สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 255๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

ชื่อทีม/ชื่อกลุ่ม..................................................................................
เลขที่สมัคร…………..…….
วันที่…………. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………….…………………………………..………...
อายุ………ปี วัน เดือน ปีเกิด…………………………. ชื่อเล่น..................สัญชาติ….……. ศาสนา…………….
1.2 สังกัด ( ) คณะครุศาสตร์ ( ) คณะวิทยาการจัดการ ( ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
( ) คณะนิติศาสตร์ ( ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ) คณะพยาบาลศาสตร์
( ) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
รหัสประจําตัวนักศึกษา…………………………………………………..…….. ชั้นปี............กลุ่มเรียน...................
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา…………………………………………………………………ตัวย่อสาขา..............................
หลักสูตร ( ) ปริญญาตรี 4 ปี ( ) ปริญญาตรี 5 ปี ( ) ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
1.3 ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่…………… ซอย………………………….. ถนน…………….………………….
ตําบล……………………….……… อําเภอ…………………………………. จังหวัด………..……………….
รหัสไปรษณีย…์ ………..……. โทรศัพท์(ต้องมี)....................................……………...……………..
อีเมลล์...................................................................................................................................
1.4 ภูมิลําเนาเดิมบ้านเลขที่…………… ซอย…………………………..……….. ถนน……………………….
ตําบล…………………….………… อําเภอ…………………….………. จังหวัด………………..…………….
2. ประวัตกิ ารศึกษา
2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวส. จาก….……………………………………….
สถานศึกษา ( ) รัฐ ( ) เอกชน จังหวัด…………………...……………. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม…………….
กิจกรรมเด่นที่เคยทํา/เกียรติประวัติที่ได้รับยกย่อง....................................................................................
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับอื่น ๆ (ระบุ) จาก………………………………….……………………………………………………...
สถานศึกษา ( ) รัฐ ( ) เอกชน จังหวัด……………..………………….. ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม…………….
กิจกรรมเด่นที่เคยทํา/เกียรติประวัติที่ได้รับยกย่อง.....................................................................................
3. ประวัตกิ ารทํางานด้านกิจกรรม สําหรับผู้สมัครประธานสภาต้องระบุให้ชัดเจนด้วย
3.1 เคยได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษาหรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย
ถ้าเคยทําหน้าที่
( ) นายกองค์การ หรือ นายกสโมสร หรือ ประธานสภานักศึกษา
( ) คณะกรรมการองค์การ หรือ สโมสร หรือ สภานักศึกษา
( ) ประธานกิจกรรม หรือ ประธานชมรม หรือ ประธานฝ่ายงาน
( ) เหรัญญิก
( ) เลขานุการ ( ) ประชาสัมพันธ์
( ) ตําแหน่ง/หน้าที่ในโปรแกรมวิชา.....................................................
( ) อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………..…………..
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่.......................................................ถึง....................................................................
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3.2 กิจกรรมที่อยูใ่ นความสนใจ (ใส่ลําดับความสําคัญ)
( ) ศิลปวัฒนธรรม
( ) กีฬา ประเภท....................... ( ) บําเพ็ญประโยชน์
( ) ค่ายอาสาพัฒนา/ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ( ) ดนตรี ( ) อี่น ๆ (ระบุ)…………………….
3.3 เคยเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ศิลปวัฒนธรรม
( ) กีฬา ประเภท....................... ( ) บําเพ็ญประโยชน์
( ) ค่ายอาสาพัฒนา/ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ( ) ดนตรี ( ) อี่น ๆ (ระบุ)…………………….
ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเสียสละเวลาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ ให้เต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ
และยึดมั่นอยู่ในความยุติธรรม เที่ยงตรงและความถูกต้องตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ตลอดจนยึดถือยึดมั่นใน
ระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- พร้อมกันนี้ได้แนบรายชื่อคณะทํางานพร้อมระบุตําแหน่งตามระเบียบฯ จํานวน.................. คน

(ลงชื่อ)………………………………………….(ผู้สมัคร)
(…………………………………..)
ความคิดเห็นผูร้ บั รอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………….(ผู้รับรอง)
(…………………………………..)
* ผู้รับรองจะต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น
คณะกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแนบ
( ) สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาและสําเนาบัตรประชาชน
( ) สําเนาใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด
( ) รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
( ) เอกสารขอจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา
( ) อื่น ๆ ถ้ามี …………………………………..
(ลงชื่อ)…………………………………. (สภานักศึกษา)
(…………………..……………….)
วันที่………….. เดือน…………………….พ.ศ…………..
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
 พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาได้
 ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถสมัครเลือกตั้งได้ เนื่องจาก....................................................................
(ลงชื่อ)…………………………………. (ประธานสภานักศึกษา)
(…………………..……………….)
วันที่………….. เดือน…………….…….พ.ศ…………..
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คณะทํางาน
1. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..................
คณะ.........................................โปรแกรม......................................... ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง รองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายบริหาร
2. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น....................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง รองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายวิชาการ

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

3. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง รองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

4. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง รองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายกีฬา

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

5. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง รองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

6. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง รองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายชมรม

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะทํางาน
7. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง รองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายประกันคุณภาพ

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

8. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง เหรัญญิก

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

9. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง เลขานุการ

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

10. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยเลขานุการ

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

11. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

12. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและบริการ

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะทํางาน
13. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง กรรมการองค์การนักศึกษา

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

14. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง กรรมการองค์การนักศึกษา

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

15. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง กรรมการองค์การนักศึกษา

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

16. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... อีเมล.........................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชํานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม.....................................................................................................
ตําแหน่ง กรรมการองค์การนักศึกษา

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

17. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
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