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ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา 2566 

 

(ผู้สมัครกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง) 

1. ชื่อ......................................................................... นามสกุล............................................................................. 

2. ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ สาขาวิชา.......................................................................................... ชั้นป.ี................... 

3. รหัสนิสิต............................................................. หมายเลขโทรศัพท์................................................................ 

4. เกรดเฉลี่ยสะสม............................................ และได้ลงทะเบียนในภาคเรียนปัจจุบัน........................หน่วยกิต 

5. ความสามารถพิเศษ
............................................................................................................................. .................................................
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

6. ประวัติการท ากิจกรรม
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเลือกตั้ง
ประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 เป็นที่เข้าใจแล้ว หากข้าพเจ้าขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือกรอกใบสมัครด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จในการรับสมัคร ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตัดสิทธิของข้าพเจ้าในการสมัครเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ 
โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

       ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร 

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

             วันที่.............../................./.............. 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ…………………………….....………….............………………ผู้สมัครรับเลือกตั้งใน
ต าแหน่ง ประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2566 เรียบร้อย
แล้ว ผลการตรวจสอบปรากฏว่า 

  ถูกต้อง ครบตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

  ไม่ถูกต้อง ขาดคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ คือ ………………………………………….. 

 

     ลงชื่อ……….................………......……………ผู้ตรวจสอบ 

    (นางสาวกันติชา  ราชคม) 

    วันที่………./……………/…….. 

 

หลักฐานการรับสมัคร 

  ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต จ านวน 8 หนา้ 

    ซ่ึงกรอกรายละเอียดเรียบร้อย และติดรูปถ่ายคณะกรรมการอย่างครบถ้วน 

  ไฟล์ดิจิตอลรูปถ่ายชุดนิสิตของผู้สมัครประธานสโมสรนิสิต ขนาด 2 นิ้ว 

    ส่งมาที่อีเมล kanticha.ra@up.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kanticha.ra@up.ac.th
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ชื่อผู้สมัคร.........................................................................................  

ชั้นปีที่...................... สาขาวิชา............................................................................... 

วิสัยทัศน์ผู้สมัคร 

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

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

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

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

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

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

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

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

นโยบายผู้สมัคร 

 1. ............................................................................................................................. ............................... 

 2. ............................................................................................... ............................................................. 

 3. .......................................................................................................................... .................................. 

 4. .......................................................................................................................................................... .. 

 5. .......................................................................................................................... .................................. 

 6. .......................................................................................................................... .................................. 

 7. ............................................................................................................................................................  

 8. .......................................................................................................................... .................................. 

 9. .......................................................................................................................... .................................. 

 10. ...................................................................................... .................................................................... 

 

           ลงชื่อ................................................................. 

                 (...........................................................) 
             ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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คณะกรรมการของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชื่อผู้สมัคร......................................................................................... 

 

 

 

ผู้สมัครประธานสโมสรนิสิต 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

 

รองประธานสโมสรนิสิต คนที่ 1 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

รองประธานสโมสรนิสิต คนที่ 2 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

รองประธานสโมสรนิสิต คนที่ 3 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 
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ทีมงานผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชื่อผู้สมัคร......................................................................................... 

 

 

เลขานุการ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 
 

 

เหรัญญิก 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

ฝ่ายพัสดุ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 
 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

ฝ่ายประเมินผล 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

ฝ่ายสวัสดิการ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 
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ทีมงานผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชื่อผู้สมัคร......................................................................................... 

 

 

ฝ่ายสถานที่ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 
 

 

ฝ่ายกิจกรรม 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

ฝ่ายกีฬา 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 
 

 

ฝ่ายวิชาการ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

ต าแหน่ง................................ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

ต าแหน่ง................................ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 
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ทีมงานผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชื่อผู้สมัคร......................................................................................... 

 

 

ต าแหน่ง................................ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 
 

 

ต าแหน่ง................................ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

ต าแหน่ง................................ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 
 

 

ต าแหน่ง................................ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

ต าแหน่ง................................ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

ต าแหน่ง................................ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 
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ทีมงานผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชื่อผู้สมัคร......................................................................................... 

 

 

ต าแหน่ง................................ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

ต าแหน่ง................................ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

 

ต าแหน่ง................................ 

ชื่อ………………………………..………… 

นามสกุล……………………….………… 

รหัสนิสิต………………………..……….. 

สาขาวิชา………….………ชั้นปี……… 

 

*** ผู้สมัครประธานสโมสรนิสิต ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิตของทีมงานทุกคน คนละ 1 ชุด*** 

 

ลงชื่อ.................................................................... 

       (..................................................................) 
      ผูส้มัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้รับสมัคร ตรวจสอบแล้ว 
 เรียบร้อย 
 ไม่เรียบร้อย ขาดหลักฐาน  .................................................................................................................... ......... 

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

 

               ลงชื่อ......................................................ผู้รับสมัคร 

           (........................................................) 
       วันที่ ............../..................../................. 


