HR 004/56
เลขที่ใบสมัคร……………………..

คำแนะนำกำรกรอกแบบแจ้ งควำมจำนงสมัครงำน

สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ใบสมัครงำน

1. ผู้ทสี่ นใจสำมำรถกรอกข้ อควำมและนำส่ งจดหมำยสมัครงำน พร้ อมแนบรูปถ่ ำย ประวัตสิ ่ วนตัว หลักฐำนกำรศึกษำ และหลักฐำนกำรสมัครงำนอืน่ ๆ
ที่ ส่ วนทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนจัดกำรทรัพย์ สิน จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย เลขที่ 254 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือที่
e-mail : recruitment-cuprop@hotmail.co.th หรือสอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ โทร. 0-2218-3590 ต่ อ 266, 268
2. กรุณำกรอกข้ อควำมลงในใบสมัครให้ ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้ วน และเป็ นจริง

ตำแหน่ งที่สมัคร
1………………………………………………………...…………………

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

ประวัติส่วนตัว

รูปถ่ ำย
1 หรือ 1½ นิว้ จำนวน 1 รูป

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………... นามสกุล ……………………….……….…….…….…….... ชื่อเล่น……………….……
NAME (MR./MRS./MISS) ………………………………...….…… SURNAME ………………….…………….…………..…… Nickname…………..…....
วัน / เดือน / ปี ทีเ่ กิด

อำยุ

เชื้อชำติ

สั ญชำติ

ศำสนำ

ส่ วนสู ง

นำ้ หนัก

กรุ๊ปเลือด

บัตรประจำตัวประชำชน เลขที่ ................................................................................................…... วันที่ออกบัตร …………./…………./…………. วันที่หมดอายุ …………/……………/………….
สถำนภำพผู้สมัคร  โสด  หม้าย  หย่า สมรส  จดทะเบียน  ไม่จดทะเบียน
คู่สมรส  มีเงินได้  ไม่มีเงินได้
สถำนะทำงทหำร  ได้รับการยกเว้น  ศึกษาวิชาทหาร  ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 อื่นๆ........................................

กำรติดต่ อกับผู้สมัครงำน
ที่อยูป่ ัจจุบนั ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…
E-mail ……………..........………….……………………............................................…….มือถือ ………….............................................................โทรศัพท์.....………..…………….......................

ประวัติกำรศึกษำ
ระดับวุฒิ

สถำบันกำรศึกษำ

จำกเดือน/ปี

ถึงเดือน/ปี

วุฒิที่ได้ รับ

สำขำ

เกรด

ปริ ญญาโท

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

ปริ ญญาตรี

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

ปวส./อนุปริ ญญา

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

ปวช. / ม.6

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

กิจกรรมระหว่ ำงศึกษำ ………………………...............…….……งำนอดิเรก.......................................................................................... กีฬำทีถ่ นัด .........................................................................
ควำมสำมำรถ พิมพ์ดีดไทย …………….. คา/นาที พิมพ์ดีดอังกฤษ ………………. คา/นาที
ควำมสำมำรถทำงคอมพิวเตอร์  MS-Word  MS-Excel  MS-Access  MS-Power Point  PhotoShop  อื่น ๆ...............................................................
รถยนต์
 ขับได้
 ขับไม่ได้
ใบอนุญำตขับขีร่ ถยนต์
 มี
 ไม่มี
รถจักรยำนยนต์  ขับได้
 ขับไม่ได้
ใบอนุญำตขับขีร่ ถจักรยำนยนต์  มี
 ไม่มี
ทักษะทำงภำษำ
พูด
อ่ ำน
เขียน
 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช้
 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช้
 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช้
ภำษำอังกฤษ
 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช้
 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช้
 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช้
…………………..
ข้ อมูลเพิม่ เติม ให้ผสู ้ มัครงานกรอกเพื่อให้สานักงานฯ รู ้จกั ท่านดีย่งิ ขึ้น รวมถึงการแสดงความสามารถอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสมัครงานครั้งนี้ อาทิ ความสาเร็ จที่ผา่ นมา หรื อ
ลักษณะงาน ความรู ้หรื อความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งท่านถนัดและสนใจมากที่สุด
…………………………………………………………………………………………………….………………........…………………………………............……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………….....
FR-HR-01 (Revise 5 Oct.2017)

ประวัตกิ ำรทำงำน (ให้ ระบุทที่ ำงำนแห่ งแรกถึงทีท่ ำงำนปัจจุบันตำมลำดับ)
เงินเดือน
ตำแหน่ ง
ลักษณะงำน (ย่ อ)
สุ ดท้ ำย

ชื่อบริษัท

เดือน/ปี ทีเ่ ริ่มต้ น-สิ้นสุ ด
และจำนวนปี

สำเหตุทลี่ ำออก

……….......………................................... ………........……….................. ..................................................................................... ……………... ………….............................. ……..….........................
……………........….................................. ………….…............................. ..................................................................................... ……………... .............................................. ……...........................…
………….......…....................................... ………….................................. ..................................................................................... ……………... ……….................................. ………...........................
………….................................................. ………...................................... ..................................................................................... ………..……. .............................................. ………...........................
………….................................................. …….......................................... ..................................................................................... ……............... …………….......................... …...................................
.
.................................................................. .................................................. ..................................................................................... ...……............ .............................................. .......................................
.
.................................................................. .................................................. ..................................................................................... ....................... .............................................. .....…..............................
.
.................................................................. .................................................. ..................................................................................... ....................... .............................................. ...................................…
หลักสู ตรกำรฝึ กอบรม
สถำบันทีจ่ ดั ฝึ กอบรม
ปี พ.ศ.
ระยะเวลำ
1.
2.
3.

………………..............……………………………..………… ……………………………….......…...................................…….
……………………………………………………………........ ……………………...................................…….......…………….
…………………………………………………………............ ……………………...................................….….……….…….…
บุคคลทีอ่ ้ ำงอิง ซึ่งสำมำรถสอบถำมและให้ คำรับรองได้ (บุคคลทีไ่ ม่ ใช่ ญำติพนี่ ้ อง)
ชื่อ-สกุล

ควำมสั มพันธ์

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

…………………………
…………………………

การทางานเป็ นกะ ท่าน  ทาได้  ทาไม่ได้

อำชีพ

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

……………………
……………………
…….……………...

ทีต่ ดิ ต่ อ / โทรศัพท์

………………………………………………… …………………………………………………
………………………………………………… …………………………………………………
ประวัตทิ วั่ ไป

การทางานล่วงเวลาตามลักษณะงาน ท่าน  ทาได้  ทาไม่ได้ เพราะ .............………………............………………

ต้องโทษคดีอาญา / การถูกฟ้ องร้อง / อยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดีของศาล ท่าน  ไม่มี  มี คดีแพ่ง / อาญา เรื่ อง ...................................……………………............…...………
โรคประจาตัว  ไม่มี  มี โรค ……….......…............….. โรคติดต่อร้ายแรง  ไม่มี  มี โรค …………..........................................................…........….
ขณะนี้ท่านตั้งครรภ์อยูห่ รื อไม่  ไม่ใช่  ใช่ อายุครรภ์ ….......…เดือน
การเจ็บป่ วยหนัก / อุบตั ิเหตุ  ไม่เคย  เคย โรค/อุบตั ิเหตุ ……………….......................................................... เมื่อ.……….....................................................................…
การค้ าประกันการทางาน (บุคคล และ/หรื อ เงินสด)  ไม่ได้  ได้ .
กรณี สานักงานตกลงรับท่านเข้าทางาน ท่านพร้อมที่จะเริ่ มงานได้ภายใน ………….……………………. วัน

เงินเดือนที่ตอ้ งการ.........................................................................บาท

ข้ อมูลเพิม่ เติม
ทรำบข่ ำวกำรสมัครงำนจำก....................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ ำข้ อควำมและรำยละเอียดต่ ำง ๆ ทีไ่ ด้ ให้ ไว้ ข้ำงต้ นนีเ้ ป็ นควำมจริงทุกประกำร และข้ ำพเจ้ ำขอยืนยันว่ ำข้ ำพเจ้ ำยินดีให้ ทำงสำนักงำน ตรวจสอบข้ อควำมต่ ำง ๆ ได้ และ
ถ้ ำหำกตรวจพบว่ ำข้ อควำมใดเป็ นเท็จ ให้ ทำงสำนักงำนถือเป็ นสำเหตุกำรบอกยกเลิกกำรว่ ำจ้ ำงข้ ำพเจ้ ำได้ ทันทีโดยไม่ ต้องจ่ ำยค่ ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้ น รวมถึงในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำได้ สร้ ำงสรรค์ งำน
อันมีลขิ สิ ทธิ์ประเภทใด ๆ ขึน้ ในฐำนะลูกจ้ ำงประเภททดลองงำนก็ดี และ / หรือในฐำนะพนักงำนประจำซึ่งได้ รับกำรบรรจุแล้ วก็ดี ให้ ถือว่ ำลิขสิ ทธิ์ในงำนที่ได้ สร้ ำงสรรค์ ขนึ้ ทั้งหมดเป็ นของ
สำนักงำนซึ่งเป็ นนำยจ้ ำงทั้งสิ้น ทั้งนีไ้ ม่ ว่ำข้ ำพเจ้ ำจะพ้นสภำพกำรเป็ นลูกจ้ ำงประเภททดลองงำน หรือพนักงำนประจำของสำนักงำน ไปแล้ วหรือไม่ กต็ ำม

วันที่ …………………. เดือน ………………………. พ.ศ. …………………….

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

