพิมพ์ดดี (Typing)
ภาษาไทย...............................................คา/นาที

การเขียน (Writing)
ดีมาก
ดี
พอใช้
Excellent
Good
Fair

อังกฤษ..............................................คา/นาที

ประวัติการทางาน (กรุณากรอกรายละเอียดในการทางานให้มากที่สดุ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิ จารณาเรียกสัมภาษณ์)
ชือ่ สถานทีป่ ระกอบการ

โทรศัพท์

ระยะเวลาการทางาน
พ.ศ. - พ.ศ.

ตาแหน่ง

เงินเดือน
สุดท้าย

หน้าทีร่ บั ผิดชอบ

สาเหตุทอ่ี อกจากงาน.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
เหตุผลทีท่ ่านมาสมัครงานกับ บริษทั ทาพาโก้ จากัด (มหาชน)..............................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
บุคคคลในบริษทั ฯ ทีท่ ่านรูจ้ กั ..............................................................................................................................................................

บุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้
ชือ่ - สกุล

ความสัมพันธ์

สถานทีท่ างาน

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าได้กรอกรายละเอียดไว้ทงั ้ หมดนัน้ เป็ นความจริง
หากทางบริษทั ทาพาโก้ จากัด (มหาชน) พบว่าข้อความใดเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับการว่าจ้างทัง้ หมดเป็ นโมฆะทันที
ลงชือ่ ผูส้ มัครงาน....................................................................................................
วันที.่ .........../.........................../....................
สาหรับเจ้าหน้าที่

ผลการทาข้อสอบ...............................................................................................................................................................................
รายละเอียดในการสัมภาษณ์ .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
..............................................................
ผูส้ มั ภาษณ์ (บุคคล)
วันที.่ ........../...................../...............

..............................................................
ผูส้ มั ภาษณ์ (หัวหน้างาน)
วันที.่ ........../...................../...............

ตกลงรับเข้าทางาน วันที.่ .................................................................ผูต้ กลง.................................................................
ไม่ตกลงรับเข้าทางาน ผูส้ มั ภาษณ์ .................................................วันที.่ ...................................................................
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