
ใบสมัครรับบุคลากรเข้าพักอาศัยใน

ฝ�ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลส่วนตัว

ชื�อ (นาย, นาง, นางสาว)

เริ�มบรรจุเข้าปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.) 
ว ว ด ด ป ป

นามสกุล อายุ (ป�)

สถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจําขอมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง ระดับ คณะ / สถาบัน / สํานัก

ภาควิชา / ฝ�าย โทรศัพท์ที�ทํางาน โทรศัพท์มือถือ

ป�จจุบัน ได้รับเงินเดือน (บาท) ได้รับสุทธิ (บาท) มีรายได้พิเศษ
เดือนละ (บาท)

(แนบหลักฐาน)

หอพักจุฬานิเวศน์

ที�อยู่อาศัย (โปรดแนบสําเนาทะเบียนบ้าน)

ที�อยู่อาศัยป�จจุบันที�พักประจํา อยู่บ้านเลขที� ซอย ถนน

ตําบล อําเภอ จังหวัด

โทรศัพท์ พักมาตั�งแต่วันที� ในฐานะ

ภูมิลําเนาเดิม อยู่บ้านเลขที� ซอย ถนน

ตําบล อําเภอ จังหวัด

สถานภาพการสมรส

สถานภาพ โสด สมรสแล้ว (โปรดแนบสําเนาทะเบียนสมรส)

กรณีสมรสแล้วโปรดระบุ อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู ่  หม้าย (แนบสําเนาใบหย่า / มรณะ)

หน้า 1

คู่สมรส ชื�อ อายุ (ป�) โทรศัพท์มือถือ

สถานที�ทํางาน คู่สมรสได้รับสวัสดิการเงินกู้เพื� อเคหะสงเคราะห์ของจุฬาฯ

ตําแหน่ง เงินเดือน (บาท)

ใช ่ ไม่ใช่

สถานภาพ ไม่มีบุตร
กําลังตั�งครรภ์ กําหนดจะคลอดเดือน
มีบุตร จํานวน            คน  มีดังนี�

1. ชื�อ อายุ (ป�)

สถานศึกษา ระดับ

2. ชื�อ

สถานศึกษา

3. ชื�อ

สถานศึกษา

อายุ (ป�)

ระดับ

อายุ (ป�)

ระดับ



ใบสมัครรับบุคลากรเข้าพักอาศัยใน

ฝ�ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์

หอพักจุฬานิเวศน์

หน้า 2

สภาพที�พักอาศัยป�จจุบันที�พักประจํา

ลักษณะของที�อยู่อาศัยของท่านในป�จจุบัน บ้านเดี�ยว – บ้านแฝด

คอนโดมิเนียม – อพาร์ทเมนต์ – แฟลต

ทาวน์เฮาส์ – อาคารพาณิชย์

อื�น ๆ (โปรดระบุ)

ลักษณะการครอบครองที�อยู่อาศัยของ
ท่านในป�จจุบัน

เป�นเจ้าของกรรมสิทธิ�แล้ว

เช่าอยู่รายเดือน                                         บาทต่อเดือน

เป�นผู้อยู่อาศัย (กับบิดา, มารดา, ญาติพี�น้อง, ฯลฯ)

อยู่ระหว่างการผ่อนชําระ                                        บาทต่อเดือน

การเดินทางมาทํางาน

ป�จจุบันท่านเดินทางมาทํางานอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เดินหรือจักรยาน

รถไฟฟ�า BTS / MRT

รถจักรยานยนต์รับจ้าง

รถโดยสาร/รถตู้ ประจําทาง 

รถแท็กซี�

เรือ / รถไฟ     

รถยนต์ส่วนตัว

รถจักรยานยนต์ส่วนตัว 
อื�น ๆ (โปรดระบุ)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทํางานของท่านต่อวัน                                 บาทต่อวัน

การยื�นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักจุฬานิเวศน์
ในการยื�นใบสมัครครั�งนี�  มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักจุฬานิเวศน์ ประเภท  

ห้องพักรวม ขนาดห้อง 42.27 ตร.ม. ห้องครอบครัว ขนาดห้อง 32.14 ตร.ม. ห้องครอบครัว ขนาดห้อง 38.80  ตร.ม.

เหตุผลความจําเป�นที�ยื�นใบสมัครขอเข้าพักในหอพักจุฬานิเวศน์ครั�งนี�

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

งานประจําที�รับผิดชอบ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าที�การงานที�ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย

งานพิเศษที�ปฏิบัติ หรือ เคยปฏิบัติให้มหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

หมายเหต ุ ผู้พักอาศัยไม่สามารถนํารถยนต์เข้ามาจอดในลานจอดรถหน้าอาคารหอพักได้



ใบสมัครรับบุคลากรเข้าพักอาศัยใน
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หอพักจุฬานิเวศน์
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สวัสดิการด้านเคหะสงเคราะห์ที�เคยได้รับมีดังนี�

เงินกู้เพื�อเคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย ป�งบประมาณ

เงินกู้เพื�อเคหะสงเคราะห์ของธนาคารต่าง ๆ ป�งบประมาณ

หอพักจุฬานิเวศน ์ เคยพักอาศัยเป�นเวลา           ป�           เดือน                                                    
                         ตั�งแต ่                           ถึง

หอพักวิทยนิเวศน ์ เคยพักอาศัยเป�นเวลา           ป�           เดือน                                                    
                         ตั�งแต ่                           ถึง

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

โปรดระบุแผนการเตรียมที�พักอาศัยใหม่ของตนเอง หลังจากครบกําหนดสัญญา
พักอาศัยหอพักจุฬานิเวศน์แล้ว

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นนี�เป�นความจริงทุกประการ  หากมีข้อความใดเป�นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิรับสวัสดิการนี�ทันที
และตลอดไป

ลงนามผู้สมัคร
 
 
 

(...................................................................)

ว ว ด ด ป ป

ลงนามคู่สมรส (ถ้ามี)
 
 
 

(...................................................................)

ว ว ด ด ป ป

     ข้าพเจ้าและคู่สมรส ยินยอมให้ เจ้าหน้าที�และคณะกรรมการฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและคู่สมรส เพื�อ
รับการส่งข้อมูลเกี�ยวกับการรับสวัสดิการหอพักและการพิจารณาการเข้าพักในหอพักจุฬานิเวศน์ รวมถึงการสํารวจความคิดเห็น วิเคราะห์และ
พัฒนาบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของข้าพเจ้า ผ่านช่องทางการสื�อสารต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น โทรศัพท์ อีเมล
แอพพลิเคชัน เป�นต้น



ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (มีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)

ผู้บังคับบัญชาชั�นต้น
 
 
 
 
 

(...................................................................)
ตําแหน่ง  หัวหน้าภาค/ผู้อํานวยการฝ�ายฯ

ว ว ด ด ป ป

ผู้บังคับบัญชาชั�นสูง
 
 
 
 
 

(...................................................................)
ตําแหน่ง คณบดี / ผู้อํานวยการ

 

ว ว ด ด ป ป

 เหตุผลสนับสนุนอื�น ๆ 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ระดับคะแนนความจําเป�นในการเข้าพักอาศัยในหอพักจุฬานิเวศน์ (10 = มีความจําเป�นมาก)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ให้ ผู้บังคับบัญชาชั�นต้น ประเมินระดับความจําเป�นในการเข้าพักอาศัยในหอพักจุฬานิเวศน์ โดยมีระดับคะแนนตั�งแต่ 1 – 10 พิจารณาเกณฑ์
การให้คะแนน ในระดับคะแนน 10 หมายถึง มีความจําเป�นมากที�สุด  ไปจนถึง ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความจําเป�นน้อยที�สุด โดยทํา
เครื�องหมาย  X  ในช่องที�ตรงกับระดับคะแนนที�ท่านเห็นสมควร
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หน้า 4


