
 

ใบสมัครรับบุคลากรเข้าพักอาศัยในหอพักวิทยนิเวศน์ แบบรายเดือน      

1.  ข้อมูลส่วนตัว 
1.1 ช่ือ (นาย, นาง, นางสาว).......................................................นามสกุล......................................อายุ......................ปี 
 สถานภาพ    พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ ………  
      ข้าราชการ 
      ลูกจ้างประจําของมหาวิทยาลัย   

 

 ตําแหน่ง................................................ระดับ .............คณะ / สถาบัน / สํานัก.........................................................       
 ภาควิชา / ฝ่าย ........................................โทรศัพท์ทีท่ํางาน....................................โทรศัพท์มือถือ.......................... 

       1.2 เริ่มบรรจุเข้าปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที.่............................................................................       
       1.3 ปัจจบัุน ได้รับเงินเดือน..........................................................บาท  ได้รับสทุธิ......................................................บาท
   มีรายได้พิเศษเดือนละ.........................................................บาท (แนบหลักฐาน) 

2.  ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน (โปรดแนบสาํเนาทะเบียนบา้น) 
2.1  ที่อยู่อาศัยปัจจุบันที่พักประจํา อยู่บ้านเลขที่...........................ซอย.........................ถนน..............................................

  ตําบล...........................................อําเภอ..............................................จังหวัด.............................................................
 โทรศัพท์....................................................พักมาต้ังแต่...........................................ในฐานะ.........................................
 เสียค่าใช้จ่ายเดือนละ...............................................................บาท 

2.2 ภูมลิําเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่.................................หมู่บ้าน........................ซอย........................ถนน.............................
 ตําบล................................................อําเภอ......................................จังหวัด.............................................................. 

3.  สถานภาพการสมรส 
     3.1 สถานภาพ      โสด           
         สมรสแล้ว (โปรดแนบสําเนาทะเบียนสมรส) 
 กรณีสมรสแล้วโปรดระบุ      อยู่ด้วยกัน     แยกกันอยู่       หม้าย (แนบสาํเนาใบหย่า / มรณะ) 

3.2 คู่สมรส ช่ือ..................................................................................................................................อายุ..........................ปี 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง..........................................................................................เงินเดือน.........................................................บาท 
วุฒิการศึกษาสูงสุด..........................................................................สาขา.................................................................... 

3.3 บุตร         ไมม่บุีตร              
          กําลงัต้ังครรภ์ กําหนดจะคลอดเดือน..................... 
          มีบุตร  จํานวน.................คน   มีดังน้ี 
  1. ช่ือ..................................................................................................................อายุ................ปี 
          สถานศึกษา.........................................................................................ระดับ.......................... 
  2. ช่ือ..................................................................................................................อายุ................ปี 
      สถานศึกษา.........................................................................................ระดับ.......................... 
  3. ช่ือ..................................................................................................................อายุ................ปี 
      สถานศึกษา........................................................................................ระดับ........................... 
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4.  สภาพท่ีพกัอาศัยปัจจุบนัที่พักประจํา 
      4.1  ลักษณะของที่อยู่อาศัยของท่านในปัจจุบัน 
   บ้านเด่ียว – บ้านแฝด      ทาวน์เฮาส์ – อาคารพาณิชย์ 
   คอนโดมิเนียม – อพาร์ทเมนต์ – แฟลต  อ่ืนๆ ถ้ามี(โปรดระบุ)……………………………………………… 
     4.2 ลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยของท่านในปัจจุบัน 
   เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิแล้ว 
   เป็นผู้อยู่อาศัย (กับบิดา, มารดา, ญาติพ่ีน้อง, ฯลฯ) 
   เช่าอยู่รายเดือน (โปรดระบุ)...................................................บาทต่อเดือน 
   อยู่ระหว่างการผ่อนชําระ (โปรดระบุ).....................................บาทต่อเดือน  
 

5.  การเดินทางมาทํางาน  
      5.1 ปัจจุบันท่านเดินทางมาทํางานอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   เดินหรือจักรยาน    รถโดยสาร/รถตู้ ประจําทาง     รถยนต์สว่นตัว 
   รถไฟฟ้า BTS / MRT   รถจักรยานยนต์ส่วนตัว     รถจักรยานยนต์รับจ้าง 
   รถแท็กซี ่     เรือ / รถไฟ       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................ 
      5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทํางานของท่านต่อวัน (โปรดระบุ)............................บาทต่อวัน 
 

6.  การย่ืนใบสมัครขอเข้าพกัอาศัยในหอพักวิทยนเิวศน ์
 

     6.1  ในการย่ืนใบสมัครครั้งน้ี  มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักวิทยนิเวศน์ ประเภท   
       ห้องเด่ียว     ขนาดห้อง    24    ต.ร.ม. 

     ห้องครอบครัว ขนาดห้อง    33    ต.ร.ม.   
     ห้องครอบครัว ขนาดห้อง 36.5 ต.ร.ม.  
     6.2  เหตุผลความจําเป็นที่ย่ืนใบสมคัรขอเข้าพักในหอพักวิทยนิเวศน์ครั้งน้ี........................................................................
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 

6.3 ผู้พักอาศัยร่วม ที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยร่วมกับผู้สมัครในหอพักวิทยนิเวศน์ (โปรดระบุ) 

     ไม่มี  
     มี  จํานวน.......................คน  ประกอบด้วย   

  คู่สมรส ช่ือ.................................................................................นามสกุล.....................................................  

  บุตร   1. ช่ือ......................................................................................................อายุ.................................ปี 
   2. ช่ือ......................................................................................................อายุ.................................ปี 
   3. ช่ือ.......................................................................................................อายุ................................ปี 
  



7.  หน้าที่การงานทีป่ฏิบัติในมหาวิทยาลยั 
     7.1   งานประจําที่รับผิดชอบ...............................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
     7.2  งานพิเศษที่ปฏิบัติ หรือ เคยปฏิบัติให้มหาวิทยาลัย.......................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
  
8.  สวัสดิการด้านเคหะสงเคราะห์ทีเ่คยได้รับมีดังนี ้
      เงินกู้เพ่ือเคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ.......................................................................................... 
       เงินกู้เพ่ือเคหะสงเคราะห์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีงบประมาณ...................................................................... 
       หอพักจุฬานิเวศน์ เคยพักอาศัยเป็นเวลา.....................ปี.............................................เดือน  
    ต้ังแต่...............................................ถึง................................................... 
       หอพักวิทยนิเวศน์ เคยพักอาศัยเป็นเวลา.....................ปี..............................................เดือน  
    ต้ังแต่...............................................ถึง................................................... 
 

9.  ข้อมูลคูส่มรส (โปรดแนบใบรับรองอาชีพการงานและการศึกษามาด้วย) 
     9.1  คู่สมรส  ช่ือ........................................นามสกุล..........................................................อายุ....................................ปี 
  วุฒิการศึกษา...............................ทํางานที่...................................ตําแหน่ง.............................................................. 
  โทรศัพท์................................ได้รับเงินเดือน...........................บาท  มีรายได้พิเศษเดือนละ............................บาท 
  จากการ....................................................................................................................................................................... 
     9.2  ที่อยู่ปัจจุบันทีพั่กประจํา  อยู่บ้านเลขที่...................................ซอย..........................ถนน.......................................... 
  ตําบล........................................อําเภอ................................................จังหวัด........................................................... 
  โทรศัพท์....................................พักมาต้ังแต่............................................ในฐานะ..................................................... 
  เสียค่าใช้จ่ายเดือนละ..............................................บาท 
     9.3 ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่..............................ซอย...................................ถนน.........................................................   
 ตําบล........................................อําเภอ................................................จังหวัด.......................................................... 
 ต้ังแต่.....................................................................ในฐานะ...................................................................................... 
      9.4 ภูมิลาํเนาเดิมอยู่ที่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.....................ซอย...............................ถนน..................................... 
   ตําบล.........................................อําเภอ.......................................จังหวัด..................................................................             
      9.5 ที่ทํางานของคู่สมรสให้สวัสดิการ  ดังน้ี......................................................................................................................    
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
 และคู่สมรสได้รับสวัสดิการแล้ว  ดังน้ี 
  .....................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................... 



10. ท่านหรือคูส่มรสของท่านไม่เป็นผู้ได้ถือครองสิทธิที่พักอาศัยบริเวณรอบมหาวิทยาลัยในโครงการต่าง ๆ ของสํานักงาน    
     จัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ใช่  ท่านหรือคูส่มรสไม่เป็นผูถ้ือครองสิทธิทีพั่กอาศัยของสํานักงานจัดการทรัพย์สินฯ  

   ไม่ใช่   
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................................................................................   

11.  โปรดระบุแผนการเตรยีมที่พักอาศัยใหม่ของตนเอง หลังจากครบกําหนดสัญญาพักอาศัยหอพักวิทยนิเวศน์แล้ว 
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ขอ้ความข้างตน้นี้เป็นความจริงทุกประการ  หากมีข้อความใดเป็นเท็จ 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิรับสวัสดิการนี้ทันทีและตลอดไป 
 
หมายเหต ุ ผู้พักอาศัยแบบรายเดือนไม่มีสิทธนิํารถเขา้มาจอดในลานจอดรถหน้าอาคารหอพักวิทยนิเวศน์ เนือ่งจากที่
จอดรถดังกล่าวสํารองไวส้ําหรับผูพ้ักแบบรายวัน และ เพื่ออํานวยความสะดวกใหผู้ท้ี่มารับส่งเด็กที่บ้านเด็ก เทา่นั้น 
 
  ลงนามผู้สมัคร...............................................(............................................)............./......./................ 
 
  ลงนามคู่สมรส (ถ้ามี).....................................(............................................)............/......./................ 
 

ความเห็นของผู้บังคับบญัชา (มีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 

ให้ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ประเมินระดับความจําเป็นในการเข้าพักอาศัยในหอพักวิทยนิเวศน์ โดยมีระดับคะแนน
ต้ังแต่ 1 – 10 พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ในระดับคะแนน 10 หมายถึง มีความจําเป็นมากที่สุด  ไปจนถึง ระดับคะแนน 1 
หมายถึง มีความจําเป็นน้อยที่สุด โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับคะแนนที่ท่านเห็นสมควร 

 

ระดับคะแนนความจําเป็นในการเข้าพักอาศัยในหอพักวิทยนิเวศน์ (10 = มีความจําเป็นมากที่สุด) 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

          
 

เหตุผลสนับสนุนอ่ืนๆ  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น........................................................          ผู้บังคับบัญชาช้ันสูง.......................................................... 
            (.........................................................)                                (.........................................................) 

ตําแหน่ง   หัวหน้าภาค/ผู้อํานวยการฝ่ายฯ                          ตําแหน่ง คณบดี / ผู้อํานวยการสถาบันฯ 
                                                                                              /ผู้อํานวยการสํานักงานฯ       

                              ........./............/...........                                         /ผู้อํานวยการสํานักบริหารฯ ในสํานักงาน
              มหาวิทยาลัย   
                     ........./............/........           


