ที่ทําการสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอง EN-๑๐๔ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปถาย

ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐
โทรศัพท ๐๔๓-๗๕๔๒๓๑-๔๐ ตอ ๓๐๔๐

ใบสมัครสมาชิก
(โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอความใหครบถวนเพื่อประโยชนของทาน)
๑.

ชื่อ/ชื่อสกุลภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ตําแหนง) ...............................................................................................
ชื่อ/ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ..................................................................................................ชื่อเลน.......................................

๒.

เกิดวันที่...............เดือน.................................................พ.ศ..........................เพศ ชาย หญิง กรุปเลือด.................

๓.

เลขบัตรประจําตัวประชาชน............----

๔.

ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
บานเลขที…่ ……… หมูที่ …..….หมูบาน.................................................ตรอก/ซอย………………………………………..……………
ถนน…………………………………..…………………………… ตําบล/แขวง …………………………….……………………………………………
อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด……………………………………………รหัสไปรษณีย… …..……….………..
โทรศัพทบาน…………….........…………มือถือ…….....................…......……………โทรสาร……..........................…...……….………
Line ID………………………………………………………..……………Facebook………..…………………………………………………………

๕.

ประวัติการศึกษาขั้นสูงสุดในคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ………………………………… ชื่อปริญญา…………………………………….......

เกรดเฉลี่ย.......................ปการศึกษาที่จบ……...…………..สาขาวิชา………………....………...........รุนที…่ ……รหัสนิสติ ...................................
ชื่อ/สกุล ขณะเปนนิสติ (กรณีเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล) ………………………........................................................………………
การศึกษาเพิ่มเติม (วุฒิการศึกษา) สถาบันการศึกษาและปทสี่ ําเร็จการศึกษา
ลําดับ

๖. อาชีพหลัก

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปที่สําเร็จการศึกษา

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัท

เจาของกิจการ

อาชีพอิสระ

ขาราชการบํานาญ

อื่นๆ………………………

อาชีพเสริม ………………………………………งานอดิเรก …………………………………………………อัตราเงินเดือน....................................

๗. สถานที่ทํางาน
ชื่อสถานที่ทํางาน…………………………………………………………………………………………… เลขที…่ ………หมูที่ ……….. ถนน………………………..………….
ตําบล/แขวง…………………………………… อําเภอ/เขต…………………………..…….จังหวัด……....................................รหัสไปรษณีย… ………………….
โทรศัพท……………………..............................……...โทรสาร………….......................………….ตําแหนง ……………………………………………………….
ประเภทอุตสาหกรรม ………………………...…………………………….…… ลักษณะงานทีร่ ับผิดชอบ .........................................................................
ประเภท กว. …………………………………........…….........………………… เลขที่ กว. ……………...............................…………………………..
๘. ประวัติการทํางาน
ป……….. ชื่อบริษัท………………………………………………………. ประเภทอุตสาหกรรม……………………………………………
ป……….. ชื่อบริษัท………………………………………………………. ประเภทอุตสาหกรรม……………………………………………
ป……….. ชื่อบริษัท………………………………………………………. ประเภทอุตสาหกรรม……………………………………………
๙. สถานที่สงเอกสาร/ขอมูล ที่บาน ที่ทํางาน E:mail…………………........................……...........................……….……….
๑๐. สะดวกเขารวมกิจกรรมที่ทางสมาคมจัดขึ้นในเดือนใด……………………………………………………………………………………………
๑๑. สมัครเปนสมาชิกประเภท
สามัญ (คาบํารุงตลอดชีพ๑๐๐บาท) วิสามัญ (ไมเสียคาธรรมเนียม) สมาชิกกิตติมศักดิ์ (ไมเสียคาธรรมเนียม)
๑๒. ชําระเงินโดย
เงินสด
เช็คสั่งจายสมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที.่ ...............................................วันที่...................................................
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารทหารไทย (TMB) สาขายอยมหาวิทยาลัยมหาสารคามชื่อบัญชี....”สมาคมศิษยเกา
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”........เลขที่บัญชี……....๕๑๗-๒-๒๗๐๓๘-๐…....
ใบโอนเงินเลขที.่ ................................... วันที่..........................
แนบสําเนาใบโอนเงินมาพรอมใบสมัคร (กรุณาเขียนชื่อ-สกุลและเลขประจําตัวนิสิตบนใบโอนเงิน) สงมาที่ทําการสมาคมศิษย
เกาวิศวกรรมศาสตร หรือสง e-mail มาที่ msuenalumni@gmail.com
ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัตติ ามขอบังคับของสมาคมฯทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................

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

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

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

ผูรับรอง

ผูสมัคร

สําหรับเจาหนาที่
เลขที่สมาชิก................................................................................
ใบเสร็จเลมที.่ ................เลขที.่ ................วันที่.............................
วันที่คณะกรรมการรับรอง.........................................................
วันที่สงบัตรสมาชิก.....................................................................

โปรดอานรายละเอียด
ดานหลังใบสมัคร

วัตถุประสงค

สิทธิของสมาชิก

๑. เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกัน
๑. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ
และกัน ระหวางคณาจารย ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
ของคณะกรรมการบริหารสมาคม
ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒. มีสิทธิไดรับประโยชนตางๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ
สมาคมไดจัดใหมีขึ้นตามวัตถุประสงคของสมาคม
๓. มี สิ ท ธิ ร อ งขอต อ คณะกรรมการบริ ห ารสมาคมเพื่ อ ขอ
ระหว า งศิ ษ ย เ ก า และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ตรวจสอบทะเบียนเอกสารบัญชี หรือทรัพยสิน ของสมาคมไดใน
มหาสารคาม
เวลาอันสมควร
๓. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือและเกิดความกาวหนา
๔. มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคมฯ
ทางดานวิชาการระหวางคณาจารย ศิษยเกา และศิษย
๕. มีสิทธิไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ
ปจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริหารสมาคม
ในการดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคม
๖. มีสิทธิลงคะแนนเสียงในมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ
๔. เพื่ อสง เสริม ดานสวัสดิ การแกส มาชิก (กรณีเจ็ บปว ยหรื อ
๗. ไดรับจดหมายขาวสมาคมศิษยเกา
เสียชีวิต)
๕. เพื่อผดุงเกียรติและชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหมีความเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น
๖. การดําเนินการใดๆ ของสมาคมกระทําโดยไมยุงเกี่ยวกับ
การเมือง
สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ
๑. สมาชิกสามัญ อันไดแก ศิษยเกา และศิษยปจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒. สมาชิกวิสามัญ อันไดแก อาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว ทั้งในอดีตและปจจุบัน ที่มิใชสมาชิก
ตามขอ ๑.
๓. สมาชิกกิตติมศักดิ์ อันไดแก บุคคลผูทรงเกียรติ หรือผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการะคุณแกสมาคม และผูที่คณะกรรมการลงมติ
ใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม

สง
ติดแสตมป
ที่ทําการสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอง EN-๑๐๔ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐

