
 
 

                    ใบสมัครงาน 
                         Application Form 

 

               

ต ำแหน่งที่สมคัร 
Position Apply for  

   

วนัที่พร้อมจะเร่ิมงำนได้ 
Date available for this job   

 
              Photo 

  

ประวัตส่ิวนตัว 
PERSONAL RECORD 

ชื่อ-ชื่อสกลุ 
Name-Surname 

 
 

วนัเดือนปีเกิด 
Date of Birth  

อำย ุ
Age  

หมูเ่ลือด 
Blood Group  

จงัหวดัที่เกิด 
Place of Birth  

สญัชำต ิ
Nationality  เชือ้ชำติ 

Race  ศำสนำ 
Religion  น ำ้หนกั 

Weight              ก.ก. สว่นสงู 
Height        ซม. 

บตัรประชำชนเลขที ่
Identity Card No.  ออกที่ 

Issued At  วนัหมดอำย ุ
Date Expire  

เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี 
Tax No.  

เลขที่บตัรประกนัสงัคม 
Social Security Card No.  

ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได้สะดวก 
Present Address         ซอย 

Sub-Lane  ถนน 
Road  

ต ำบล/แขวง 
Sub-District  

อ ำเภอ/เขต 
District  

จงัหวดั 
Province  

รหสัไปรษณีย์ 
Postcode  

โทรศพัท์ 
Telephone  

วิทยตุิดตำมตวั 
Pager  

จดหมำยอิเลคทรอนิคส์ 
E-mail Address  

ที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน 
Home Address  ซอย 

Sub-Lane  ถนน 
Road  

ต ำบล/แขวง 
Sub-District  

อ ำเภอ/เขต 
District  

จงัหวดั 
Province  

รหสัไปรษณีย์ 
Postcode  

 
 
  

ประวัตคิรอบครัว 
FAMILY DETAILS 

 โสด 
Single  สมรส 

Married  หยำ่ 
Divorced  หม้ำย 

Widowed 
จ ำนวนบตุรหรือผู้ที่อยูใ่นอปุกำระ                คน 
Number of Children 

ชำย 
Boy              คน 

หญิง 
Girl                 คน 

ชื่อคูส่มรส 
Spouse Name  อำย ุ

Age  อำชีพ/ต ำแหน่ง 
Occupation/Position  

ที่ท ำงำนของคูส่มรส 
Spouse’s 
Workplace 

 
โทรศพัท์ของคูส่มรส 
Telephone  

ชื่อบิดำ 
Father  อำย ุ

Age  อำชีพ/ต ำแหน่ง 
Occupation/Position  

ชื่อมำรดำ 
Mother  

อำย ุ
Age  

อำชีพ/ต ำแหน่ง 
Occupation/Position  

จ ำนวนพี่น้อง 
Total  ชำย 

Brother  หญิง 
Sister  ผู้สมคัรเป็นคนที ่

Applicant is No.  

ล ำดบัที่ 1. 
Name  

อำย ุ
Age  

อำชีพ/ต ำแหน่ง 
Occupation/Position  

ล ำดบัที่ 2. 
Name  อำย ุ

Age  อำชีพ/ต ำแหน่ง 
Occupation/Position  

ล ำดบัที่ 3. 
Name  

อำย ุ
Age  

อำชีพ/ต ำแหน่ง 
Occupation/Position  

ล ำดบัที่ 4. 
Name  อำย ุ

Age  อำชีพ/ต ำแหน่ง 
Occupation/Position  

      

      

 

บริษัท ไอทีทีพี จ ำกดั  ท่ีอยู่  183  ลำดพร้ำว71  แขวงสะพำนสอง  เขตวงัทองหลำง  กทม.  10310  โทร. 02-539-5553  
 ITTP Co., Ltd.  Address 183  Ladphro71  Saphansong  Wangthonglang  Bangkok  10310  Tel. 02-539-5553  



บุคคลที่ตดิต่อได้กรณีเร่งด่วน 
Emergency Contact 

ต ำแหน่ง/ท่ีท ำงำน 
Position/Workplace 

ควำมสมัพนัธ์ 
Relationship 

โทรศพัท์/อีเมล์ 
Telephone/E-mail 

    

    

    

    
 

ประวัตกิารศกึษา 
Educational 
Background 

ระหวำ่ง 
Between 

สถำบนั/วชิำเอก 
Institute /Major 

วฒุกิำรศกึษำ 
Certificate 

กำรศกึษำ 
GPA 

ประถมศกึษำ 
Primary school     
มธัยมศกึษำ 
Secondary school     
อำชีวศกึษำ ปวช. 
Vocational     
อนปุริญญำ/ปวส. 
Diploma     
ปริญญำตรี 
Bachelor Degree     
ปริญญำโท 
Master     
ปริญญำเอก 
Doctoral     
อ่ืน ๆ 
Others     
ทนุกำรศกึษำที่เคยได้รับระหวำ่งศกึษำ 
Scholarship in School  

 

ประวัตกิารท างาน (โปรดเรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต) 
Employment History (Please list with the most recent job) 

บริษัท/องค์กร 
Name of Employer 

ประเภทธุรกิจ 
Business 

ต ำแหน่ง/ลกัษณะที่งำนท่ีท ำ 
Institute /Major 

ระยะเวลำกำรปฏิบตังิำน 
Dates 

     เร่ิม(From)           สิน้สดุ(To) 

สำเหตท่ีุออก 
Reason of  Leaving 

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 

เงินเดือนเร่ิมต้นในสถำนที่ท ำงำนแหลง่สดุท้ำย.............................................เงินเดือนสดุท้ำย.............................................รำยได้อ่ืน ๆ..................................... 
Starting Basic Salary at the Recent Company                                         Ending Basic Salary                                     Others Benefit 

 



ประวัตกิารฝึกอบรม/สถาบัน/บริษัท 
TRAINING RECORDS 

หลกัสตูร/วชิำ 
Course 

ระยะเวลำ 
Period 

   

   

   

   
 

 
ความสามารถและข้อมูลอ่ืน 

SPECIAL COMPETENT 

ความสามารถด้านภาษา 
Language Ability 

กำรพดู 
Speaking 

กำรฟัง 
Listening 

กำรเขียน 
Writing 

กำรอำ่น 
Reading 

ภำษำองักฤษ 
English     

 ภำษำอื่น ๆ  
Others     

พิมพ์ดีด    ภำษำไทย 
Typing       Thai  (WPM)  

ยานพาหนะ 
Vehicle 

กำรขบัข่ี 
Driving Ability 

ใบอนญุำตเลขที ่
Licence Number 

เป็นเจ้ำของ 
Posision 

                  ภำษำองักฤษ 
                English  (WPM)  

รถยนต์ 
Car    

โทรสาร 
Facimile  

รถจกัรยำนยนต์ 
Motorcycle    

      

ความสามารถด้านคอมพวิเตอร์ 
COMPUTER LITERACY 

 การใช้โปรแกรม Microsoft Word  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

 การใช้งานอินเทอร์เนต็ - อีเมล์  Google Drive (doc / sheet)  การใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 

 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ     
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ 
ADDITIONAL PROFILE 

ประสบการณ์ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และความสามารถของผูส้มคัร 
Experience Responsibilities and Applicant’s Abilities 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ท่านทราบข่าวการรับสมคัรงานจาก  Where did you hear of our vacancy ? (Specify : name) 
 หนงัสือพิมพ ์(Newspaper)................................................  เวบ็ไซต ์(Website)...................................................................... 
 ตลาดนดัแรงงาน (Job fair)................................................  พนกังานของศูนย(์Personal Recommendation).................................................. 
 อ่ืน ๆ (Others)................................................................... 

สถานภาพทางการทหาร               ผา่น                      ยงัไม่ผา่น             การเกณฑท์หาร 
ท่านมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือไม่ ...........................คือ............................................................................................................................................................  
ท่านมีโรคประจ าตวั / โรคเร้ือรังหรือไม่.................คือ............................................................................................................................................................ 
ท่านเคยตอ้งโทษทางคดีอาญาหรือคดีแพง่หรือไม่.........................เน้ือหาของคดีคือ............................................................................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................................................................................  

แนวคดิทางธุรกจิ 

Business Idea 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

    

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีขา้พเจา้เขียนขา้งตน้นั้นเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลงัศูนยฯ์ ตรวจสอบพบวา่ ขอ้ความใดเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอม
ใหศู้นยฯ์ บอกเลิกการวา่จา้งขา้พเจา้ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหนา้ใดทั้งส้ิน 
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. 
 

วนัที่สมัคร 
Date …………./……………./…………… ลงช่ือผู้สมัคร 

Applicant’s Signature 
 



 
บันทึกส าหรับฝ่ายบุคคล  
การว่าจ้าง 
 
  รับเขา้ท างานเม่ือ.....................................................        ต าแหน่ง......................................................................... 
  ฝ่าย.........................................................................        ระยะเวลาทดลองงาน..................................................... 
  เงินเดือน................................................................บาท  อ่ืน ๆ.............................................................................. 
  ครบบรรจุเม่ือ.........................................................    ไดเ้งินเดือน..................................................................บาท 
  หมายเหตุ ................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................ 
หวัหนา้แผนก............................................................................................. 
ผูบ้ริหาร .....................................................................................................      วนัท่ี................./.................../...................... 
 
 
 

                       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 


