
HR 001 / 60 

Update doc.May 11, 2017 Page 1 
 

 

 
 

ใบสมัครงาน 
Employment Application 

เลขท่ี  วนัท่ี 
Ref. Number........................................................................  Date........................................................................ 
โปรดกรอกข้อความให้ละเอยีด และชัดเจน 
เน่ืองจากบริษทัฯ ท างานกบัสถาบนัการเงิน ปัจจุบนัท่านมีภาระหน้ีหรือไม่ ................................ ประเภทหน้ี .................................. ตอ้งช าระ............................................./ เดือน 
และท่านเคยเป็นหน้ี NPL’s หรือไม่ ........................................ ประเภทหน้ี .............................................. และท่านด าเนินการอยา่งไร ..................................................................... 

ต าแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 
Position Applied  1. ........................................................................................  2. ................................................................................................ 
เงินเดือนท่ีตอ้งการ   บาท/เดือน   วนัท่ีพร้อมจะเร่ิมงานได ้
Expected Salary  ..................................................................... Baht./Month   Starting Date ..................................................................................... 

ช่ือ-สกลุ                                                 ช่ือเล่น                          Name  
นาย/นาง/นางสาว .................................................................... Nickname ….............     Mr./Mrs./Miss …................................................................................................................ 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้ ............................................................................................................................. ................................................................................................................. 
อีเมลล ์                                                                                 โทรศพัทมื์อถือ         โทรศพัทบ์า้น 
E-mail ......................................................................………Mobile no. …………………..………………..  Telephone No. ...................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุ ภูมิล าเนา น ้าหนกั กก. ส่วนสูง ซม. 
Date of Birth ................................... Age ....................... Place of Birth ............................ Weight ............................ kg.  Height ......................... cm. 
หมู่เลือด สญัชาติ ศาสนา 
Blood type .............................................................. Nationality ................................................................. Religion ................................................................................... 
บตัรประชาชนเลขท่ี วนัหมดอาย ุ บตัรประกนัสงัคม(โรงพยาบาลท่ีท่านใชสิ้ทธ์ิปัจจุบนั) 
Identity Card No.  .......................................... Expiry Date ................................................................. Hospital   .................................................................................. 
สถานภาพทางทหาร   ไดรั้บยกเวน้  ผา่นการเกณฑท์หาร  เรียนรักษาดินแดน  รับราชการทหารแลว้ 
Military Status  Exempted  Exempted  Territorial Degree Student  Date Entered Service 
สถานภาพการสมรส  โสด      สมรส  แยกกนัอยู ่  หมา้ย  หยา่                    ตั้งครรภ ์
Marital Status  Single  Married  Separated  Widowed  Divorced  Pregnant 
พกัอาศยัอยูก่บั  บิดา/มารดา  สามี/ภรรยา  บุคคลอ่ืน (โปรดระบุ ) .............................   
       Parent  Husband and wife  another person   
บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดก้รณีเร่งด่วน ช่ือ ความสมัพนัธ์   อาชีพ 
In case of emergency please contact  Name .............................................................................. Relations ..............................................Career............................. 
ท่ีอยู ่  โทรศพัท ์
Address ............................................................................................................................. ............... Telephone No. ................................................................................. 
 

รายละเอยีดครอบครัว 
Family Details 

ช่ือ-นามสกลุ 
First Name-Last Name 

อายุ 
Age 

อาชีพ/ต าแหน่ง 
Occupation/Position 

ที่อยู่/สถานที่ท างาน 
Address/Office Address 

โทรศัพท์ 
Telephone No. 

บิดา 
Father 

     

มารดา 
Mother 

     

 
พ่ีนอ้ง ................ คน 

 
 

    

 
ติดรูปถ่าย 

Photo 
( 1 น้ิว ) 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   
44/499-504 Phahonyothin Road , Anusawari Sub-Drictric ,Bang Khen Drictric , Bangkok 10220 Tel : 02-004-5565  
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Brother/Sister 
ท่านเป็นคนท่ี ................ 
You are number 
โปรดระบุช่ือพ่ีนอ้ง 

     

     

ภรรยา/สามี 
Wife/Husband 

     

จ านวนบุตร/ธิดา คน โปรดระบุ 
No. of Children............................. Persons 

 
ประวตัิการศึกษา 
Education Background 

ระดบัการศึกษา 
Level 

ช่ือสถาบันการศึกษา/ที่ตั้ง 
Institute/Location 

วุฒิที่ได้รับ 
Degree/Certificate 

สาขา 
Major 

ตั้งแต่ พ.ศ. 
From Date 

ถึง พ.ศ. 
To Date 

คะแนนเฉลีย่ 
G.P.A. 

ประถมศึกษา 
Primary School 

      

มธัยมศึกษา 
Secondary School 

      

ปวช. / ปวส. 
Vocational / Diploma 

      

ปริญญาตรี 
Bachelor 

      

ปริญญาโท 
Master 

      

อ่ืน ๆ 
Other 

      

 

 ปัจจุบนัก าลงัศึกษาต่อในระดบั ช่ือสถาบนัการศึกษา  สาขา 
 Level of Present Study .............................................................. Institute .......................................................... Major .................................................................. 
 ภาคปกติ  ภาคค ่า  อ่ืน ๆ คาดวา่จะจบปี 
 Day Time Course   Evening Course  Other ....................................................... Expected Graduation .......................................... 
 
ประวตัิการฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน 
Job Training/Inspection/Apprenticeship 

ช่ือหลกัสูตร 
Course 

สถาบัน 
Institute 

วุฒิที่ได้รับ 
Degree/Certificate 

ระยะเวลา 
Period 

    
    
    
    

 
ความสามารถทางภาษา 
Language Ability 

 
ภาษาต่างประเทศ 

การพูด 
Speaking 

การเขียน 
Writing 

ความเข้าใจ 
Understanding 

Language ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

เล็กนอ้ย 
Poor 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

เล็กนอ้ย 
Poor 

ดี 
Good 

พอใช ้
Fair 

เล็กนอ้ย 
Poor 

1. องักฤษ 
 (English) 

         

2. อ่ืน ๆ 
 (Others) ................................ 
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ความสามารถพเิศษ 
Special Ability 

พมิพ์ดดี 
Typing 

คอมพวิเตอร์ 
Computer 

อ่ืน ๆ 
Others 

ไทย ค า/นาที 
Thai wpm. 

  

องักฤษ ค า/นาที 
English wpm. 

  

ขบัรถยนต ์               ได ้       ไม่ได ้
Drive Car Yes  No 
ขบัรถจกัรยานยนต ์  ได ้     ไม่ได ้
Ride Motorcycle Yes  No 

มีรถยนตส่์วนตวั  มี  ไม่มี 
Own a car  Yes  No 
มีรถจกัรยานยนต ์  มี  ไม่มี 
Own a motorcycle  Yes  No 

ใบอนุญาตขบัข่ี  มี เลขท่ี  ไม่มี 
Driving License  Yes No. .................................  No 
ใบอนุญาตขบัข่ี  มี เลขท่ี  ไม่มี 
Driving License  Yes No. .................................  No 

 

ประสบการณ์การท างาน (เร่ิมจากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามล าดบั) 
Working Experience (Start with your present and previous positions) 
1. ช่ือบริษทั 
 Company's Name 

 ประเภทธุรกิจ 
 Type of Business 

ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์
Address Telephone No. 
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบโดยยอ่ 
Brief Responsibility 
 
วนัเร่ิมงาน ถึง 
Date Employed To 

ต าแหน่งแรกเขา้ 
First Position 

ต าแหน่งสุดทา้ย 
Last Position 

เงินเดือนแรกเขา้ บาท/เดือน 
Starting Salary Bht./Month 

เงินเดือนสุดทา้ย บาท/เดือน 
Last Salary Bht./Month 

รายไดอ่ื้น ๆ บาท/เดือน 
Other Benefits Bht./Month 

เหตุผลท่ีออกจากงาน 
Reason For Leaving 
2. ช่ือบริษทั 
 Company's Name 

 ประเภทธุรกิจ 
 Type of Business 

ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์
Address Telephone No. 
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบโดยยอ่ 
Brief Responsibility 
 
วนัเร่ิมงาน ถึง 
Date Employed To 

ต าแหน่งแรกเขา้ 
First Position 

ต าแหน่งสุดทา้ย 
Last Position 

เงินเดือนแรกเขา้ บาท/เดือน 
Starting Salary Bht./Month 

เงินเดือนสุดทา้ย บาท/เดือน 
Last Salary Bht./Month 

รายไดอ่ื้น ๆ บาท/เดือน 
Other Benefits Bht./Month 

เหตุผลท่ีออกจากงาน 
Reason For Leaving 
3. ช่ือบริษทั 
 Company's Name 

 ประเภทธุรกิจ 
 Type of Business 

ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์
Address Telephone No. 
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบโดยยอ่ 
Brief Responsibility 
 
วนัเร่ิมงาน ถึง 
Date Employed To 

ต าแหน่งแรกเขา้ 
First Position 

ต าแหน่งสุดทา้ย 
Last Position 

เงินเดือนแรกเขา้ บาท/เดือน เงินเดือนสุดทา้ย บาท/เดือน รายไดอ่ื้น ๆ บาท/เดือน 
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Starting Salary Bht./Month Last Salary Bht./Month Other Benefits Bht./Month 
เหตุผลท่ีออกจากงาน 
Reason For Leaving 

 
โปรดให้ช่ือและที่อยู่ของบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงความสามารถของท่านได้ 
Please give name and address only those who have known you in a professional ability. 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

ต าแหน่ง 
Position 

ท่ีอยู/่สถานท่ีท างาน 
Address/Office Address 

โทรศพัท ์
Telephone No. 

    
    
    

 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
Others 
1. ท่านมีความบกพร่องของร่างกาย หรือเป็นโรคติดต่อเร้ือรังท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท างานหรือไม่  Do you have any physical handicaps, chronic diseases or other  
       disabilities ?  
  ไม่มี  มี ระบุ  
  No  Yes Specify …………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ท่านเคยเจบ็ป่วยหรือไดรั้บอุบติัเหตุจนตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ Have you ever been hospitalized because of serious illness or accident? 
  ไม่เคย  เคย ระบุ  
  No  Yes Specify …………………………………………………………………………………………….…………………… 
3. สุขภาพโดยทัว่ไปของท่าน  General condition of your health? 
  ดีเลิศ  ดี  พอใช ้  ไม่ดี  
       Excellent  Good  Fair  Poor 
4. ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเคยท าผิดทางอาญาหรือไม่ Have you ever been any legal action taken against you? 
  ไม่เคย  เคย ระบุ  
  No  Yes Specify …………………………………………………………………………………………….…………………… 
5. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานดว้ยกรณีใด ๆ หรือไม่ Have you ever been terminated for any reason? 
  ไม่เคย  เคย ระบุ  
  No  Yes Specify …………………………………………………………………………………………….…………………… 
6. ท่านมีคนรู้จกัในบริษทัน้ีหรือไม่ Have you any friends or relative employed here? 
  ไม่มี  มี ระบ ุ(ความเก่ียวขอ้งและช่ือ-สกุล) 
  No  Yes Specify …………………………………………………………………………………………….…………………… 
บนัทึกเพ่ิมเติมซ่ึงท่านคิดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการสมคัรงาน  Additional information which you considered to be beneficial to application. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯสอบประวัติเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหาก
ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าท างาน และบริษัทฯตรวจสอบว่าข้อความที่ให้ไว้แม้เพียงบางส่วนไม่เป็นความจริง  ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทถือเป็นเหตุผลเพียง
พอที่จะไม่พิจารณาต่อไป หรือยกเลิกที่พิจารณาไว้แล้ว ทั้งหมด และให้บริษัท ยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้าทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง          ค่าสินไหม
ทดแทนหรือเงินชดเชยใด ๆ ทั้งส้ินจากบริษัทฯ 
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. 
 

 ลงช่ือ  ผูส้มคัร 
 Signature …………………........................…................ Applicant 
  (…………………......................…................)  
 วนัท่ี  
 Date ………………/………………/……………… 


