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ใบสมัครงาน Employment Application     วนัที/ Date........................................................................ 

        
Ref. Number........................................................................                     ผูแ้นะนาํ........................................................................  

   

โปรดกรอกข้อความให้ละเอยีด และชัดเจน 

เนืองจากบริษทัฯ ทาํงานกบัสถาบนัการเงิน ปัจจุบนัท่านมีภาระหนีหรือไม่ ................................ ประเภทหนี .................................. ตอ้งชาํระ............................................./ เดือน 

และท่านเคยเป็นหนี NPL’s หรือไม่ ........................................ ประเภทหนี .............................................. และท่านดาํเนินการอยา่งไร ..................................................................... 

ตําแหน่งงานทีต้องการสมัคร                                                              เงินเดือนทีตอ้งการ.......................................บาท/เดือน วนัทีพร้อมจะเริมงานได.้...................................... 

Position Applied ................................  ........................................      Expected Salary.......................................Baht./Month Starting Date ................... ..................................... 

ชือ-สกลุ                                                 ชือเล่น                          Name  

นาย/นาง/นางสาว .................................................................... Nickname ….............     Mr./Mrs./Miss …................................................................................................................ 

ทีอยูที่สามารถติดต่อได ้ .............................................................................................................................................................................................................................................. 

อีเมลล ์                                                                                 โทรศพัทมื์อถือ         โทรศพัทบ์า้น 

E-mail ......................................................................………Mobile no. …………………..………………..  Telephone No. ...................................................................... 

ID LINE :…………………………………….Facebook : …………………………………… IG : …………………………………Twitter : …………………………….. 

วนั/เดือน/ปีเกิด                                     อาย ุ              สญัชาติ ศาสนา 

Date of Birth ...................................Age ....................... Nationality .................................................................Religion ................................................................................... 

บตัรประชาชนเลขที วนัหมดอาย ุ บตัรประกนัสงัคม(โรงพยาบาลทีท่านใชสิ้ทธิปัจจุบนั) 

Identity Card No.  .......................................... Expiry Date ................................................................. Hospital   .................................................................................. 

สถานภาพทางทหาร   ไดรั้บยกเวน้  ผา่นการเกณฑท์หาร  เรียนรักษาดินแดน  รับราชการทหารแลว้ 

Military Status  Exempted  Exempted  Territorial Degree Student  Date Entered Service 

สถานภาพการสมรส  โสด      สมรส  อืนๆ  ตงัครรภ ์

Marital Status  Single  Married        Pregnant 

พกัอาศยัอยูก่บั  บิดา/มารดา  สามี/ภรรยา  บุคคลอืน (โปรดระบุ ) .............................   

       Parent  Husband and wife  another person   

บุคคลทีสามารถติดต่อไดก้รณีเร่งด่วน   ชือ                                                                                    ความสมัพนัธ์      โทรศพัท ์

In case of emergency please contact      Name ............................................................................Relations ................................... Telephone No. ................................................... 
 

รายละเอยีดครอบครัว 
Family Details 

ชือ-นามสกลุ 
First Name-Last Name 

อายุ 
Age 

อาชีพ/ตําแหน่ง 
Occupation/Position 

ทีอยู่/สถานททีํางาน 
Address/Office Address 

โทรศัพท์ 
Telephone No. 

บิดา Father      

มารดา Mother      

พนีอ้ง ................ คน 
Brother/Sister 
ท่านเป็นคนที ................ 
You are number 
โปรดระบุชือพนีอ้ง 

 
1 

    

2     

3     

ภรรยา/สามี Wife/Husband      

จาํนวนบุตร/ธิดา คน โปรดระบุ 
No. of Children............................. Persons    1...................................................2.................................................... ............................................................................. 

 

ติดรูปถ่าย 

Photo 

(  นิว ) 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

Chayo Group Public Company Limited 
เลขที / -  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  10220 

44/499-504 Phahonyothin Road , Anusawari Sub-Drictric ,Bang Khen Drictric , Bangkok 10220 Tel : 02-004-5565  
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ประวตัิการศึกษา  Education Background  

ระดบัการศึกษา 
Level 

ชือสถาบนัการศึกษา/ทีตัง 
Institute/Location 

วุฒิทีได้รับ 
Degree/Certificate 

สาขา 
Major 

ตังแต่ พ.ศ. 
From Date 

ถึง พ.ศ. 
To Date 

คะแนนเฉลยี 
G.P.A. 

ประถมศึกษา 
Primary School 

      

มธัยมศึกษา 
Secondary School 

      

ปวช. / ปวส. 
Vocational / Diploma 

      

ปริญญาตรี Bachelor       

อืนๆ       
 

 ปัจจุบนักาํลงัศึกษาต่อในระดบั ชือสถาบนัการศึกษา  สาขา 

 Level of Present Study .............................................................. Institute .......................................................... Major .................................................................. 

ประวตัิการฝึกอบรม/ดงูาน/ฝึกงาน 

Job Training/Inspection/Apprenticeship 

ชือหลกัสูตร 
Course 

สถาบัน 
Institute 

วุฒิทีได้รับ 
Degree/Certificate 

ระยะเวลา 
Period 

    

    

    

    
 

ประสบการณ์การทํางาน (เริมจากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลําดบั)  Working Experience (Start with your present and previous positions) 

. ชือบริษทั  Company's Name  ประเภทธุรกิจ Type of Business 

ทีอยู ่ โทรศพัท ์

Address Telephone No. 

ลกัษณะงานทีรับผิดชอบโดยยอ่  Brief Responsibility 

 

วนัเริมงาน ถึง 

Date Employed To 

ตาํแหน่งสุดทา้ย 

Last Position 

เงินเดือนสุดทา้ย บาท/เดือน 

Last Salary Bht./Month 

เหตุผลทีออกจากงาน 

Reason For Leaving 
รายไดอื้น ๆ บาท/เดือน 

Other Benefits Bht./Month 

. ชือบริษทั  Company's Name  ประเภทธุรกิจ  Type of Business 

ทีอยู ่ โทรศพัท ์

Address Telephone No. 

ลกัษณะงานทีรับผิดชอบโดยยอ่ Brief Responsibility 

 

วนัเริมงาน ถึง 

Date Employed To 

ตาํแหน่งสุดทา้ย 

Last Position 

เงินเดือนสุดทา้ย บาท/เดือน 

Last Salary Bht./Month 

เหตุผลทีออกจากงาน 

Reason For Leaving 

รายไดอื้น ๆ บาท/เดือน 

Other Benefits Bht./Month 

ข้อมูลอืน ๆ Others 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลกัฐานต่าง ๆ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯสอบประวัติเกยีวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าได้รับการพจิารณาเข้า

ทาํงาน และบริษัทฯตรวจสอบว่าข้อความทใีห้ไว้แม้เพยีงบางส่วนไม่เป็นความจริง  ข้าพเจ้ายนิยอมให้บริษัทถือเป็นเหตุผลเพยีงพอทจีะไม่พจิารณาต่อไป หรือยกเลิกทพีจิารณาไว้แล้ว ทงัหมด 

และให้บริษัท ยกเลกิสัญญาจ้างของข้าพเจ้าทนัท ีโดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง         ค่าสินไหมทดแทนหรือเงนิชดเชยใด ๆ ทงัสินจากบริษัทฯ 

I certify that my answers or evidences are true.  I understand that any incorrect, incomplete, or false statement of information furnished by me will be considered as just cause 

for rejection of this application or dismissal from employment without any compensation of severance pay whatsoever. 

 ลงชือ  ผูส้มคัร 

 Signature …………………........................…................ Applicant 

  (…………………......................…................)  


