
 
 
 

 
ใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

 วันที่.................................................................................. 
เรียน ประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกต้ัง 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)…........................................................สาขาวิชา…….…....…………………………………………… 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา……………………………………………….……….……….ผลการเรียน (GPA)……………………………...อายุ……………....ปี         
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่…………….………ซอย/ตรอก…………..………………….………..….ถนน….…..……………………………………………………
ต าบล……………………………………..………อ าเภอ………..…..…………..…………..…...….จังหวัด……………………………….…..……………….…….. 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก………………………..…….………………………..E-mail ……………………………….…………..……………………………… 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/ยศ.)…..............................................................ขอสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นนายกสโมสร
นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้สมัครร่วมทีมใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล สาขาวิชา รหัสนักศึกษา 

1 นายกสโมสรนักศึกษา    
2 อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1    
3 อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2    
4 เลขานุการ    
5 เหรัญญิก    
6 ประชาสัมพันธ์    
7 ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการ    
8 ประธานฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์    
9 ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม    
10 ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ    
11 ประธานฝ่ายจริยธรรม     
12 ประธานฝ่ายสวัสดิการ    
13 ประธานฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์    

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าและผู้สมัครทุกคนในทีมมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยกิจการ
นักศึกษา พ.ศ. 2551 ทุกประการ และหากข้าพเจ้าและผู้สมัครทุกคนในทีมขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับดังกล่าว ยินดีให้
คณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ตัดสิทธิออกจากการเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้ัง และพร้อมกันน้ีได้แนบหลักฐานและน าเสนอ
นโยบายในการบริหารงานของทีมเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานสโมสรนักศึกษากรณีที่ทีมของข้าพเจ้าได้รับการเลือกต้ังมาด้วย
แล้ว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงซื่อ….………………………………ผู้สมัคร 
(…………………………………….) 



เฉพาะเจ้าหน้าที่รับสมัคร  
 
 (    )    ตรวจสอบแล้วเอกสารครบ 
 (    )    ตรวจสอบแล้วขาดเอกสารหมายเลข…………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ…………….……………………. 
       (นายณัฐวุฒิ   สุริวรรณ์) 

        ผู้รับสมัคร 
 
หมายเหตุ : 1. ส่งใบสมัคร ผ่าน E-Mail: nuttawutsuri@npu.ac.th ต้ังแต่บัดน้ีถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565 
 2. เอกสารประกอบการสมัคร (น ามาย่ืนในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ) 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 2. ส าเนาผลการเรียน 
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nuttawutsuri@npu.ac.th%20ตั้งแต่


ผลการตรวจสอบเอกสารและใบสมัครทีมสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการจัดการเลือกต้ัง 

ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล 
1.นายกสโมสร                                                          
2.อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1                                        
3.อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2                        
4.เลขานุการ                                  
5.เหรัญญิก  
6.ประชาสัมพันธ์               
7.ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการ  
8.ประธานฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์  
9.ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  
10.ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  
11.ประธานฝ่ายจริยธรรม  
12.ประธานฝ่ายสวัสดิการ  
13.ประธานฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์  

 
ลงชื่อ………………………..…………………… 
(คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ) 

วันที่ .........../............./............ 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการจัดการเลือกต้ัง                                                     
        ตามที่ทีม........................................................................... 
ได้ส่งใบสมัครมาในวันที่............เดือน...................พ.ศ............. 
ได้ตรวจสอบเอกสารและใบสมัครแล้วปรากฏว่า  
        (   ) ครบ  
        (   ) ไม่ครบ เน่ืองจาก......................................... 
              ................................................................... 

 
ลงชื่อ………………………..…………………… 
(คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ) 

วันที่ .........../............./............ 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการจัดการเลือกต้ัง  
        ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติ
ตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยกิจการนักศึกษา 
พ.ศ. 2551 ทุกประการ  
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการรับสมัครดังกล่าว 

 
……………………………………………….. 

(เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการจัดการเลือกต้ัง)  
วันที่ .........../............/.............  

 

(   ) อนุมัติ (   ) ไม่อนุมัติ   
 

………………………………………… 
(ประธานคณะกรรมการด าเนินการจัดการเลือกต้ัง) 

วันที่ .........../............/........... 

 
 



ประวัติการท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยนครพนม 
นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

1.สโลแกนในการสมัคร : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ล าดับ รายละเอียด/ภาระหน้าท่ี ต าแหน่ง ปี  พ.ศ. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
2.นโยบายของทีม : ................................................................. ............................................................................................................ .  

 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หมายเหตุ นโยบายของทีมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

ลงซื่อ……………………..……………ผู้สมัคร 
(………………………………………..) 

 



รูปผู้สมัครทีม............................................................................................................ 
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 

1.นายกสโมสรนักศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล.................................................. 
สาขาวิชา...................................................... 
ชั้นปี..............................................................  
โทรศัพท์........................................................ 

 
 
 
 
 

2.อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................. 
สาขาวิชา.................................................. 
ชั้นปี.........................................................  
โทรศัพท์................................................... 

 
 
 
 
 

3.อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................. 
สาขาวิชา.................................................. 
ชั้นปี.........................................................  
โทรศัพท์................................................... 

 
 
 
 
 

4.เลขานุการ 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................. 
สาขาวิชา.................................................. 
ชั้นปี.........................................................  
โทรศัพท์................................................... 

 
 
 
 
 

5.เหรัญญิก 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................. 
สาขาวิชา.................................................. 
ชั้นปี.........................................................  
โทรศัพท์................................................... 

 
 
 
 
 

6.ประชาสัมพันธ์ 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................. 
สาขาวิชา.................................................. 
ชั้นปี.........................................................  
โทรศัพท์................................................... 

 
 
 
 
 

7.ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................. 
สาขาวิชา.................................................. 
ชั้นปี.........................................................  
โทรศัพท์................................................... 

 
 



รูปผู้สมัครทีม......................................................................................................... 
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 

8.ประธานฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................. 
สาขาวิชา.................................................. 
ชั้นปี.........................................................  
โทรศัพท์................................................... 

 
 
 
 
 

9.ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................. 
สาขาวิชา.................................................. 
ชั้นปี.........................................................  
โทรศัพท์................................................... 

 
 
 
 
 

10.ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................. 
สาขาวิชา.................................................. 
ชั้นปี.........................................................  
โทรศัพท์................................................... 

 
 
 
 
 

11.ประธานฝ่ายจริยธรรม 
ชื่อ-นามสกุล............................................. 
สาขาวิชา.................................................. 
ชั้นปี.........................................................  
โทรศัพท์................................................... 

 
 
 
 
 

12.ประธานฝ่ายสวัสดิการ 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................. 
สาขาวิชา.................................................. 
ชั้นปี.........................................................  
โทรศัพท์................................................... 

 
 
 
 
 

13.ประธานฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................. 
สาขาวิชา.................................................. 
ชั้นปี.........................................................  
โทรศัพท์................................................... 

 


