
                                         FM-HR-01, Rev.0                   

ใบสมัครงาน 
APPLICATION   FORM 
บริษัท เอส.ที.ฟิลเตอร ์จ ากัด 

เลขท่ี  6/3  หมู่ที่ 4   ถนนเอกชัย  แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 10150  โทร. 02-4150050-3 
เลขที่ บัญชี............................................................                                                                                   วันที่ เริ่มงาน................................................ 
ต าแหน่งที่ต้องการสมัคร  
Kind of position applied for              

เงินเดือนที่ต้องการ  
Expected starting salary  

 

หลักฐานประกอบการสมัคร : (ส าหรบัเจ้าหน้าที่)  

                          รูปถ่ายหน้าตรง 2 " จ านวน 2 รูป                      ใบรับรองการศึกษา                            ส าเนาบัตรประกันสังคม 
                          ส าเนาทะเบียนบ้าน                                            ใบผ่านทหาร                                       ส าเนาใบขับขี่ 
                          ส าเนาบัตรประชาชน                                         ทะเบียนสมรส                                    ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษ ี
                          อื่นๆ 

 

ใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งของการพจิารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
Application Form is a part of consideration , Please fill this forms completely 

ชื่อ – สกุล………………………………………………..…………………………………ชื่อเล่น…………………………….              เพศ                        ชาย                      หญิง 
Name       ……………………………………………………….………………………...Nickname……………….……….                Sex                         Male                   Female                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

วัน เดือน ปีเกิด                                                                        สัญชาติ                                                  เชื้อชาติ                                                   ศาสนา 
Date of Birth                                                                                   Nationality                                                     Rate                                                           Religion 

อายุ                                               
Age                                              

ส่วนสูง 
Height  

น้ าหนัก 
Weight 

ต าหนิ 
Scar 

กรุ๊ปเลือด 
Blood group 

สถานที่เกิด 
Place of Birth 

โทรศัพท์ที่ติดต่อ 
Telephone 

ที่บ้าน 
Home 

ส านักงาน 
Office 

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อไดส้ะดวก 
Present Address 

ที่อยู่ถาวร(ตามบัตรประชาชน) 
Permanent Address 

บัตรประชาชนเลขที่ 
ID Card No. 

ออกให้ ณ 
Issued at 

จังหวัด 
Province 

วันออกบัตร                                       บัตรหมดอาย ุ
Issued Date                                             Expired Date 

บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีเลขที ่
Tax ID Card No. 

บัตรประกันสังคมเลขที ่
Social Security Card No. 

ออกให้ ณ 
Issued at 

สถานะความเป็นอยู่                                              บ้านส่วนตัว                                บ้านเช่า                                   อยู่กับบิดามารดา                                         อยู่กับผู้อื่น 
Living Status                                                                Own House                                 Rent House                                    Live with  Parents                                       Live with others 

สถานะครอบครัว                                                 โสด                                     แต่งงาน                                หย่า                                    แยกกันอยู่                                  หม้าย 
Marital                                                                        Single                                     Married                                  Divorce                                     Separate                                     widowed 

กรณีแต่งงาน                          จดทะเบียน                                        ไม่ได้จด  
If Married                                   registered                                         Non- registered          

คู่สมรสมีรายไดห้รือไม ่                                     มี                                     ไม่มี 
Spouse has any income?                                        Yes                                         No 

ชื่อคู่สมรส 
Spouse's Name 

อาชีพ                                               สถานที่ท างาน 
Occupation                                     Firm Address 

จ านวนบุตร                        คน 
Separate 

ชื่อบิดา 
Name of Father 

อาย ุ
Age 

อาชีพ 
Occupation 

                                      มีชีวติ                            ถึงแก่กรรม  
                                           Alive                                Passed away 

ชื่อมารดา 
Name of Mother 

อาย ุ
Age 

อาชีพ 
Occupation 

                                        มีชีวติ                             ถึงแก่กรรม  
                                           Alive                                 Passed away 

สถานะทางทหาร :                                                 ได้รับการยกเว้น                                      ศึกษาวิชาทหาร                                ผ่านการเกณฑ์ทหาร                                  อื่นๆ 
Military Service                                                                Exempted                                                Military Studied                                          Discharged                                             Other 



ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

Education 

ชื่อสถาบัน 
Name of Institute 

จังหวัด 
Country 

ปีการศึกษา Year Attended         
จาก   From  ถึง  To 

วิชาที่ศึกษา/วุฒิที่ได้รับ 
Course taken/Complete 

ประถมศึกษา Primary      
มัธยมศึกษา Secondary      
อาชีวะศึกษา Vocational      
ปริญญาตรี Higher vocational      
อื่นๆ Other      

 ความสามารถทางด้านภาษา 
ประเภทภาษา 

Type of Language 

การพูด Speaking การเข้าใจ  Understanding การอ่าน  Reading การเขียน  Writing 

ดีมาก ด ี พอใช้ ดีมาก ด ี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ด ี พอใช้ 

ไทย  Thai             

อังกฤษ English             
จีน  Chinese             
อื่นๆ             

 ประวัติการท างาน 
ชื่อสถานประกอบการ 

List of employed 

ระยะงาน Date Employed ต าแหน่ง 
Position 

เงินเดือนคร้ังสุดท้าย 
Last Salary 

สาเหตุที่ออก 
Reason to leave จาก From ถึง To 

      
      
      
      

 ความสามารถขับขี่ 
ความสามารถขบัขี่                                     รถยนต์                             รถจักรยานยนต์                     ใบขับขี่หมายเลข 
Driving ability                                               Auto-Vehicle                            Motor-cycle                             License No. 

รถยนต์ส่วนตัว                                        มี                                         ไม่มี 
Private owned vehicle                                 Yes                                            No 

รถจักรยานยนต์ส่วนตัว                                                  มี                               ไม่มี 
Private owned Motor-cycle                                                  Yes                                 No 

บุคคลซ่ึงไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่าน และบริษัทสามารถสอบถามได้ 
Persons other than relatives can be contracted 

ช่ือ-สกุล 
Name 

ความสัมพันธ ์
Relationship 

บริษัทที่ท างาน 
Firm Address 

ต าแหน่ง 
Position 

ที่อยู ่
Address 

โทรศัพท ์
Telephone 

      
      

ความรู้พิเศษ                                                เคร่ืองถ่ายเอกสาร                          เคร่ืองแฟกซ์                                   พิมพ์ดีด                                          อื่นๆ 
Special Skill                                                         Copy machine                                   Facsimile                                            Typing                                               Other 

คอมพิวเตอร์  
Computer 

ในต าแหน่งงานที่ต้องมีการค้ าประกัน                                                                                                           ไม่ขัดข้อง                                    ขัดข้อง 
Can you provide a guarantor ? ?                                                                                                                                     Yes                                                 No 

ในการท างานเป็นกะหมุนเวียนกันไป                                                                                                           ไม่ขัดข้อง                                     ขัดข้อง 
Can you work shift by shift ? ?                                                                                                                                        Yes                                                 No 

ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม                                             ไม่ขัดข้อง                                    ขัดข้อง 
Can you rotate your work position ?                                                                                                                              Yes                                                 No 

บุคคลในบริษัทที่ท่านรู้จักคุ้นเคยช่ือ                                                                                                    ความสัมพันธ์ 
Relatives or friends working in this company                                                                                                  Relationship 

ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในวันที่ 
Date available to start work 

               ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจรงิทุกประการ หากข้อความตอนหน่ึงตอนใดไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้าขอยอมรับว่า การจ้างทีต่ก ลงกันน้ัน ถือเป็น โมฆะทันท ี

                Certify that all of the statements in this application are true and correct to the best of my knowledge and any false information wistfully given shall be sufficient reason to dismiss me from the service. 
                         

                           วันที…่………/………..…/…………                                                                         ลงชื่อผู้สมัครงาน…………………………………………… 
                            Date                                                                                                                                                       Applicant’s Signature 


