
ส ำนักงำนจดักำรทรัพย์สิน 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

ใบสมคัรงำน 

ค ำแนะน ำกำรกรอกแบบแจ้งควำมจ ำนงสมคัรงำน 

1. ผู้ที�สนใจสามารถกรอกข้อความและนําส่งจดหมายสมคัรงาน พร้อมแนบรูปถ่าย  ประวตัส่ิวนตวั หลกัฐานการศึกษา  และหลกัฐานการสมคัรงานอื�น ๆ  ที� 

ส่วนทรัพยากรบุคคล สํานักงานจดัการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เลขที� 254  ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั  กรุงเทพ  10330 หรือที�

e-mail  :  recruitment@pmcu.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ�มเตมิได้ที� โทร. 0-2218-1672 มือถือ 091-545-3744

2. กรุณากรอกข้อความลงในใบสมคัรให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นจริง 

ต ำแหน่งที่สมัคร 

รูปถ่ำย 
 1  หรือ 1½ นิว้  จ ำนวน 1 รูป 

1………………………………………………………...………………… 2…………………………………………………………................................ 

ประวตัิส่วนตัว 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………... นามสกุล ……………………….……….…….…….…….... ช่ือเล่น……………….…… 

NAME (MR./MRS./MISS) ………………………………...….…… SURNAME ………………….…………….…………..…… Nickname…………..…....     

วนั / เดอืน / ปีทีเ่กดิ อำย ุ เช้ือชำต ิ สัญชำต ิ ส่วนสูง น ำ้หนัก กรุ๊ปเลอืด 

บัตรประจ ำตวัประชำชน เลขท่ี ................................................................................................…... วนัท่ีออกบตัร …………./…………./…………. วนัท่ีหมดอายุ …………/……………/………….    
สถำนภำพผู้สมคัร       โสด     หมา้ย     หย่า         มีบุตร     ไม่มีบุตร          
สถำนะทำงทหำร        ไดรั้บการยกเวน้        ศึกษาวิชาทหาร     ผา่นการเกณฑท์หาร      อ่ืนๆ........................................ 

กำรติดต่อกบัผู้สมัครงำน 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…  
E-mail ……………..........………….……………………............................................… Facebook …………............................................................. มือถือ .....………..……………....................... 

ประวตัิกำรศึกษำ 

ระดบัวุฒิ สถำบันกำรศึกษำ จำกเดือน/ปี ถึงเดอืน/ปี วุฒิที่ได้รับ สำขำ เกรด 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ปวส./อนุปริญญา 

ปวช. / ม.6 

…………………………………............ 

…………………………………............ 

…………………………………............ 

…………………………………............ 

………………....... 

………………....... 

………………....... 

………………....... 

.......…………….... 

.......…………….... 

.......…………….... 

.......…………….... 

………………………………………….......... 

………………………………………….......... 

………………………………………….......... 

……………………………………….…......... 

………………......................… 

………………......................... 

………………......................... 

…………............…….............. 

……....…... 

………....... 

………...... 

……....…... 

กจิกรรมระหว่ำงศึกษำ ………………………...............…….……งำนอดเิรก.......................................................................................... กฬีำทีถ่นัด ......................................................................... 
ควำมสำมำรถ  พมิพดี์ดไทย …………….. ค  า/นาที  พิมพดี์ดองักฤษ ………………. ค า/นาที 
ควำมสำมำรถทำงคอมพวิเตอร์     MS-Word    MS-Excel     MS-Access   MS-Power Point     PhotoShop    อ่ืน ๆ...............................................................  
รถยนต์          ขบัได ้   ขบัไมไ่ด ้      ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต์    มี      ไม่มี   
รถจักรยำนยนต์    ขบัได ้   ขบัไม่ได ้   ใบอนุญำตขบัขีร่ถจักรยำนยนต์     มี    ไมมี่ 

ทกัษะทำงภำษำ พดู อ่ำน เขยีน 

ภำษำองักฤษ  ดีมาก    ปานกลาง    นอ้ย  ดีมาก   ปานกลาง   นอ้ย  ดีมาก     ปานกลาง    นอ้ย

…………………..  ดีมาก    ปานกลาง    นอ้ย  ดีมาก   ปานกลาง   นอ้ย  ดีมาก     ปานกลาง    นอ้ย

ข้อมูลเพิม่เตมิ  ใหผู้ส้มคัรงานกรอกเพื่อใหส้ านกังานฯ รู้จกัท่านดียิ่งข้ึน รวมถึงการแสดงความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการสมคัรงานคร้ังน้ี อาทิ ความส าเร็จท่ีผา่นมา หรือ
ลกัษณะงาน ความรู้หรือความสามารถพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ซ่ึงท่านถนดัและสนใจมากท่ีสุด 

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

HR ...... /...... 
เลขท่ีใบสมคัร…………………….. 

FR-HR-01 (Revise 1 May 2021) 



ประวตักิำรท ำงำน (ให้ระบุทีท่ ำงำนแห่งแรกถึงทีท่ ำงำนปัจจุบันตำมล ำดบั) 

ชื่อบริษทั/เบอร์โทร ต ำแหน่ง  ลกัษณะงำน (ย่อ) 
เงนิเดอืน
สุดท้ำย 

เดอืน/ปี ทีเ่ร่ิมต้น-ส้ินสุด  
และจ ำนวนปี 

สำเหตุทีล่ำออก 
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...................................… 
หลกัสูตรกำรฝึกอบรม สถำบันทีจ่ดัฝึกอบรม ปี พ.ศ. ระยะเวลำ 

1. ………………..............……………………………..………… 
2. ……………………………………………………………........ 
3. …………………………………………………………............

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

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

……………………
……………………
…….……………... 

บุคคลทีอ้่ำงองิ ซ่ึงสำมำรถสอบถำมและให้ค ำรับรองได้ (บุคคลทีไ่ม่ใช่ญำตพิีน้่อง)  

ช่ือ-สกลุ ควำมสัมพนัธ์ อำชีพ ทีต่ดิต่อ / โทรศัพท์ 

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

…………………………
………………………… 

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

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

ประวตัทิัว่ไป 

การทํางานเป ็นกะ     ทําได ้    ทําไม่ได ้       การทํางานล่วงเวลาตามลกัษณะงาน     ทําได ้    ทําไม่ได ้ เพราะ .............………………............……………… 

ท่านเคยตอ้งโทษคดีอาญา / การถกูฟ้องร้อง / อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล    ไม่มี    มี  คดีแพ่ง / อาญา เร่ือง ...................................……………………............…...
……… โรคประจ าตวั  ไม่มี   มี  โรค ……….......…............…..      โรคติดต่อร้ายแรง       ไม่มี   มี  โรค …………..........................................................…........…. 

ขณะน้ีท่านตั้งครรภอ์ยูห่รือไม่     ไม่ใช่      ใช่  อายุครรภ ์….......…เดือน  

การเจ็บป่วยหนกั / อุบติัเหตุ     ไม่เคย      เคย โรค/อุบติัเหตุ ………………..........................................................  เม่ือ.……….....................................................................… 

การค ้าประกนัการท างาน (บุคคล และ/หรือ เงินสด)       ไม่ได ้  ได ้. 

กรณีส านกังานตกลงรับท่านเขา้ท างาน ท่านพร้อมท่ีจะเร่ิมงานไดภ้ายใน ………….……………………. วนั             เงินเดือนท่ีตอ้งการ.........................................................................บาท 

ข้อมูลเพิม่เตมิ  
ทรำบข่ำวกำรสมคัรงำนจำก.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้ายนิยอมให้สํานักงานจดัการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เกบ็ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที�ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการสมคัรงาน และข้าพเจ้าขอรับรองว่า

ข้อความและรายละเอยีดต่าง ๆ ที�ได้ให้ไว้ข้างต้นนี�เป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าข้าพเจ้ายนิดใีห้ทางสํานักงาน ตรวจสอบข้อความต่าง ๆ ได้  และถ้าหากตรวจพบว่าข้อความ

ใดเป็นเทจ็ให้ทางสํานักงานถือเป็นสาเหตุการบอกยกเลกิการว่าจ้างข้าพเจ้าได้ทนัทโีดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ทั�งสิ�น  รวมถงึในกรณทีี�ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์งานอนัมลีขิสิทธิ�ประเภทใด ๆ ขึ�นใน

ฐานะลูกจ้างประเภททดลองงานกด็ ี  และ / หรือในฐานะพนักงานประจาํซึ�งได้รับการบรรจุแล้วกด็ ี  ให้ถือว่าลขิสิทธิ�ในงานที�ได้สร้างสรรค์ขึ�นทั�งหมดเป็นของสํานักงานซึ�งเป็นนายจ้างทั�งสิ�น  

ทั�งนี�ไม่ว่าข้าพเจ้าจะพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างประเภททดลองงาน  หรือพนักงานประจาํของสํานักงาน ไปแล้วหรือไม่กต็าม 

ลำยมอืช่ือผู้สมคัร………………………………………………………………… 
วนัที ่…………………. เดอืน ………………………. พ.ศ. …………………….      (.…...….………………………………………………………….) 
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