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บริษทั ไอแพ็คโปรเฟสชั�นแนลไอที จํากดั 
9/31 หมูท่ี� 9ถ.สามคัคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ11120 
โทรศัพท ์02-574-2776 , 02-573-1473-4   
โทรสาร 02-5731404 Website :  ipak.co.th 

 

 
กรุณากรอกใบสมคัรพร้อมแนบหลกัฐานใหค้รบถว้น (ถ่ายสาํเนาดว้ยกระดาษ A4 ) เรียงตามลาํดบัและเยบ็ติดกบัใบสมคัรใหเ้รียบร้อย หลกัฐานมี
ดงัต่อไปนี< 
1. รูปถ่าย 1 ใบ (ติดกบัใบสมคัร) 2. ประวติั (RESUME) 3. สาํเนาหลกัฐานการศึกษา 4. สาํเนาบตัรประชาชน 

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

ตาํแหน่งทีHสมคัร 1. ................................................................... เงินเดือนทีHตอ้งการ ............................................. บาท 

  2. ................................................................... 

1. ขอ้มลูสว่นตวั 
ชืHอ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................... นามสกลุ ......................................................................................... 
ชืHอ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ........................................................................... ส่วนสูง .................. ซม.   นํ< าหนกั ............. กก.  ศาสนา ................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด .................... อาย ุ.......... ปี  จงัหวดัทีHเกิด ......................... บตัรประจาํตวัประชาชนเลขทีH .................................. ให ้ณ ................. 
สถานะภาพ � โสด � สมรส � มีบุตร ............ คน  กาํลงัศึกษา .......... คน  มีพีHนอ้งรวมตวัท่าน ........... คน ท่านเป็นคนทีH .............. 
บิดาชืHอ ....................................................... อาชีพ ........................................ มารดาชืHอ ................................................ อาชีพ ............................... 
กีฬาทีHเล่นได ้(รียงลาํดบัตามความถนดั) 1. ..................................................... 2. ................................................. 3. ............................................... 
การเกณฑท์หาร   � ยงัไม่ไดเ้กณฑ ์   � เกณฑแ์ลว้ � ไดรั้บการยกเวน้เพราะ ............................................................ 
เคยถูกลงคดีอาญาหรือไม่ � ไม่เคย   � เคย  � คดี ............................................ เมืHอวนัทีH ........./.........../......... 

2. ที�อย ูที่�สามรถติดต่อได ้

บา้นเลขทีH .................. หมู่ทีH ............. ซอย ............................ ถนน ................................... แขวง ................................... เขต ................................. 
จงัหวดั ............................... รหสัไปรษณีย ์......................... โทรศพัท ์............................ โทรศพัทเ์คลืHอนทีH ..................... วทิยติุดตามตวั............. 
บุคคล / สถานทีHทีHสามารถติดต่อกรณีเร่งด่วน ชืHอ ...........................................................  โทรศพัท ์.................................. ความสมัพนัธ์ .............. 

3. ประวติัการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา วฒิุการศึกษา วชิาเอก เกรดเฉลีHย ชืHอสถานศึกษา / จงัหวดั ตั<งแต่ปี จบเมืHอปี 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

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

................... 

................... 
................ 

.................. 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

.............. 

.............. 
............. 
............. 

อาชีวะ / วชิาชีพ 
...................... 
...................... 

................. 
.................. 

................ 
................. 

........................................................................... 
.......................................................................... 

............. 

............. 
.............. 
.............. 

มหาวทิยาลยั 
..................... 
...................... 

................. 

................. 
............... 
............... 

........................................................................... 
............................................................................ 

............. 
.............. 

............ 

............ 

อืHน ๆ 
................... 

..................... 
................ 
................. 

................ 

................ 
............................................................................ 
........................................................................... 

............. 

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

ใบสมคัรงาน 
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4. ประวติัการทํางาน 

บริษทั ตาํแหน่ง ลกัษณะงาน 
ตั<งแต ่

เดือน / พ.ศ. 
ถึง 

เดือน / พ.ศ. 
อตัราเงินเดือน 

สุดทา้ย 
สาเหตุทีHออก 

       

       
       

5. ความสามารถทางดา้นคอมพิวเตอร ์

ลาํดบั การเขียนโปรแกรม / ภาษา / ระบบ 
ระดบัความสามารถ 

การใชโ้ปรแกรม / ระบบ 
รับความสามารถ 

พอใช ้ ดี ดีมาก พอใช ้ ดี ดีมาก 

1.            

2.         

3.         

6. การฝึกอบรม / ฝึกงาน 

ลาํดบั ชืHอหลกัสูตร สถาบนั ระยะเวลา 

1.    

2.    

3.    

7. ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ                                                        

ลาํดบั ภาษา 
เขียน อ่าน พดู เขา้ใจ 

พอใช ้ ดี ดีมาก พอใช ้ ดี ดีมาก พอใช ้ ดี ดีมาก พอใช ้ ดี ดีมาก 

              

              

              

ท่านทราบข่าวการรับสมคัรงานของบริษทัฯ จากทีHใด  � หนงัสือพิมพ ์.................................     �  คาํแนะนาํจาก .................................. 
                                                                                      � อืHน ๆ  ....................................... 
กรุณากรอกข้อความที�คดิว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตวัท่านในการพจิารณาของบริษัท ฯ ( เช่น บุคลิกภาพ, ความสาํเร็จในการเรียน, การทาํงาน, 
จุดมุ่งหมายในอนาคต ฯลฯ ) ................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................... 
                             ขอรับรองวา่ขอ้ความในใบสมคัรนี< เป็นความจริงทุกประการหากบริษทัตรวจสอบพบภายหลงัวา่ ขอ้ความในใบสมคัรงาน 
เอกสารทีHนาํมาแสดงหรือรายละเอียดทีHใหไ้วไ้ม่เป็นความจริง บริษทัฯ มีสิทธิ] ทีHจะเลิกจา้งขา้พเจา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ายเงินชดเชยใด ๆ  ทั<งสิ<น 
                                                                           ลงชืHอ ................................................................ ผูส้มคัร 
                                                                           (                                                                                     ) 
                                                                                     วนัทีH ................... / ..................... /................. 
 


