
สมคัรงานในตําแหน่ง เงินเดือนที่ต้องการ วนัที่สมคัร

Position Expect salary Date

ช่ือ-สกลุ เพศ อายุ นํา้หนกั

Name & Surname Sex Age Weight

วนั เดือน ปี เกิด สญัชาติ ศาสนา สว่นสงู ตําหนิ

Date of birth Nationality Religion Height Maek

เลขที่บตัรประชาชน สถานที่ออกบตัร วนัออกบตัร วนัหมดอายุ

I.D.card no. Issued at. Date of issued Date of exp.

เลขที่บตัรประกนัสงัคม สถานพยาบาล เลขที่ผู้ เสยีภาษี

Social security no. Hospital Tax I.D. card no.

ช่ือบิดา อาชีพ อาย ุ        ปี มีชีวิตอยู่ ถงึแก่กรรม

Name of father Occupation Age Alive To die

ช่ือมารดา อาชีพ อาย ุ        ปี มีชีวิตอยู่ ถงึแก่กรรม

Name of mother Occupation Age Alive To die

ที่อยู่ปัจจบุนัและเบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้

Present address & telephone

ทะเบียนสมรส โสด สมรส หย่า ตาย         อื่นๆ

ช่ือคู่สมรส บตัรประชาชนเลขที่ จํานวนบตุร

Spouse name I.D. card no. No of children

บตุรอายรุะหว่าง กําลงัศกึษาอยู่ที่ พี่น้องรวมตวัท่าน

Age Children in school Brother add you

สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น ศกึษาวิชาทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร

Military service Exmpted Military studied Recruited soldier

สถานที่ทํางาน/ที่อยู่

1/2

Telephone

ตําแหน่ง โทรศพัท์

บคุคลที่ไม่ใช่ญาติซึง่ทราบประวติัของท่านและบริษัทสามารถสอบถามได้ Other person can be contacted

RelationshipName Position Address
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PHOTOใบสมัครงาน 

ความสมัพนัธ์ช่ือ-สกลุ

สถานภาพของครอบครัว Family status

APPLICATION

ประวติัสว่นตวั Personal

บริษัท มาร์จินอล จํากดั
174 ซอยอินทราภรณ์ ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงวังทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศพัท์: 0-2933-9866-8 โทรสาร: 0-2933-9098



จาก From ถึง To

ประถมศกึษา Primary

มธัยมศกึษา Secondary

อาชีวะศกึษา (ปวช.) Vocational

อนปุริญญา High Vocational

ปริญญาตรี Bachelor Degree

ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair ดีมาก Exc ดี Good พอใช้ Fair

คอมพิวเตอร์ Computer

พิมพ์ดีด Typing

โทรสาร Facsimile

อื่น ๆ Other

พนกังานในบริษัทที่ท่านรู้จกัคุ้นเคย Relation or friends working in this company________________________________________________

ความสมัพนัธ์ Relationship___________________________________________แผนก Section______________________________________

ท่านพร้อมที่จะปฏิบติังานกบับริษัทได้ภายในวนัที่ Date available to start work ____________________________________________________

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทัง้หมดนีเ้ป็นความจริงทกุประการหากข้อความตอนหนึง่ตอนใดไม่ตรงความเป็นจริงข้าพเจ้าขอยอมรับว่าการว่าจ้าง

ที่ตกลงนัน้เป็นโมฆะทนัที ลงช่ือผู้สมคัรงาน Applicants Signature_________________________________________

วนัที่ Date ______________________________________

สรุปผลการสมัภาษณ์ …………………………………………………………… สมัภาษณ์ผ่าน สมัภาษณ์ไม่ผ่าน

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

ลงช่ือผู้สมัภาษณ์ __________________________ ผู้อนมุติั     _________________________________กรรมการผู้จดัการ

วนัที่ Date          __________________________ วนัที่ Date  ______________________________
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ความรู้พิเศษ Special Ability

ประวติัการทํางาน Employment History

จาก From ถงึ To

ระยะเวลา Employed Date ตําแหน่ง

Position

เงินเดือนครัง้สดุท้าย

Last Salary

ช่ือบริษัท

List Of Company

การเขียน Written

องักฤษ English

อื่น ๆ Other

ประเภทภาษา

Type Of Language

พดู Speaking การเข้าใจ Understanding

ภาษา Language

จงัหวดั / ประเทศ

Country

ปีการศกึษา

Year Education

ระดบัการศกึษา

Education Name Of Institute

วิชาที่ศกึษา / วฒุิที่ได้

Token Course/Complete

ช่ือสถาบนั

สถานะทางการศกึษา  Equcation status


