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เลขท่ี 44/88 หมู่ท่ี 1 ต ำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10570 โทร (662) 715-0000  โทรสำร (662) 715-0055 

44/88 Moo 1, Srisachorakheyai, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 TEL (662) 715-0000 FAX (662) 715-0055 

E-mail: personnel@chukai.co.th website: http://www.chukai.co.th 
ค ำช้ีแจง ผู้สมัครท่ีมีควำมรู้ภำษำอังกฤษ หรือผู้ท่ีจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึน้ไป ให้กรอกใบสมัครเป็นภำษำอังกฤษ 
Notice The applicant who has knowledge of English or bachelor degree graduated should fill in English 

บริษทัฯ ท ำงำนตั้งแต่วนัจนัทร์- วนัเสำร์ (Working day on Mon – Sat ) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ต ำแหน่งที่สมคัร 1.  
Position applied 1 ……………………………….………..………………. 

ต ำแหน่งที่สมคัร 2.  
Position applied 2 ………………………………….……………………..……… 

เงินเดือนที่ต้องกำร 
Expected salary ………………………………….…………………………. 
 

 

 

                                          ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ข้ำพเจ้ำพร้อมจะท ำงำนที่            In Bangkok 

I am ready to work        อ่ืนๆ แล้วแตบ่ริษัทจะพิจำรณำ 
                                           As company’s requirement            

 

ประวัติส่วนตวั 

(PERSONAL   DATA) 
 

ชื่อ – นำมสกลุ นำย/นำง/นำงสำว (ภำษำไทย) ……….………….……………………………………………………………………………………….…………………...……………………………………………………….….……..…… 

Name & Surname Mr./Mrs./Miss (English)  ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

วนั เดือน ปี เกิด 

Date of Birth 

 
………/…...….…/……… 

 

เพศ     ชำย    

Sex           Male        

           หญิง                          
Female     Female 

อำย ุ
Age 

 
……….……… 

สญัชำต ิ

Nationality 

 
……………………… 

เชือ้ชำติ 
Race 

 
………….…… 

ศำสนำ 
Religion 

 
…………….…… 

สว่นสงู (Cms.) 

Height 

 
………………………….. 

น ำ้หนกั (Kgs.) 

Weight 

 
………………………..… 

สถำนที่เกิด 
Place of Birth 

 
…………………………. 

เลขที่บตัรประชำชน 

Identification card No…………………….………………….………….. 
สถำนที่ออกบตัร 
Issued at …………………………………………..……… 

เบอร์โทรศพัท์ Telephone number 
บ้ำน Home …………………………………………………………………..… 

วนัที่ออกบตัร 
Date issued …………….…….…/……….…………..…/…….…………………. 

วนัหมดอำย ุ

Date expired ……………/…………..…/…….………. 

โทรศพัท์มือถือ Mobile phone ………..…………………………… 
E-mail:  ………………………………………………..………………………... 

 

ที่อยูปั่จจบุนั (Present address) 

 

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

 

ที่อยูต่ำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน (Registered address) 

 

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

 

ที่พกัอำศยั             อยูก่บับิดำมำรดำ               บ้ำนของตนเอง                หอพกั                       บ้ำนเชำ่                    อ่ืนๆ 
Residence                 Parent’s house                   Own house                   Boarding-house           Rented house                 Others ……………….......… 

 

สถำนภำพกำรสมรส             โสด               สมรส            สมรสไมจ่ดทะเบียน                 หม้ำย                  หยำ่             แยกกนัอยู ่
Marital Status                     Single                 Married            No Marital Registration           Widowed               Divorced          Separated  

 

ถ้ำสมรสแล้วคูส่มรสมีรำยได้หรือไม ่?                   มี                                                         บำท/เดือน                                   ไมมี่ 

If married does the spouse has income?          Yes. …………………………………………………….  Per/Month                                       No. 

 

 
 
 

รูปถ่ำย 1” หรือ 2” 
Photo 1” or 2” 

ใบสมัครงาน 

EMPLOYMENT   APPLICATION 

บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 
  CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED  

mailto:personnel@chukai.co.th
http://www.chukai.co.th/
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จ ำนวนบตุร ……………………...……… คน                           อำยขุองบตุรตำมล ำดบั 
ล ำดบั
ท่ีNo. 1 2 3 4 5 6 

 

Number of children                                   Age of each respective  

 

อำย ุ

Age. 
       

 

 

สถำนภำพทำงทหำร                      ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว                         ได้รับกำรยกเว้น เพรำะ                        อ่ืนๆ โปรดระบ ุ  

Military Service Status           Completed military service             Exempted, because ……………………..………..…                     Others ……………………………………… 

 

ข้อมูลทางครอบครัว 

FAMILY   DATA 
รำยละเอียดครอบครัว 

Family details 
ชื่อ – นำมสกลุ 

First name – Last name 
อำย ุ

Age 
อำชีพ / ต ำแหน่ง 

Occupation / Position 
ที่ท ำงำน 

Office 
โทรศพัท์ 

Tel. 
ภรรยำ / สำมี (Wife / Husband)      
บิดำ (Father)      
มำรดำ (Mother)      

พี่ …………………………..…. คน 
น้อง ……………………….… คน 

Brothers & Sisters 

 

     

     
     
     

 

กรณีเร่งดว่นติดตอ่ (In case of emergency, please notify) 
ชื่อ -  นำมสกลุ  ( Name – Surname) …………………………………………………………………………………………… ควำมสมัพนัธ์ (Relationship) ……………………………………………………………. 
 

ที่อยู ่(Address) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..โทรศพัท์ (Tel. No) …………………………………………………………… 
 

ประวัติการศึกษา 

EDUCATION   BACKGROUND 

ระดบักำรศกึษำ 
Level of education 

ระยะเวลำ 
Period ชื่อสถำนศกึษำ และทีต่ัง้ 

Name of institute and location 

วฒิุกำรศกึษำที่ได้รับ 

Certificate / 
Diploma / Degree 

วิชำเอก 

Major subject 
เกรดเฉลี่ย 

GPA ตัง้แต ่

From 
ถึง 
To 

ประถมศกึษำ 
Primary School 

      

มธัยมศกึษำตอนต้น / ปลำย 

High School 
      

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ 

Vocational Certificate 
      

ประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สงู 
Vocational Diploma 

      

ปริญญำตรี 
Bachelor degree 

      

ปริญญำโท หรือสงูกวำ่ 
Master’s degree or Higher 
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การฝึกอบรม / สัมมนา 

TRAINING / SEMINAR 

ชื่อหลกัสตูรกำรฝึกอบรม / สมัมนำ 
Courses / Seminars 

ชื่อหน่วยงำน, สถำบนักำรฝึกอบรม /สมัมนำ 
Organizers / Companies 

วฒิุที่ได้รับ 

Certificate received 
ระยะเวลำ 
Duration 

    
    
    
    
    
    

ความสามารถทางภาษา (โปรดระบุ ดีมาก, ดี, พอใช้) 
LANGUAGE   ABILITY (PLEASE IDENTIFY   EXCELLENT,  GOOD,  FAIR) 

ภำษำ 
Language 

กำรฟัง  
Listening 

กำรพดู  
Speaking 

กำรอำ่น  
Reading 

กำรเขียน  
Writing 

องักฤษ (English)     

อ่ืนๆ (Others) 
………………………………………….………….… 

    

อ่ืนๆ (Others) 
…………………………………………..………….… 

    

 

ทักษะอื่นๆ 

OTHER   SKILLS 
ทกัษะทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ 
Computer skills ………………………………………………………………………………………………………….. 

พิมพ์ดีด 

Typing  
กีฬำ 
Sports ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ภำษำไทย                  ค ำ/นำที 
Thai ……………………….. W/M  

ภำษำองักฤษ            ค ำ/นำที 
English ………….....……... W/M 

ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ 

Other special skills 
……………………………………………………………………………………………… 

กำรใช้เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

Office Equipment ………………………………………………………………………………………………… 

ทำ่นมีรถยนต์ / มอเตอร์ไซค์สว่นตวัทีส่ำมำรถน ำมำใช้ในธุระของบริษัทหรือไม่? 

Do you have a car / motorcycle available for company business? 
รถยนต์                   มี                                          ไมมี่                       มอเตอร์ไซค์                   มี                                           ไมมี่ 

Car                            Yes.                                         No.                  Motorcycle                     Yes.                                           No. 

   
ทำ่นมีใบขบัข่ีหรือไม?่ 

Do you hold a driving license? 
รถยนต์                   มี                                         ไมมี่                        มอเตอร์ไซค์                    มี                                         ไมมี่ 

Car                            Yes. ……………......………………            No.                    Motorcycle                      Yes. ………………....……………                  No. 
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ประวัติการท างาน 

PROFESSIONAL   EXPERIENCE 

 

กรุณาเรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต ( From the most current) 

 

 

ชื่อสถำนที่ท ำงำน (Company’s name)………………………………………………………………………………………. ต ำแหน่งงำน (Position) …………………………………………………………... 
 

ประเภทกำรจ้ำงงำน (Type of employment)  ประจ ำ/Full time  ชัว่ครำว/Contract   ฝึกงำน/Internship โทรศพัท์ (Telephone) …………………….. 

 

วนั เดือน ปี ที่เข้ำท ำงำน (Starting date) ……………….…/…………..….……/……….…..……… 

 

วนั เดือน ปี ที่ลำออก (Leaving date) ………..……….…/……………..…….……/……….…..……… 

เงินเดือน (Salary) …………………….. รำยได้พิเศษอ่ืนๆ (Allowances) ………………………... เหตผุลในกำรลำออก (Reason for leaving) …………………………………….……... 
 

ลกัษณะงำนที่รับผิดชอบ (Job description & responsibility) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ชื่อสถำนที่ท ำงำน (Company’s name) …………………………………………………………………………………………. 

 

ต ำแหน่งงำน (Position) …………………………………………………………... 
 

ประเภทกำรจ้ำงงำน (Type of employment)  ประจ ำ/Full time   ชัว่ครำว/Contract   ฝึกงำน/Internship  โทรศพัท์ (Telephone) ……………..…… 

 

วนั เดือน ปี ที่เข้ำท ำงำน (Starting date) ……………….…/………..…….……/……….…..……… 

 

วนั เดือน ปี ที่ลำออก (Leaving date) ………..……….…/……………..…….……/……….…..……… 

เงินเดือน (Salary) …………………….. รำยได้พิเศษอ่ืนๆ (Allowances) ………………………... เหตผุลในกำรลำออก (Reason for leaving) …………………………………………..… 

 

ลกัษณะงำนที่รับผิดชอบ (Job description & responsibility) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ชื่อสถำนที่ท ำงำน (Company’s name) …………….…………………………………………………………………………. 

 

ต ำแหน่งงำน (Position) ……………………………………………………………... 
 

ประเภทกำรจ้ำงงำน (Type of employment)  ประจ ำ/Full time   ชัว่ครำว/Contract    ฝึกงำน/Internship  โทรศพัท์ (Telephone) ……………..…. 

 

วนั เดือน ปี ที่เข้ำท ำงำน (Starting date)…………….…/…………..…….……/……….…..……… 

 

วนั เดือน ปี ที่ลำออก (Leaving date) ………..……….…/……………..…….……/……….…..……… 

เงินเดือน (Salary)…………………….. รำยได้พิเศษอ่ืนๆ (Allowances) ………………………... เหตผุลในกำรลำออก (Reason for leaving) …………………………………………..… 

 

ลกัษณะงำนที่รับผิดชอบ (Job description & responsibility) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ทำ่นจะมำเร่ิมงำนกบับริษัทฯ ได้เม่ือไร ถ้ำมีต ำแหน่งให้ 

When can you start working with us, if employed? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
บคุคลค ำ้ประกนั     โดยให้คณุ........................................................................................................................... ควำมสมัพนัธ์ ........................................................................................................................................ 

                             สถำนที่ท ำงำน............................................................................................................... ต ำแหน่ง .................................................................................................................................................. 

                      ไมส่ำมำรถหำบคุคลค ำ้ประกนัได้เน่ืองจำก............................................................................................................................................................................................................................. 

            *** คณุสมบตัิคนค ำ้ประกนั:  1. ข้ำรำชกำรระดบั C5 ขึน้ไป ( กรณีทหำร/ต ำรวจ ยศร้อยตรีขึน้ไป ) 
                                                            2. พนกังำนรัฐวิสำหกิจ  / พนกังำนบริษัทเอกชน  ต้องมีรำยได้มำกกวำ่ 2 เทำ่ของรำยได้ที่พนกังำนได้รับกบับริษัท นี ้ 
                                                                 ( ใชผู่้ค ำ้ได้ไมเ่กิน 2 คน ) 
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ข้อความเพิ่มเติม 
FURTHER   INFORMATION 

 

1) ทำ่นเคยถกูให้ออกจำกงำนหรือไม?่                                                                                                     ไมเ่คย              เคย เพรำะ ………………………………… 

Have you ever been discharged from employment for any reason?                                   No.                      Yes. 
2) ทำ่นเคยป่วยหนกัและเป็นโรคติดตอ่ร้ำยแรงมำก่อนหรือไม่?                                                                  ไมเ่คย              เคย  

Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease?                          No.                      Yes. 
ถ้ำเคยโปรดระบชุื่อโรค 

If yes, explain fully …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
3) ทำ่นเคยได้รับโทษทำงอำญำหรือจ ำคกุหรือเป็นบคุคลล้มละลำยหรือไม่?                                                ไมเ่คย              เคย ………………………..............……..…… 

Have you ever been arrested of convicted for any offense or crime or bankrupt?              No.                      Yes.                  
4) ขณะนีค้ณุตัง้ครรภ์หรือไม่?                                                                                                                 ไมใ่ช ่                ใช ่ 

Are you pregnant?                                                                                                               No.                      Yes. 
5) เพ่ือน คนรู้จกัหรือญำติที่ท ำงำนในบริษัทนี ้  

Relatives and/or friends who are working in this company ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6) ทำ่นเป็นสมำชิกของสมำคมหรือองค์กรอำชีพอะไร และต ำแหน่งอะไร 

What associations or professional organizations are you a member of and what positions do you hold? …………………………………………………………

 7) กรณีหกัเงินประกนักำรท ำงำน                                                     ไมข่ดัข้อง             ขดัข้องเน่ืองจำก ............................................................................................... 
      If the insurance deduction.                                                 Agree                  

  
Failure.

     8) ทำ่นมีภำระหนีส้ินทีต้่องรับผิดชอบหรือไม่                                     บตัรเครดิต          บ้ำน               รถยนต์              อ่ืนๆ …….............………………….... 

       You have the obligation to be responsible or not               Credit                    home               Car                        other  
9) หำกทำงบริษัทได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของพนกังำนไมว่ำ่กรณีใดๆข้ำพเจ้ำยินดีชดใช้คำ่เสียหำยทัง้หมด 

 ไมข่ดัข้อง                 ขดัข้องเน่ืองจำก............................................................................................................................................................................................... 

10) ข้ำพเจ้ำได้อำ่นและเข้ำใจรำยละเอียดในใบสมคัรงำนทัง้หมดแล้ว  ข้ำพเจ้ำยนิดีปฎิบตัิตำมกฎระเบียบของบริษัทอยำ่งเคร่งครัด 

 ไมข่ดัข้อง                 ขดัข้องเน่ืองจำก............................................................................................................................................................................................... 

 ***ผู้สมคัรที่เข้ำรับกำรสอบสมัภำษณ์ต้องยินยอมให้ทำงบริษัทฯ ตรวจสอบประวตัิอำชญำกรรมและทดสอบหำสำรเสพติดเบือ้งต้นตำมนโยบำยของบริษัทฯ 
ค าแนะน าในการวาดแผนที่พักอาศัย 

1) วำดแผนที่โดยระบ ุถนน ซอย จดุสงัเกตที่เห็นได้ชดัเจน 
2) ให้ระบวุำ่ สถำนที่ใดเป็นบ้ำนพกัอำศยัของผู้สมคัร  โดยท ำเคร่ืองหมำย  x ไว้ และระบเุลขที่บ้ำน เลขห้อง/ชัน้/ต ำบล/อ ำเภอ/จงัหวดั โดยละเอียด 
3) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่พกัอำศยัปัจจบุนั ให้แจ้งบริษัท  โดยทนัที 
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แผนที่พักอาศัยปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เขียน ช่ือ ที่อยู ่โทรศพัท์ และอำชีพของผู้ที่จะอ้ำงถึง 2 คน (ซึง่ไมใ่ชญ่ำติหรือนำยจ้ำงเดิม) ที่รู้จกัคุ้นเคยตวัทำ่นดี 
List names, addresses, telephone and occupation of 2 references (other than relatives or former employers) who know you. 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ผู้แนะน ำ / ผู้ รับรอง (Recommended by / Guaranteed by) 

ชื่อ – นำมสกลุ (First name – Last name) …………………………………………………………………………………………  ควำมสมัพนัธ์ (Relationship) …….……………………….…..…………..……  

ต ำแหน่ง (Position) …………………………………...…………………………………...….ที่อยูท่ี่ท ำงำน / โทรศพัท์ (Address office / Tel. No.) ………………………..……….……………………………… 

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

 

 

 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ ข้อควำมทัง้หมดในใบสมคัรนี ้เป็นควำมจริงทกุประกำร หลงัจำกบริษัทฯ จ้ำงเข้ำมำท ำงำนแล้วปรำกฏวำ่ ข้อควำมในใบสมัครงำน เอกสำรที่น ำมำแสดง 
หรือรำยละเอียดที่ให้ไว้ไมเ่ป็นควำมจริง บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้โดยไมต้่องจำ่ยเงินชดเชยหรือคำ่เสียหำยใดๆ ทัง้สิน้ 

 

I certify that all statements given in this application form are true. If any is found to be untrue after engagement, the company has the  

 

right to terminate my employment without any compensation or severance pay whatsoever . 

 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 
ลำยมือชื่อผู้สมคัร (Applicant’s signature) 
……………………./…………………..……/…………..…………… 
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แบบสอบถาม 

 
1. ทำ่นได้รับอะไรจำกสถำบนักำรศกึษำ  ที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรท ำงำนของทำ่นในอนำคต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. กรุณำเลำ่ถึงควำมส ำเร็จที่ผำ่นมำ  ที่ทำ่นมีควำมภมูิใจสงูสดุ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. กรุณำเลำ่ถึงควำมล้มเหลว/ควำมผิดหวงั/อปุสรรค ในกำรท ำงำนที่ผำ่นมำของทำ่น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
4. คณุสมบตัิเดน่ของทำ่นมีอะไรบ้ำง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ในทศันะของทำ่น  ทำ่นชอบท ำงำนกบัผู้บงัคบับญัชำทีม่ีลกัษณะผู้น ำแบบใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. ทำ่นคิดวำ่ยงัมจีดุออ่นเร่ืองใดบ้ำงที่ยงัต้องปรับปรุงให้ดีขึน้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ทำ่นตัง้เปำ้หมำยในชีวิตสว่นตวัไว้อยำ่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ลกัษณะงำนแบบใดที่ทำ่นชอบ  และคิดวำ่ส ำคญักบัทำ่น เพรำะสำเหตใุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


