บริ ษัท ไอทีทีพี จำกัด ที่อยู่ 183 ลำดพร้ ำว71 แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กทม. 10310 โทร. 02-539-5553
ITTP Co., Ltd. Address 183 Ladphro71 Saphansong Wangthonglang Bangkok 10310 Tel. 02-539-5553

ใบสมัครงาน
Application Form
ตำแหน่งที่สมัคร
Position Apply for
วันที่พร้ อมจะเริ่ มงำนได้

Photo

Date available for this job

ประวัตสิ ่ วนตัว

PERSONAL RECORD
วันเดือนปี เกิด
Date of Birth
สัญชำติ
Nationality
บัตรประชำชนเลขที่
Identity Card No.
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
Tax No.
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ สะดวก
Present Address
ตำบล/แขวง
Sub-District
โทรศัพท์
Telephone
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน
Home Address
ตำบล/แขวง
Sub-District

ประวัตคิ รอบครัว
FAMILY DETAILS

ชื่อคูส่ มรส
Spouse Name
ที่ทำงำนของคูส่ มรส
Spouse’s
Workplace
ชื่อบิดำ
Father
ชื่อมำรดำ
Mother
จำนวนพี่น้อง
Total
ลำดับที่ 1.
Name
ลำดับที่ 2.
Name
ลำดับที่ 3.
Name
ลำดับที่ 4.
Name

ชื่อ-ชื่อสกุล
Name-Surname
อำยุ
Age
เชื ้อชำติ
Race

อำเภอ/เขต
District
วิทยุติดตำมตัว
Pager
อำเภอ/เขต
District

หมูเ่ ลือด
จังหวัดที่เกิด
Blood Group
Place of Birth
ศำสนำ
น ้ำหนัก
ส่วนสูง
ก.ก. Height
Religion
Weight
ออกที่
วันหมดอำยุ
Issued At
Date Expire
เลขที่บตั รประกันสังคม
Social Security Card No.
ซอย
ถนน
Sub-Lane
Road
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postcode
จดหมำยอิเลคทรอนิคส์
E-mail Address
ซอย
ถนน
Sub-Lane
Road
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postcode

โสด

Single
จำนวนบุตรหรือผู้ที่อยูใ่ นอุปกำระ
Number of Children
อำยุ
Age



สมรส

Married
คน ชำย
Boy
อำชีพ/ตำแหน่ง
Occupation/Position

หย่ำ
Divorced
หญิง
คน Girl



โทรศัพท์ของคูส่ มรส
Telephone
อำยุ
Age
อำยุ
Age
ชำย
Brother

อำชีพ/ตำแหน่ง
Occupation/Position
อำชีพ/ตำแหน่ง
Occupation/Position
หญิง
Sister

อำยุ
Age
อำยุ
Age
อำยุ
Age
อำยุ
Age

ผู้สมัครเป็ นคนที่
Applicant is No.
อำชีพ/ตำแหน่ง
Occupation/Position
อำชีพ/ตำแหน่ง
Occupation/Position
อำชีพ/ตำแหน่ง
Occupation/Position
อำชีพ/ตำแหน่ง
Occupation/Position

ซม.

หม้ ำย
Widowed
คน

บุคคลที่ตดิ ต่ อได้ กรณีเร่ งด่ วน
Emergency Contact

ประวัตกิ ารศึกษา
Educational
Background

ตำแหน่ง/ที่ทำงำน
Position/Workplace

ระหว่ำง
Between

ควำมสัมพันธ์
Relationship

สถำบัน/วิชำเอก
Institute /Major

โทรศัพท์/อีเมล์
Telephone/E-mail

วุฒกิ ำรศึกษำ
Certificate

กำรศึกษำ
GPA

ประถมศึกษำ
Primary school
มัธยมศึกษำ
Secondary school
อำชีวศึกษำ ปวช.
Vocational
อนุปริญญำ/ปวส.
Diploma
ปริญญำตรี
Bachelor Degree
ปริญญำโท
Master
ปริญญำเอก
Doctoral
อื่น ๆ
Others
ทุนกำรศึกษำที่เคยได้ รับระหว่ำงศึกษำ
Scholarship in School

ประวัตกิ ารทางาน (โปรดเรียงจากปั จจุบันไปหาอดีต)
Employment History (Please list with the most recent job)
บริษัท/องค์ กร
Name of Employer

ประเภทธุรกิจ
Business

ตำแหน่ง/ลักษณะที่งำนที่ทำ
Institute /Major

ระยะเวลำกำรปฏิบตั งิ ำน
Dates
เริ่ม(From)

สิ ้นสุด(To)

สำเหตุที่ออก
Reason of Leaving

เงินเดือนเริ่มต้ นในสถำนที่ทำงำนแหล่งสุดท้ ำย.............................................เงินเดือนสุดท้ ำย.............................................รำยได้ อื่น ๆ.....................................
Starting Basic Salary at the Recent Company
Ending Basic Salary
Others Benefit

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม/สถาบัน/บริษัท
TRAINING RECORDS

ความสามารถและข้ อมูลอื่น
SPECIAL COMPETENT
พิมพ์ ดีด ภำษำไทย
Typing
Thai (WPM)
ภำษำอังกฤษ
English (WPM)
โทรสาร
Facimile

ความสามารถด้ านคอมพิวเตอร์
COMPUTER LITERACY
 การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต - อีเมล์
 อื่น ๆ โปรดระบุ

ข้ อมูลเพิม่ เติม

ADDITIONAL PROFILE

หลักสูตร/วิชำ
Course

ความสามารถด้ านภาษา
Language Ability
ภำษำอังกฤษ
English
ภำษำอื่น ๆ
Others
ยานพาหนะ
Vehicle
รถยนต์
Car
รถจักรยำนยนต์
Motorcycle

กำรพูด
Speaking

กำรขับขี่
Driving Ability

ระยะเวลำ
Period

กำรฟัง
Listening

กำรเขียน
Writing

ใบอนุญำตเลขที่
Licence Number

กำรอ่ำน
Reading

เป็ นเจ้ ำของ
Posision

 การใช้ โปรแกรม Microsoft Word

 การใช้ โปรแกรม Microsoft Excel

 Google Drive (doc / sheet)

 การใช้ โปรแกรม Microsoft Powerpoint

ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของผูส้ มัคร
Experience Responsibilities and Applicant’s Abilities

ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก Where did you hear of our vacancy ? (Specify : name)
 หนังสื อพิมพ์ (Newspaper)................................................  เว็บไซต์ (Website)......................................................................
 ตลาดนัดแรงงาน (Job fair)................................................  พนักงานของศูนย์(Personal Recommendation)..................................................
 อื่น ๆ (Others)...................................................................
สถานภาพทางการทหาร
 ผ่าน
 ยังไม่ผา่ น
การเกณฑ์ทหาร
ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพหรื อไม่ ...........................คือ............................................................................................................................................................
ท่านมีโรคประจาตัว / โรคเรื้ อรังหรื อไม่.................คือ............................................................................................................................................................
ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรื อคดีแพ่งหรื อไม่.........................เนื้ อหาของคดีคือ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

แนวคิดทางธุรกิจ

Business Idea

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ขา้ พเจ้าเขียนข้างต้นนั้นเป็ นความจริ งทุกประการ หากภายหลังศูนย์ฯ ตรวจสอบพบว่า ข้อความใดเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้ศูนย์ฯ บอกเลิกการว่าจ้างข้าพเจ้าได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้าใดทั้งสิ้ น
I certify that all statements given in this application form are true. If any of them are found to be untrue after engagement, the E-Saan Software Park
has the right to terminate my employment without any compensation or severance.
วันที่สมัคร
Date

…………./……………./……………

ลงชื่ อผู้สมัคร

Applicant’s Signature

บันทึกสาหรับฝ่ ายบุคคล
การว่ าจ้ าง
รับเข้าทางานเมื่อ..................................................... ตาแหน่ง.........................................................................
ฝ่ าย......................................................................... ระยะเวลาทดลองงาน.....................................................
เงินเดือน................................................................บาท อื่น ๆ..............................................................................
ครบบรรจุเมื่อ......................................................... ได้เงินเดือน..................................................................บาท
หมายเหตุ
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
หัวหน้าแผนก.............................................................................................
ผูบ้ ริ หาร ..................................................................................................... วันที่................./.................../......................

