ประกาศสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๔
เรื่อง การรับสมัครนายกสมาคมนิสติ เกามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
----------------------------------------------

เนื่องดวย นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร จะหมดวาระการดํารงตําแหนงในเดือนสิงหาคม
๒๕๕๔ เพื่อใหการบริหารกิจการของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ จึงเปดรับสมัครนายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อดํารงตําแหนง นายกสมาคม
นิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ เปนผูที่สําเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร
๑.๒ สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกคณะและทุกสาขาวิชา
๒. เอกสารประกอบการสมัคร
๒.๑ ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน
๒.๒ รูปถายหนาตรง แตงชุดสุภาพ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
๒.๓ สําเนาใบปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา อยางละ ๑ ชุด
๒.๔ สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ชุด
๓. วิธีการสมัคร
๓.๑ สมัครดวยตนเอง โดยยื่นหลักฐานการสมัครไดที่งานศิษยเกาสัมพันธ กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๒ สมัครทางไปรษณีย ดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครไดที่ เว็บไซตงานศิษยเกาสัมพันธ
http://www.sa.nu.ac.th/alumni/ และ เว็บไซตสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร http://alumni.nu.ac.th/ พรอม
แนบหลักฐานการสมัครในขอ ๒ มายัง งานศิษยเกาสัมพันธ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ ๙๙
หมู ๙ ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ หรือติดตอสอบถามไดที่ โทรศัพท ๐-๕๕๙๖-๑๒๑๙

/๒ / ๔.ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร. กองกิจการนิสิต งานศิษยเกาสัมพันธ.โทร/แฟกซ 0-5596-1219. มือถือ 08-1887-3777. E-mail : art_topland@yahoo.com.
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๒
๔. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
โดยการเชิ ญ สมาชิ ก สมาคมนิ สิ ต เก า มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป เพื่ อ
พิจารณาคัดเลือกตอไป
๕. กําหนดการรับสมัคร
เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
๖. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผานทาง
http://www.sa.nu.ac.th/alumni/ และ http://alumni.nu.ac.th/
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(นางจิตมากร รอบบรรเจิด)
นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร
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ใบสมัครเขารับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖
๑. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).............................................. ชื่อสกุล ...................................................
๒. สัญชาติ .................................. เชื้อชาติ .............................. ศาสนา .........................................
๓. เกิดวันที่ .............. เดือน ........................ พ.ศ. ............... อายุ .................. ป ................... เดือน
(นับถึงวันสุดทายของวันรับสมัคร)
๔. ตําบลที่เกิด ............................... อําเภอ .................................. จังหวัด ......................................
ที่อยูปจจุบัน ............................................................................................................................
.......................................................................................... โทรศัพท .......................................
๕. ชื่อสามีหรือภรรยา ....................................................................................................................
๖. ชื่อบิดา................................................................ ชือ่ มารดา .....................................................
๗. อาชีพของบิดา ........................................... อาชีพของมารดา ...................................................
๘. บิดาหรือมารดาเคยตองโทษในกรณีเหลานี้หรือไม (๑) ทําความผิดอาญาวาดวยความผิดฐาน
ประทุษรายตอพระเจาอยูหัวและพระราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งใหอยูในเขตอันมี
กําหนด(ถาเคยใหระบุวาในกรณีใด) ...........................................................................................
๙. สําเร็จการศึกษาวุฒิ
ปริญญาตรี ปการศึกษา................วุฒิการศึกษา.................................................................
สาขาวิชา.....................................................คณะ..................................................
ปริญญาโท ปการศึกษา................วุฒิการศึกษา..................................................................
สาขาวิชา.....................................................คณะ..................................................
ปริญญาเอก ปการศึกษา................วุฒิการศึกษา..................................................................
สาขาวิชา.....................................................คณะ..................................................
๑๐. ขาพเจาของปฏิญาณและใหคํารับรองโดยสัตยจริงวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ
ไวมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนทุกประการ
๑๑. ขาพเจาขอสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนง..................................................................
..............................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางบนนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ............................................................. ผูสมัคร
( ............................................................... )
วันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ........

