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สมคัรในต ำแหน่ง ……………………………………………………………………………………… 
สงักดั งำน/โครงกำร/ส่วน/ฝ่ำย/ส ำนัก…………………………………………………………………. 
 

1. ประวตัสิ่วนตวั 

1.1 ช่ือ -นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………………… 

1.2 วนั-เดือน-ปีเกิด……………………………ปัจจุบนัอำยุ……………….ปี  ภูมิล ำเนำ……………………….…………………… 
1.3 สถำนภำพ  ❑ โสด ❑ สมรส  ❑ หยำ่รำ้ง  ❑ หมำ้ย   จ ำนวนบุตร…………..คน  อำย…ุ.……… ./.……….…/……..…… 
1.4 ช่ือคู่สมรส…………………………………………………อำชีพ………………………………………………………………...… 

ท่ีอยูข่องคู่สมรส……………………………………………………………………………………………………………………... 
ช่ือ / ท่ีอยู ่สถำนท่ีท ำงำนของคู่สมรส……………………………………………………………………………………………….. 

1.5 สถำนท่ีติดต่อไดส้ะดวกรวดเร็ว…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………………... 
 E-mail………………………………………โทรศพัท ์(บำ้น) ……………… (ท่ีท ำงำน)…………………มือถือ……………… 

2. ประวตักิารศึกษา   (ใหเ้รียงล ำดบัจำกวุฒิสูงไปหำวุฒิต ำ่) 

ระดบั

กำรศึกษำ 

ช่ือวุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก สถำบนักำรศึกษำ ปี พ.ศ.     

ท่ีจบ 

เกรด

เฉล่ีย 

ปริญญำโท      

ปริญญำตรี      

ปวส.      

ปวช./ปวท.      

ม.ปลำย      

ม.ตน้      

3. ประวตักิารท างาน 

 3.1 งานในปัจจบุนั  (ถำ้ปัจจุบนัไมไ่ดท้ ำงำนไม่ตอ้งกรอกในขอ้ 3.1) 

ต ำแหน่ง……………………………………………………………………………… อตัรำเงินเดือน……………………. บำท 

เร่ิมท ำงำนตั้งแต่วนัท่ี ………………………….. ถึงปัจจบุนั (วนัท่ี……………………………) รวม…………ปี………..เดือน 
หน้ำท่ีโดยสงัเขป ……………………………………………………………………………………………………………...…… 
ช่ือและท่ีอยูข่องสถำนท่ีท ำงำน…………………………………………………………………………………………………….. 
สำเหตุท่ีจะลำออก……………………………………………………………………………………………..…………………... 

 
 

ตดิภาพถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 
ใชก้าวเท่านั้น 

ว 

สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ ์
ใบสมคัรเขา้ท างานสายปฏิบตักิารวิชาชีพและบริหารงานทัว่ไป 

ครั้งท่ีรบัสมคัร …………………………. 
รหสัต ำแหน่ง…………………………… 
เลขประจ ำตวัสอบ................................. 
เจำ้หน้ำท่ีรบัสมคัร……………………... 
วนัท่ี……………………………………... 
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3.2  ประสบการณก์ารท างาน  (ใหเ้รียงล ำดบักำรท ำงำนจำกครั้งสุดทำ้ยลงไป) 
 1) ต ำแหน่ง……………………………………………………………….อตัรำเงินเดือนครั้งสุดทำ้ย………………...…...บำท 

ตั้งแต่วนัท่ี……………………………ถึงวนัท่ี………………………………………รวม………………ปี……………..เดือน 
หน้ำท่ีโดยสงัเขป…………………………………………………………………………………………………….....……… 
………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน/ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………….……………..…… 

สำเหตุท่ีลำออก……………………………………………………………………………………………………………….. 
 2) ต ำแหน่ง……………………………………………………………….อตัรำเงินเดือนครั้งสุดทำ้ย………………...…...บำท 

ตั้งแต่วนัท่ี……………………………ถึงวนัท่ี………………………………………รวม………………ปี……………..เดือน 
หน้ำท่ีโดยสงัเขป…………………………………………………………………………………………………….....……… 
………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน/ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………….……………..…… 

สำเหตุท่ีลำออก……………………………………………………………………………………………………………….. 
 3) ต ำแหน่ง……………………………………………………………….อตัรำเงินเดือนครั้งสุดทำ้ย………………...…...บำท 

ตั้งแต่วนัท่ี……………………………ถึงวนัท่ี………………………………………รวม………………ปี……………..เดือน 
หน้ำท่ีโดยสงัเขป…………………………………………………………………………………………………….....……… 
………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน/ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………….……………..…… 

สำเหตุท่ีลำออก……………………………………………………………………………………………………………….. 
 4) ต ำแหน่ง……………………………………………………………….อตัรำเงินเดือนครั้งสุดทำ้ย………………...…...บำท 

ตั้งแต่วนัท่ี……………………………ถึงวนัท่ี………………………………………รวม………………ปี……………..เดือน 
หน้ำท่ีโดยสงัเขป…………………………………………………………………………………………………….....……… 
………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน/ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………….……………..…… 

สำเหตุท่ีลำออก……………………………………………………………………………………………………………….. 
 5) ต ำแหน่ง……………………………………………………………….อตัรำเงินเดือนครั้งสุดทำ้ย………………...…...บำท 

ตั้งแต่วนัท่ี……………………………ถึงวนัท่ี………………………………………รวม………………ปี……………..เดือน 
หน้ำท่ีโดยสงัเขป…………………………………………………………………………………………………….....……… 
………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน/ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………….……………..…… 

สำเหตุท่ีลำออก……………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  การฝึกอบรมพิเศษ ดูงาน ฝึกงาน ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  (เฉพำะท่ีส ำคญั) 

ปี พ.ศ. ช่ือหลกัสูตร สถำนท่ีฝึกอบรม ช่วงเวลำท่ีฝึกอบรม 

    

    

    



  3/4 

 

5. กิจกรรมพิเศษ ทั้งในอดีตและปัจจุบนั  เช่น เป็นสมำชิกหรือกรรมกำรของสมำคม  สโมสร  ชมรม หรือร่วมงำนกบั

ชมรมในมหำวิทยำลยั เป็นตน้ 

ปี พ.ศ. สถำบนั กิจกรรมท่ีท ำ 

   

   

   

   

6. ความรู ้ความสามารถ หรือความช านาญพิเศษ 

ภำษำต่ำงประเทศ 
พิมพดี์ด 

คอมพิวเตอร ์
ควำมช ำนำญอื่น ๆ 

ภำษำ 
ดีมำก/ พอใช/้ 
เล็กน้อย 

ระบบงำน / 
โปรแกรม / ภำษำ 

ช ำนำญ

/พอใช ้

พดู เขยีน ภำษำไทย 
………. ค ำ/นำที 
ภำษำองักฤษ 
………. ค ำ/นำที 

 
❑  ❑  

ภำษำองักฤษ    
❑  ❑  

    
❑  ❑  

    
❑  ❑  

     
❑  ❑  

     
❑  ❑  

 

 

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

8. ท่านเคยสมคัรเขา้ในสถาบนัวิจยัจุฬาภรณ ์หรือไม่   ❑  ไม่เคย  ❑  เคย 

 ถำ้เคยสมคัร   ครั้งน้ีเป็นครั้งท่ี ………………  และเคยสมคัรในต ำแหน่ง และหน่วยงำนใด 
 ต ำแหน่ง………………………………………………….….หน่วยงำน……………………………………………………… 
 ต ำแหน่ง………………………………………………….….หน่วยงำน……………………………………………………… 
 ต ำแหน่ง………………………………………………….….หน่วยงำน……………………………………………………… 
 

9. เงินเดือนที่ตอ้งการ และความพรอ้มในการท างาน  

 ❑ เงินเดือนท่ีตอ้งกำร เดือนละ………………………บำท 
 ❑ พรอ้มท่ีจะมำบรรจุเป็นพนักงำนสถำบนัไดท้นัที 
 ❑ มีขอ้ผูกพนัท่ีท ำงำนเดิมจนถึง  วนัท่ี …………………………………. 
 ❑ อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………………………………………..…. 
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10. เอกสารหลกัฐานซ่ึงไดแ้นบพรอ้มใบสมัครน้ี (ใหท้ ำเคร่ืองหมำย   ลงใน  ❑  หน้ำขอ้ควำม) 

 ❑ ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร ❑ ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
 ❑ ส ำเนำใบแสดงวุฒิกำรศึกษำ ❑ ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ 
 ❑ ใบรบัรองจำกท่ีท ำงำนเดิม (ถำ้มี)  ❑ ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ – สกุล ส ำเนำใบทะเบียนสมรส  
 ❑ ส ำเนำใบ ส.ด.8/ใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43  ❑ ใบรบัรองแพทย ์
 

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

11. ท่านทราบข่าวการรบัสมคัรงานจากช่องทางใด  
      ❑ เว็บไซตส์ถำบนัวิจยัจุฬำภรณ ์
      ❑ อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….……………………… 
 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ   ขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นควำมจริงทุกประกำร      หากปรากฏในภายหลงัว่า ขา้พเจา้ไดปิ้ดบงัความ

เป็นจริงในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  ขา้พเจา้ยนิยอมใหย้กเลิกการสมคัรงานของขา้พเจา้  หรือหากขา้พเจา้ไดเ้ขา้มาท างานกบั

สถาบนัแลว้ ใหส้ถาบนัด าเนินการใหข้า้พเจา้พน้สภาพการเป็นพนกังานของสถาบนัไดท้นัที 

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

วนัท่ียืน่ใบสมคัร …………………………………… 
 
 
 

 

▪ เฉพาะเจา้หนา้ที่ 

 

 

  
  
  
  
  
  

 

▪ ค าแนะน าในการกรอกใบสมคัร 

1. ใหก้รอกขอ้ควำมลงในช่องวำ่งทุกขอ้ ขอ้ใดท่ีไม่มีขอ้ควำมท่ีจะเติม ใหท้ ำเคร่ืองหมำย  –  ในช่องว่ำงดงักล่ำวดว้ย 
 ถำ้ช่องวำ่งท่ีเวน้ใหไ้ม่พอส ำหรบัเขยีน  ใหใ้ชก้ระดำษอื่นเขยีนเพิ่มเติมได ้

2. ใหก้รอกขอ้ควำมท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง และเป็นจริง 

 

สถำบนัวิจยัจุฬำภรณ ์ 54  ถ.ก ำแพงเพชร6 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหำนคร  10210  www.cri.or.th 
ส่วนบุคลำกร ส ำนักวิจยั โทรศพัท ์ 0-2553-8570 


