บริ ษัท มาร์ จินอล จํากัด
174 ซอยอินทราภรณ์ ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2933-9866-8 โทรสาร: 0-2933-9098

ใบสมัครงาน

PHOTO

APPLICATION
สมัครงานในตําแหน่ง
Position

เงินเดือนที่ต้องการ
วันที่สมัคร
Expect salary
Date
ประวัติสว่ นตัว Personal
ชื่อ-สกุล
เพศ
อายุ
นํ ้าหนัก
Age
Weight
Name & Surname
Sex
วัน เดือน ปี เกิด
สัญชาติ
ศาสนา
ส่วนสูง
ตําหนิ
Date of birth
Nationality
Religion
Height
Maek
เลขที่บตั รประชาชน
สถานที่ออกบัตร
วันออกบัตร
วันหมดอายุ
I.D.card no.
Issued at.
Date of issued
Date of exp.
เลขที่บตั รประกันสังคม
สถานพยาบาล
เลขที่ผ้ เู สียภาษี
Social security no.
Hospital
Tax I.D. card no.
ชื่อบิดา
อาชีพ
อายุ
ปี
มีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
Age
Alive
To die
Name of father
Occupation
ชื่อมารดา
อาชีพ
อายุ
ปี
มีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
Age
Alive
To die
Name of mother
Occupation
ที่อยู่ปัจจุบนั และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
Present address & telephone
สถานภาพของครอบครัว Family status
อื่นๆ
ทะเบียนสมรส
โสด
สมรส
หย่า
ตาย
ชื่อคู่สมรส
บัตรประชาชนเลขที่
จํานวนบุตร
Spouse name
I.D. card no.
No of children
บุตรอายุระหว่าง
กําลังศึกษาอยู่ที่
พี่น้องรวมตัวท่าน
Age
Children in school
Brother add you
สถานภาพทางทหาร
ได้ รับการยกเว้ น
ศึกษาวิชาทหาร
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
Military service
Exmpted
Military studied
Recruited soldier
บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซงึ่ ทราบประวัติของท่านและบริษัทสามารถสอบถามได้ Other person can be contacted
ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ตําแหน่ง
สถานที่ทํางาน/ที่อยู่
โทรศัพท์
Name
Relationship
Position
Address
Telephone

1/2

FM-HR-01-03 , Rev.00

ระดับการศึกษา
Education

สถานะทางการศึกษา Equcation status
ชื่อสถาบัน
จังหวัด / ประเทศ
Name Of Institute

Country

ปี การศึกษา

วิชาที่ศกึ ษา / วุฒิที่ได้

Year Education

Token Course/Complete

จาก From

ถึง To

ประถมศึกษา Primary
มัธยมศึกษา Secondary
อาชีวะศึกษา (ปวช.) Vocational
อนุปริญญา High Vocational
ปริญญาตรี Bachelor Degree
ประเภทภาษา
Type Of Language
อังกฤษ English
อื่น ๆ Other

ภาษา Language
การเขียน Written
พูด Speaking
การเข้ าใจ Understanding
ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair

ชื่อบริษัท
List Of Company

ประวัติการทํางาน Employment History
ระยะเวลา Employed Date
จาก From
ถึง To

ตําแหน่ง
Position

เงินเดือนครั ้งสุดท้ าย
Last Salary

ความรู้พิเศษ Special Ability
คอมพิวเตอร์ Computer
พิมพ์ดีด Typing
โทรสาร Facsimile
อื่น ๆ Other
พนักงานในบริษัทที่ท่านรู้จกั คุ้นเคย Relation or friends working in this company________________________________________________
ความสัมพันธ์ Relationship___________________________________________แผนก Section______________________________________
ท่านพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงานกับบริษัทได้ ภายในวันที่ Date available to start work ____________________________________________________
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความทั ้งหมดนี ้เป็ นความจริงทุกประการหากข้ อความตอนหนึง่ ตอนใดไม่ตรงความเป็ นจริงข้ าพเจ้ าขอยอมรับว่าการว่าจ้ าง
ลงชื่อผู้สมัครงาน Applicants Signature_________________________________________
ที่ตกลงนั ้นเป็ นโมฆะทันที
วันที่ Date ______________________________________
สรุปผลการสัมภาษณ์

……………………………………………………………

สัมภาษณ์ผ่าน

สัมภาษณ์ไม่ผ่าน

………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อผู้สมั ภาษณ์ __________________________
__________________________
วันที่ Date

ผู้อนุมตั ิ _________________________________กรรมการผู้จดั การ
วันที่ Date ______________________________
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