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สมคัรในตาํแหน่ง ……………………………………………………………………………………… 

สงักดั งาน/โครงการ/ส่วน/ฝ่าย/สาํนัก…………………………………………………………………. 

 
1. ประวตัสิ่วนตวั 

1.1 ช่ือ -นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………… 

1.2 วนั-เดือน-ปีเกิด……………………………ปัจจุบนัอายุ……………….ปี  ภมิูลาํเนา……………………….…………………… 

1.3 สถานภาพ   โสด  สมรส   หยา่รา้ง   หมา้ย   จาํนวนบุตร…………..คน  อายุ….……… ./.……….…/……..…… 

1.4 ช่ือคู่สมรส…………………………………………………อาชีพ………………………………………………………………...… 

ท่ีอยูข่องคู่สมรส……………………………………………………………………………………………………………………... 

ช่ือ / ท่ีอยู ่สถานท่ีทาํงานของคู่สมรส……………………………………………………………………………………………….. 

1.5 สถานท่ีติดต่อไดส้ะดวกรวดเร็ว…………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………………... 

 E-mail………………………………………โทรศพัท ์(บา้น) ……………… (ท่ีทาํงาน)…………………มือถือ……………… 

2. ประวตักิารศึกษา   (ใหเ้รียงลาํดบัจากวุฒิสงูไปหาวุฒิตํา่) 

ระดบั

การศึกษา 
ช่ือวุฒิการศึกษา สาขาวชิาเอก สถาบนัการศึกษา ปี พ.ศ.     

ท่ีจบ 
เกรด

เฉล่ีย 
ปริญญาโท      
ปริญญาตรี      
ปวส.      
ปวช./ปวท.      
ม.ปลาย      
ม.ตน้      

3. ประวตักิารทาํงาน 
 3.1 งานในปัจจบุนั  (ถา้ปัจจุบนัไม่ไดท้าํงานไม่ตอ้งกรอกในขอ้ 3.1) 

ตาํแหน่ง……………………………………………………………………………… อตัราเงินเดือน……………………. บาท 

เร่ิมทาํงานตั้งแต่วนัท่ี ………………………….. ถึงปัจจบุนั (วนัท่ี……………………………) รวม…………ปี………..เดือน 

หน้าท่ีโดยสงัเขป ……………………………………………………………………………………………………………...…… 

ช่ือและท่ีอยูข่องสถานท่ีทาํงาน……………………..…………………………………………………………………………….. 

สาเหตุท่ีจะลาออก……………………………………………………………………………………………..…………………... 

 

 

ตดิภาพถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 

ใชก้าวเท่านั้น 

ป 

สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ ์

ใบสมคัรเขา้ทาํงานสายปฏิบตักิารวิชาชีพและบริหารทัว่ไป 

ครั้งท่ีรบัสมคัร …………………………. 

รหสัตาํแหน่ง…………………………… 

เลขประจาํตวัสอบ................................. 

เจา้หน้าท่ีรบัสมคัร……………………... 

วนัท่ี……………………………………... 
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3.2  ประสบการณก์ารทาํงาน  (ใหเ้รียงลาํดบัการทาํงานจากครั้งสุดทา้ยลงไป) 

 1) ตาํแหน่ง……………………………………………………………….อตัราเงินเดือนครั้งสุดทา้ย………………...…...บาท 

ตั้งแต่วนัท่ี……………………………ถึงวนัท่ี………………………………………รวม………………ปี……………..เดือน 

หน้าท่ีโดยสงัเขป…………………………………………………………………………………………………….....……… 

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

ช่ือสถานท่ีทาํงาน/ท่ีอยู ่………………..……………………………………………………….………….……………..…… 

สาเหตุท่ีลาออก……………………………………………………………………………………………………………….. 

 2) ตาํแหน่ง……………………………………………………………….อตัราเงินเดือนครั้งสุดทา้ย………………...…...บาท 

ตั้งแต่วนัท่ี……………………………ถึงวนัท่ี………………………………………รวม………………ปี……………..เดือน 

หน้าท่ีโดยสงัเขป…………………………………………………………………………………………………….....……… 

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

ช่ือสถานท่ีทาํงาน/ท่ีอยู ่…………..……………………………………………………………………….……………..…… 

สาเหตุท่ีลาออก……………………………………………………………………………………………………………….. 

 3) ตาํแหน่ง……………………………………………………………….อตัราเงินเดือนครั้งสุดทา้ย………………...…...บาท 

ตั้งแต่วนัท่ี……………………………ถึงวนัท่ี………………………………………รวม………………ปี……………..เดือน 

หน้าท่ีโดยสงัเขป…………………………………………………………………………………………………….....……… 

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

ช่ือสถานท่ีทาํงาน/ท่ีอยู ่…………….………..…………………………………………………………….……………..…… 

สาเหตุท่ีลาออก……………………………………………………………………………………………………………….. 

 4) ตาํแหน่ง……………………………………………………………….อตัราเงินเดือนครั้งสุดทา้ย………………...…...บาท 

ตั้งแต่วนัท่ี……………………………ถึงวนัท่ี………………………………………รวม………………ปี……………..เดือน 

หน้าท่ีโดยสงัเขป…………………………………………………………………………………………………….....……… 

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

ช่ือสถานท่ีทาํงาน/ท่ีอยู ่…….……….…………………………………………………………………….……………..…… 

สาเหตุท่ีลาออก……………………………………………………………………………………………………………….. 

 5) ตาํแหน่ง……………………………………………………………….อตัราเงินเดือนครั้งสุดทา้ย………………...…...บาท 

ตั้งแต่วนัท่ี……………………………ถึงวนัท่ี………………………………………รวม………………ปี……………..เดือน 

หน้าท่ีโดยสงัเขป…………………………………………………………………………………………………….....……… 

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

ช่ือสถานท่ีทาํงาน/ท่ีอยู ่…………..……………………………………….……………………………….……………..…… 

สาเหตุท่ีลาออก……………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  การฝึกอบรมพิเศษ ดูงาน ฝึกงาน ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  (เฉพาะท่ีสาํคญั) 

ปี พ.ศ. ช่ือหลกัสตูร สถานท่ีฝึกอบรม ช่วงเวลาท่ีฝึกอบรม 
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5. กิจกรรมพิเศษ ทั้งในอดีตและปัจจุบนั  เช่น เป็นสมาชิกหรือกรรมการของสมาคม  สโมสร  ชมรม หรือร่วมงานกบั

ชมรมในมหาวิทยาลยั เป็นตน้ 

ปี พ.ศ. สถาบนั กิจกรรมท่ีทาํ 

   
   
   
   

6. ความรู ้ความสามารถ หรือความชาํนาญพิเศษ 
ภาษาต่างประเทศ 

พิมพดี์ด 

คอมพิวเตอร ์

ความชาํนาญอื่น ๆ 

ภาษา 

ดีมาก/ พอใช/้ 

เล็กน้อย 

ระบบงาน / 

โปรแกรม / ภาษา 

ชาํนาญ

/พอใช ้

พดู เขยีน ภาษาไทย 

………. คาํ/นาที 

ภาษาองักฤษ 

………. คาํ/นาที 

    
 

ภาษาองักฤษ       
 

       
 

       
 

        
 

        
 

 
7. งานอดิเรก ………………………….……………………………………………………………………………………………… 

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

 
8. ท่านเคยสมคัรเขา้ในสถาบนัวิจยัจุฬาภรณ ์หรือไม่     ไม่เคย    เคย 

 ถา้เคยสมคัร   ครั้งน้ีเป็นครั้งท่ี ………………  และเคยสมคัรในตาํแหน่ง และหน่วยงานใด 

 ตาํแหน่ง………………………………………………….….หน่วยงาน……………………………………………………… 

 ตาํแหน่ง………………………………………………….….หน่วยงาน……………………………………………………… 

 ตาํแหน่ง………………………………………………….….หน่วยงาน……………………………………………………… 

 
9. เงินเดือนที่ตอ้งการ และความพรอ้มในการทาํงาน  
  เงินเดือนท่ีตอ้งการ เดือนละ………………………บาท 

  พรอ้มท่ีจะมาบรรจุเป็นพนักงานสถาบนัไดท้นัที 

  มีขอ้ผกูพนัท่ีทาํงานเดิมจนถึง  วนัท่ี …………………………………. 

  อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………………………………………..….. 
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10. เอกสารหลกัฐานซ่ึงไดแ้นบพรอ้มใบสมัครน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   ลงใน    หน้าขอ้ความ) 

  สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ  สาํเนาทะเบียนบา้น 

  สาํเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา  สาํเนาใบรายงานผลการศึกษา 

  ใบรบัรองจากท่ีทาํงานเดิม (ถา้มี)   สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล สาํเนาใบทะเบียนสมรส  

  สาํเนาใบ ส.ด.8/ใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43   ใบรบัรองแพทย ์

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

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

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า   ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ      หากปรากฏในภายหลงัว่า ขา้พเจา้ไดปิ้ดบงัความ

เป็นจริงในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  ขา้พเจา้ยนิยอมใหย้กเลิกการสมคัรงานของขา้พเจา้  หรือหากขา้พเจา้ไดเ้ขา้มาทาํงานกบั

สถาบนัแลว้ ใหส้ถาบนัดาํเนินการใหข้า้พเจา้พน้สภาพการเป็นพนกังานของสถาบนัไดท้นัที 
   

(ลงช่ือ) ………………………………………..…… ผูส้มคัร 

 (…………………………………………) 

วนัท่ียืน่ใบสมคัร …………………………………… 

 
 
 
 

 เฉพาะเจา้หนา้ที่ 
 

 

  

  

  

  

  

  

 
 คาํแนะนาํในการกรอกใบสมคัร 
1. ใหก้รอกขอ้ความลงในช่องวา่งทุกขอ้ ขอ้ใดท่ีไม่มีขอ้ความท่ีจะเติม ใหท้าํเคร่ืองหมาย  –  ในช่องว่างดงักล่าวดว้ย 
 ถา้ช่องวา่งท่ีเวน้ใหไ้ม่พอสาํหรบัเขยีน  ใหใ้ชก้ระดาษอื่นเขยีนเพิ่มเติมได ้
2. ใหก้รอกขอ้ความท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง และเป็นจริง 
 
 
 

สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ ์ 54  ถ.กาํแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร  10210  

 เว็บไซต ์: www.cri.or.th 
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