
วันที่สมคัร………………………………..

1.  ส าเนาบัตรประชาชน 5.  ส าเนาใบเกณฑ์ทหาร

2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 6.  ส าเนาทะเบียนสมรส 1) ….…………………………………

3.  ส าเนาวุฒิการศึกษา 7.  ผลการตรวจสขุภาพ 2) …………………………………….

4.  หนังสอืรับรองเงินเดือน 8.  ส าเนาสมุดธนาคาร

ชื่อเล่น

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………….โทรศัพท์มือถือ…………………….

ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………..โทรศัพท์บ้าน……………………….

……………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………….. E-mail  address :……………………………………………....

ชนิดของที่อยู่

วัน / เดือน/ปี พ.ศ.เกิด เชื้อชาติ สญัชาติ ศาสนา

อายุ ปี หมู่เลือด สว่นสงู น้ าหนัก
การรับราชการทหาร                 เกณฑ์แล้ว ยังไม่เกณฑ์

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ
บัตรประจ าตัวผู้เสยีภาษีเลขที่

ชื่อ - นามสกุล บิดา…………………………………………………………………. อายุ ………….ปี

สถานที่ท างาน…………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ - นามสกุล  มารดา……………………………………………………………….  อายุ ………….ปี

จ านวนพ่ีน้อง…………………………… เป็นชาย ………..คน เป็นหญิง ท่านเป็นคนที่………………………..

ล ำดับที่ อายุ / ปี
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…………………..คน    

ได้รับการยกเว้น (ระบุ)……………….……………..

ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) นาง/นส./นาย

ชื่อ - นามสกุล เดิม (ภาษาไทย) นาง/นส./นาย

ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) (ตัวพิมพ์ใหญ่)

HRMใบสมัครงาน
เอกสารประกอบการสมคัรงาน (ส าหรับเจ้าหน้าที่)

ต าแหน่งที่สมคัร

รูปถ่าย
เงินเดือนที่ต้องการ (บาท)

ประวัติส่วนตัว รหัสพนักงาน

 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด


วันที่มีผลบังคับใช้ : 29-06-55

       บ้านของตนเอง/คู่สมรส        บ้านของบิดา/มารดา        บ้านญาติ         หอพัก/บ้านเช่า          คอนโด             อ่ืนๆ(ระบุ)_________

   อาชีพ................................................

   โทรศัพท์………..…………………

   อาชีพ................................................

   โทรศัพท์………..…………………

เบอร์โทรศัพท์

สถานที่ท างาน……………………………………………...…………………………………………………….

อาชีพ / สถานที่ท างานช่ือ- นามสกุล



วฒิุการศึกษา  สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย ปีที่จบ

มัธยมศึกษาตอนต้น

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช.

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์……………………………………………………………………………………………………………….

ความสามารถทางภาษา ภาษาอังกฤษ ดีมาก             ปานกลาง       น้อย

ภาษาอ่ืนๆ……………… ดีมาก             ปานกลาง       น้อย

ความสามารถพิเศษ…………………………………………………………………………………………………………………………….

ประวัติการท างาน (เริ่มจากสถานที่ท างานสุดทา้ย)

โทรศัพท์

ปี จาก(ว/ด/ป) ถึง(ว/ด/ป)

ต าแหน่งงานเร่ิมต้น เงินเดือนเร่ิมต้น

ต าแหน่งงานสดุท้าย เงินเดือนสดุท้าย

ลักษณะงานที่ท า ( พอสงัเขป)

สาเหตุการลาออก

โทรศัพท์

ปี จาก(ว/ด/ป) ถึง(ว/ด/ป)

ต าแหน่งงานเร่ิมต้น เงินเดือนเร่ิมต้น

ต าแหน่งงานสดุท้าย เงินเดือนสดุท้าย

ลักษณะงานที่ท า ( พอสงัเขป)

สาเหตุการลาออก
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1.ชื่อ/ ที่อยู่ สถานที่ท างาน

ระยะเวลาท างาน               

2.ชื่อ/ ที่อยู่ สถานที่ท างาน

วันที่มีผลบังคับใช้ : 29-06-55

ระยะเวลาท างาน               

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา

สถานศึกษา / ประเทศ

ปวส.

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี

ปริญญาโท



โทรศัพท์

ปี จาก(ว/ด/ป) ถึง(ว/ด/ป)

ต าแหน่งงานเร่ิมต้น เงินเดือนเร่ิมต้น

ต าแหน่งงานสดุท้าย เงินเดือนสดุท้าย

ลักษณะงานที่ท า ( พอสงัเขป)

สาเหตุการลาออก

จงบรรยายเกี่ยวกับตัวเองเพ่ือให้บริษัทฯ รู้จักท่านมากขึ้น……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบสอบถามประกอบการสมคัรงาน

ในรอบ 3 ปี  ท่านเคยเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวนานต้ังแต่ 1 เดือนหรือไม่   ไม่เคย  เคย (ระบุ)...................................

ในรอบ 5 ปี  ท่านเคยได้รับการผ่าตัดหรือไม่   ไม่เคย  เคย (ระบุ)...................................

ท่านมีโรคเร้ือรังหรือโรคประจ าตัวหรือไม่    ไม่มี  มี (ระบุ).....................................

ท่านเคยต้องคดี หรือมีประวัติที่สถานีต ารวจมาก่อนหรือไม่   ไม่เคย  เคย (ระบุ)...................................

ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการลูกจ้าง/สหภาพแรงงานหรือไม่   ไม่เคย  เคย (ระบุ)...................................

ท่านก าลังอยู่ในภาวะการต้ังครรภ์หรือไม่   ไม่  ใช่   จ านวน...........................เดือน

ท่านเล่นกีฬาประเภทใดได้หรือไม่   ไม่  ได้ (ระบุ)………………....……

ท่านมีงานอดิเรกหรือไม่   ไม่   มี (ระบุ)........................................
ท่านทราบข่าวจากที่ใด           เว็บไซต์บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด   เพ่ือน   อ่ืนๆ…………………………….

ความสมัพันธ์..…….……โทร……………………..
ความสมัพันธ์……………โทร……………………..

             ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ข้อความและรายละเอียดที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นีถู้กต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังบริษัท

ตรวจพบว่า ข้อความใดเป็นเท็จ   ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทบอกเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที   โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ

ลงชื่อ................................................................

( นาย / นาง / นางสาว…….......................................................)
วันที่..................................................................
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  โทร…………………………………………..
สถานที่ท างาน……………………………………………………….  ต าแหน่ง….…………… ……………………

วันที่มีผลบังคับใช้ : 29-06-55

3.ชื่อ/ ที่อยู่ สถานที่ท างาน

ระยะเวลาท างาน               

บุคคลที่ติดต่อกับทา่น

ได้กรณีฉกุเฉนิ

1. ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………
2. ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………

บุคคลที่รับรองความ   

ประพฤติของทา่น      (ที่

ไมใ่ช่ญาติพ่ีน้อง)

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………….

ความสมัพันธ์………………………………………………………..


