สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ใบสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

ชื่อทีม/ชื่อกลุ่ม..................................................................................
เลขทีส่ มัคร…………..…….
วันที่…………. เดือน……………………………..พ.ศ.2561
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
รหัสประจาตัวนักศึกษา…………………………………………………..…….. ชั้นปี............กลุ่มเรียน...................
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา…………………………………………………………………ตัวย่อสาขา..............................
หลักสูตร ( ) ปริญญาตรี 4 ปี ( ) ปริญญาตรี 5 ปี ( ) ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม…………………………
1.3 ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่…………… ซอย………………………….. ถนน…………….………………….
ตาบล……………………….……… อาเภอ…………………………………. จังหวัด………..……………….
รหัสไปรษณีย์…………..……. โทรศัพท์(ต้องมี)....................................……………...……………..
facebook...........................................................................................................................
1.4 ภูมิลาเนาเดิมบ้านเลขที่…………… ซอย…………………………..……….. ถนน……………………….
ตาบล…………………….………… อาเภอ…………………….………. จังหวัด………………..…………….
2. ประวัติการศึกษา
2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวส. จาก….……………………………………….
สถานศึกษา ( ) รัฐ ( ) เอกชน จังหวัด…………………...……………. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม…………….
กิจกรรมเด่นที่เคยทา/เกียรติประวัติที่ได้รับยกย่อง....................................................................................
2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอื่น ๆ (ระบุ) จาก………………………………….……………………………………………………...
สถานศึกษา ( ) รัฐ ( ) เอกชน จังหวัด……………..………………….. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม…………….
กิจกรรมเด่นที่เคยทา/เกียรติประวัติที่ได้รับยกย่อง.....................................................................................
3. ประวัติการทางานด้านกิจกรรม
เคยได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษาหรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย
ถ้าเคยทาหน้าที่
( ) นายกองค์การ หรือ ประธานสภานักศึกษา
( ) คณะกรรมการองค์การ หรือ สโมสรคณะ หรือ สภานักศึกษา
( ) ประธานกิจกรรม หรือ ประธานชมรม หรือ ประธานฝ่ายงาน
( ) ตาแหน่ง/หน้าที่ในโปรแกรมวิชา.....................................................
( ) อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………..…………..
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่.......................................................ถึง....................................................................
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4. นโยบายในการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
1......................................................................................................................................................................
2................................................................................................................................... ...................................
3......................................................................................................................................................................
4......................................................................................................................................................................
5........................................................................................................................................ ..............................
6......................................................................................................................................................................
7......................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเสียสละเวลาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ ให้เต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ
และยึดมั่นอยู่ในความยุติธรรม เที่ยงตรงและความถูกต้องตลอดระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ตลอดจนยึดถือยึดมั่นใน
ระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
พร้อมกันนี้ได้แนบรายชื่อคณะทางาน จานวน.................. คน

(ลงชื่อ)………………………………………….….(ผู้สมัคร)
(……….……..…………………………..)
ความคิดเห็น/คารับรอง อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ที่ปรึกษา คนที่ 1
คานาหน้านาม  นาย  นาง  นางสาว  ดร.  ศ.  ร.ศ.  ผ.ศ.
 อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................
ชื่อ – สกุล....................................................................................................................................................
สังกัดคณะ..........................................สาขาวิชา.............................................โทร.......................................
ความคิดเห็น................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………………….(อาจารย์ที่ปรึกษา)
(…………………………………..)
2. อาจารย์ที่ปรึกษา คนที่ 2
คานาหน้านาม  นาย  นาง  นางสาว  ดร.  ศ.  ร.ศ.  ผ.ศ.
 อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................
ชื่อ – สกุล....................................................................................................................................................
สังกัดคณะ..........................................สาขาวิชา.............................................โทร........................................
ความคิดเห็น ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………………….(อาจารย์ที่ปรึกษา)
(…………………………………..)

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแนบ
( ) สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาและสาเนาบัตรประชาชน
( ) สาเนาใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด
( ) รูปถ่าย 1 - 2 นิ้ว จานวน 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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คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..................
คณะ.........................................โปรแกรม......................................... ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น....................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

3. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

4. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

5. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

6. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว
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คณะทางาน ประกอบด้วย
7. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..................
คณะ.........................................โปรแกรม......................................... ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................
8. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น....................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

9. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

10. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

11. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

12. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว
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13. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

14. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

15. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้น ปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

16. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

17. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

18. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................
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19. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

20. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

21. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

22. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

23. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่ มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

24. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

25. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

26. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

27. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

28. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

29. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

30. ชื่อ-นามสกุล......................................................................ชือ่ เล่น.................ผลการเรียน..............
คณะ.........................................โปรแกรม........................................ ชั้นปี...........กลุ่มเรียน...............
โทรศัพท์....................................... facebook..................................................................................
ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม.....................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว

