
วันท่ีสมัคร………………………………..

1.  สําเนาบัตรประชาชน 5.  สําเนาใบเกณฑทหาร

2.  สําเนาทะเบียนบาน 6.  สําเนาทะเบียนสมรส 1) ….…………………………………

3.  สําเนาวุฒิการศึกษา 7.  ผลการตรวจสุขภาพ 2) ……………………………………

4.  หนังสือรับรองเงินเดือน 8.  สําเนาสมุดธนาคาร

ช่ือเลน

ที่อยูตามทะเบียนบาน………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………………………………โทรศัพทมือถือ…………………….

ที่อยูปจจุบัน………………………………………………………………………………………………….โทรศัพทบาน……………………….

……………………………………………รหัสไปรษณีย……………………….. E-mail  address :……………………………………………....

ชนิดของที่อยู

วัน / เดือน/ป พ.ศ.เกิด เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา

อายุ ป หมูเลือด สวนสูง น้ําหนัก
การรับราชการทหาร                 เกณฑแลว ยังไมเกณฑ

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ
บัตรประจําตัวผูเสียภาษีเลขที่

ช่ือ - นามสกุล บิดา………………………………………………………………… อายุ ………….ป

สถานที่ทํางาน…………………………………………………………………………………………………

ช่ือ - นามสกุล  มารดา………………………………………………………………  อายุ ………….ป

จํานวนพี่นอง…………………………… เปนชาย ………..คน เปนหญิง ทานเปนคนที่………………………..

ลาํดบัที่ อายุ / ป
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       บานของตนเอง/คูสมรส        บานของบิดา/มารดา        บานญาติ         หอพัก/บานเชา          คอนโด             อ่ืนๆ(ระบุ)_________

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

   โทรศัพท………..…………………

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

   โทรศัพท………..…………………

เบอรโทรศัพท

สถานที่ทํางาน……………………………………………...…………………………………………………

อาชีพ / สถานท่ีทํางานช่ือ- นามสกุล

HRMใบสมัครงาน
เอกสารประกอบการสมัครงาน (สําหรับเจาหนาท่ี)

ตําแหนงท่ีสมัคร

รูปถาย
เงินเดือนท่ีตองการ (บาท)

ประวัติสวนตัว รหัสพนักงาน

 บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด

…………………..คน    

ไดรับการยกเวน (ระบุ)……………….……………..

ช่ือ - นามสกุล(ภาษาไทย) นาง/นส./นาย

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

ช่ือ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) (ตัวพิมพใหญ)



วฒิุการศึกษา  สาขาวชิา เกรดเฉลี่ย ปท่ีจบ

มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.

ความสามารถทางคอมพิวเตอร……………………………………………………………………………………………………………….

ความสามารถทางภาษา ภาษาอังกฤษ ดีมาก            ปานกลาง       นอย

ภาษาอ่ืนๆ……………… ดีมาก            ปานกลาง       นอย

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

ประวัติการทํางาน (เริ่มจากสถานท่ีทํางานสุดทาย)
โทรศัพท

ปี จาก(ว/ด/ป) ถึง(ว/ด/ป)

ตําแหนงงานเร่ิมตน เงินเดือนเร่ิมตน

ตําแหนงงานสุดทาย เงินเดือนสุดทาย

ลักษณะงานที่ทํา ( พอสังเขป)

สาเหตุการลาออก

โทรศัพท

ปี จาก(ว/ด/ป) ถึง(ว/ด/ป)

ตําแหนงงานเร่ิมตน เงินเดือนเร่ิมตน

ตําแหนงงานสุดทาย เงินเดือนสุดทาย

ลักษณะงานที่ทํา ( พอสังเขป)

สาเหตุการลาออก
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ปวส.

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา

สถานศึกษา / ประเทศ

1.ช่ือ/ ที่อยู สถานที่ทํางาน

ระยะเวลาทํางาน               

2.ช่ือ/ ที่อยู สถานที่ทํางาน

วันที่มีผลบังคับใช : 29-06-55

ระยะเวลาทํางาน               



โทรศัพท

ปี จาก(ว/ด/ป) ถึง(ว/ด/ป)

ตําแหนงงานเร่ิมตน เงินเดือนเร่ิมตน

ตําแหนงงานสุดทาย เงินเดือนสุดทาย

ลักษณะงานที่ทํา ( พอสังเขป)

สาเหตุการลาออก

จงบรรยายเก่ียวกับตัวเองเพ่ือใหบริษัทฯ รูจักทานมากขึ้น……………………………………………………………………………………

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

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

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

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

แบบสอบถามประกอบการสมคัรงาน

ในรอบ 3 ป  ทานเคยเจ็บปวยตองพักรักษาตัวนานตั้งแต 1 เดือนหรือไม  ไมเคย เคย (ระบุ)...................................

ในรอบ 5 ป  ทานเคยไดรับการผาตัดหรือไม  ไมเคย เคย (ระบุ)...................................

ทานมีโรคเร้ือรังหรือโรคประจําตัวหรือไม   ไมมี มี (ระบุ).....................................

ทานเคยตองคดี หรือมีประวัติที่สถานีตํารวจมากอนหรือไม  ไมเคย เคย (ระบุ)...................................

ทานเคยเขารวมกิจกรรมของคณะกรรมการลูกจาง/สหภาพแรงงานหรือไม  ไมเคย เคย (ระบุ)...................................

ทานกําลังอยูในภาวะการตั้งครรภหรือไม  ไม ใช   จํานวน...........................เดือน

ทานเลนกีฬาประเภทใดไดหรือไม  ไม ได (ระบุ)………………....……

ทานมีงานอดิเรกหรือไม  ไม  มี (ระบุ)........................................
ทานทราบขาวจากที่ใด           เว็บไซตบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จํากัด  เพ่ือน  อ่ืนๆ…………………………….

ความสัมพันธ..…….……โทร……………………..
ความสัมพันธ……………โทร……………………..

             ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขอความและรายละเอียดที่ขาพเจาไดใหไวนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากภายหลังบริษัท

ตรวจพบวา ขอความใดเปนเท็จ   ขาพเจายินยอมใหบริษัทบอกเลิกจางขาพเจาไดทันที   โดยไมตองจายคาชดเชยใดๆ

ลงช่ือ...............................................................

( นาย / นาง / นางสาว……......................................................)
วันที่.................................................................
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 โทร…………………………………………..
สถานที่ทํางาน…………………………………………………… ตําแหนง….…………… ……………………

วันที่มีผลบังคับใช : 29-06-55

3.ช่ือ/ ที่อยู สถานที่ทํางาน

ระยะเวลาทํางาน               

บุคคลท่ีติดตอกับทาน
ไดกรณีฉุกเฉิน

1. ช่ือ-นามสกุล……………………………………………………
2. ช่ือ-นามสกุล……………………………………………………

บุคคลท่ีรับรองความ   
ประพฤติของทาน      (ท่ี

ไมใชญาติพี่นอง)

ช่ือ-นามสกุล………………………………………………………….

ความสัมพันธ……………………………………………………



บันทึกข้อความสําหรับเจ้าหน้าที……………………………..……………………..………………………………………..…...………………………………….

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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