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EMPLOYMENT APPLICATION FORM ใบสมัครงาน 

ตาํแหน่งท่ีตอ้งการ เงินเดือน บาท / เดือน 

Position Applied for Expected Salary Baht / month 

ข้อมูลส่วนตัว Personal Data 

ช่ือ นามสกุล 

Name Surname 

ท่ีอยูปั่จจุบนั 

Present Address 

อีเมล 

E-mail

โทรศพัท์ 

Tel.  

วนั เดือน ปีเกิด อาย ุ ปี เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง 

Date of Birth Age yrs. Gender Male Female

บตัรประชาชน / หนงัสือเดินทางเลขท่ี วนัหมดอายุ 

I.D. Card / Passport No. Expiry Date 

ใบอนุญาติทาํงาน เลขท่ี 

Work Permit No. 

ภาวะทางทหาร ☐ ไดร้ับการยกเวน้ ☐ ปลดเป็นทหารกองหนุน ☐ ยงัไม่ไดร้ับการเกณฑ์ ☐ กาํลงัจะเกณฑ์ในปี

Military Status Exempted Served Not yet served Will be drafted in 

บิดา ช่ือ-สกุล   อาย ุ ปี อาชีพ 

Father’s Name - Surname Age yrs. Occupation 

มารดา ช่ือ-สกุล    อาย ุ ปี อาชีพ 

Mother’s Name - Surname Age yrs. Occupation 

สถานภาพสมรส ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หยา่ร้าง ☐ แยกกนัอยู่ จาํนวนบุตร 

Marital Status Single Married Divorced Separated No. of Children 

ภรรยา / สามี ช่ือ-สกุล อาชีพ 

Spouse’s Name - Surname Occupation 

หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ 

Tel. 

บุคคลท่ีติดต่อไดก้รณีเร่งด่วน ความสัมพนัธ์ 

In case on emergency, please contact Relationship 

หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ   

Tel. 

ท่ีพกั ☐ บา้นของตนเอง ☐ เช่า ☐ อาศยัอยูก่บับิดามารดา ☐ อื่นๆ

Residence Own Home Rented Parents house Others 
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การศึกษา Education 

ระดบัการศึกษา 

Level of study 

ช่ือสถานศึกษาและท่ีตั้ง 

Name and Location 

Date Attended สาขาวิชา / วุฒิ 

Major / Degree From To 

ปริญญาโท 

Master 

ปริญญาตรี 

Bachelor 

ปวช. 

Vocational 

มธัยมศึกษา 

Secondary School 

อ่ืนๆ 

Others 

ประวตัิการทาํงาน (โปรดระบุงานปัจจุบนัก่อน) 

Record of work experience (last employer first) 

ระยะเวลาการทาํงาน 

Date 

ช่ือนายจา้งและท่ีอยู ่

Employer’s Name and Address 

ตาํแหน่ง 

Position 

เงินเดือน 

Salary 

เหตุท่ีออก 

Reason of leaving 

จาก 

From 

ถึง 

To 

บริษทัฯ จะสอบถามไปยงันายจา้งของท่านไดห้รือไม่ ☐ ได ้ ☐ ไม่ได ้

May inquiries be made to your previous employer? Yes No 

บุคคลอา้งอิง (ถา้มี) โปรดระบุ 

References (if any)  Please specify 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 

Name - Surname Position 

ช่ือบริษทั/หน่วยงาน              

Company Name 

หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ            อีเมล ์     

Tel.                  Email 
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ความสามารถทางภาษา Proficiency  in  Language 

ภาษา Languages กรุณาระบุว่า ดีมาก ดี พอใช ้เล็กน้อย Please indicate whether fluent, fair or slightly 

พูด Speak เขียน Write อ่าน Read 

องักฤษ (English)                   

อ่ืนๆ (Others)                   

งานอดิเรก กีฬา และกิจกรรม Hobbies, Sports and Activities  

ท่านมีใบอนุญาตขบัข่ีหรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ รถยนต ์ ☐ รถมอเตอร์ไซค์ 

Do you have any driver’s license? No Yes Car Motorcycle 

ท่านมีรถส่วนตวัหรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ รถยนต ์ ☐ รถมอเตอร์ไซค์ 

Do you own any automobile? No Yes Car Motorcycle 

ท่านเคยยื่นใบสมคัรหรือเคยทาํงานกบับริษทัน้ีมาก่อนหรือไม่ ☐ เคย ☐ ไม่เคย 

Have you ever applied to or worked for this company before? Yes No 

ถา้เคย เม่ือไหร่       ตาํแหน่งอะไร       

If yes, when?  which position?  

ท่านเก่ียวดองหรือรู้จกักบัพนักงานของบริษทัน้ีหรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี 

Do you have any relative or acquaintance now employed by this company? Yes No 

ถา้มี โปรดระบุช่ือ       ตาํแหน่ง       

If yes, please specify  Position  

 

บนัทึกเพ่ิมเติมซ่ึงท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมคัรงาน 

Additional information which you considered to be beneficial to the application. 

       . 

       . 

 

วนัท่ีสามารถเร่ิมงานได ้        

Date of commencement 

 

[   ] ขา้พเจา้รับประกนัว่า ขอ้มูลทั้งหมดท่ีระบุไวใ้นใบสมคัรงานเป็นจริง ถูกตอ้ง และขา้พเจา้ตกลงรับทราบและยอมรับเง่ือนไขการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานท่ี

บริษทัประกาศให้ทราบ  

I give my consent to the company that I am acknowledged for personal data as shown in the recruitment policy  

 

[   ] ขา้พเจา้รับประกนัว่า ในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลใดๆก็ตามท่ีขา้พเจา้ส่งต่อและเปิดเผยภายใต้ใบสมคัรงานน้ี ขา้พเจา้ไดแ้จง้และขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งมาโดยครบถว้นแลว้ และขา้พเจา้ตกลงรับผิดชอบในความเสียหายหรือสิทธิเรียกร้องใดๆท่ีเจา้ของขอ้มูลอาจมีต่อบริษทั  

I certify that other personal data that I put in this application is true and got consent from that person. I’ll be responsible for other personal data in case of prosecution or 

any damages. 

 

[   ] ขา้พเจา้ยินยอมให้บริษทัสอบถาม ตรวจสอบประวติัการทาํงานของขา้พเจ้าจากบริษทัหรือบุคคลอา้งอิงท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นใบสมคัรงานฉบบัน้ี โดยรับทราบว่าการตรวจสอบ

ดงักล่าวถือเป็นเง่ือนไขสาํคญัของการพิจารณาคุณสมบติัการรับสมคัรงานของบริษทั 

I give my consent to the company for reference check with my previous company or referees that I mentioned in this application form. I am acknowledged that this process 

is important condition. 

 

สามารถศึกษานโยบายส่วนบุคคลการสมัครงานได้ที่ www.ifscapthai.com/recruitment-policy 

 

ลงช่ือผูส้มคัร       . 

Applicant’s Signature 

 

วนัท่ี       . 

Date   



IFS-030 

 

FOR COMPANY USE ONLY 
 

APPROVAL 

Start Date :        Other Comments/Instructions 

Start Salary             

Position :              

Department             

Probationary Period             

 

 

 

CEO  . 

 

Date  . 
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