
 
 

 

ใบสมัครขอส่งภาพประกวด 72 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
“เกษตรศาสตร์ส่ังสม  ความอุดมแห่งแผ่นดนิ” 

ล ำดบัท่ีสมคัร .............  ช่ือภำพ ...........................................                              เขียนท่ี................................................ 
                                                           วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ.  2557 

ข้าพเจ้า  (ช่ือ – นำมสกุล).............................................................................................(เขียนตวับรรจง  หรือ พิมพ ์) 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  (ท่ีติดต่อได)้  บำ้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี................. ต  ำบล (เขต)................................................... 
อ ำเภอ (แขวง) ....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย ์............................................ 
โทรศพัท ์(.............).......................................     E-mail address: …………………………………….................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ---- 
ทีท่ างาน / สถำนศึกษำ...................................... เลขท่ี............หมู่ท่ี........ถนน  .................... ต  ำบล (เขต)................. 
อ ำเภอ (แขวง) ....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย ์............................................ 
โทรศพัท ์(.............).......................................    โทรสำร (.............).........................................................................     
 

เงื่อนไขการส่งภาพประกวด  (ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนและท ำควำมเขำ้ใจอยำ่งดีแลว้) 
1. ภำพท่ีไดรั้บรำงวลั (จ  ำนวน 16 ภำพ) ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
2. ทุกภำพท่ีส่งประกวดจะจดัแสดงท่ีอำคำรจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ ระหวำ่งวนัท่ี 11 – 17 มิถุนำยน 2557 
3. หำกภำพวำดท่ีท่ำนส่งประกวดไม่ไดรั้บรำงวลั  ท่ำนตอ้งกำรใหม้หำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ด ำเนินกำร ดงัน้ี 
  ขอรับภำพวำดท่ีส่งประกวดคืน (ไม่เกิน วนัท่ี 16 มิถุนำยน 2557 ก่อน 16: 00 น.) 
  มอบสมทบกองทุน ๗๒ ปี มก. 

               ขอรับคืนเงินประมูลภำพทั้งหมด 
    ยนิดีจดัสรรมอบให ้มหำวทิยำลยัฯ  ...........%  และขอรับคืน ...........% ของมูลค่ำท่ีประมูลได ้

เอกสารในการสมคัรส่งภาพประกวด 72 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

1. ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มลูครบถว้น    พร้อมติดภำพถ่ำยหนำ้ตรง 1 ภำพ ท่ีใบสมคัร 
2. ส ำเนำบตัรประชำชน ของผู้สมคัร  (พร้อมกำรรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 
 

 ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ผลงำนภำพวำดท่ีส่งเขำ้ประกวด  เป็นผลงำนจำกฝีมือของขำ้พเจำ้  และยนิดีรับผิดชอบ                         
ต่อควำมเสียหำยทุกกรณี หำกเกิดควำมไม่ถูกตอ้งใด ๆ 
 
                                                                      ลงช่ือ..................................................................ผูส้มคัร  
                                                                             (......................................................................) ช่ือ-นำมสกุล (เขียนตวับรรจง) 
หมำยเหตุ 
            ไม่ประสงคใ์หจ้ดัแสดงภำพ 
 
 
 

ภำพถ่ำยหนำ้ตรง 
ขนำด 2 น้ิว 

จ ำนวน 1 ภำพ 

เพื่อท ำทะเบียน
ประวติั 

 
 

 



 
 

 

 
หลกัฐานการรับภาพที่ส่งภาพเข้าประกวด 

72 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  “เกษตรศาสตร์ส่ังสม  ความอุดมแห่งแผ่นดิน” 
    

ล าดบัที่สมัคร .............  ช่ือภาพ ........................................... 
 

        ช่ือ – นำมสกุล (เจำ้ของภำพ)................................................................................................. (เขียนตวับรรจง  หรือ พิมพ ์) 
        ช่ือ – นำมสกุล (ผูน้ ำส่งภำพเขำ้ประกวด).............................................................................. (เขียนตวับรรจง  หรือ พิมพ ์) 
        ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  (ท่ีติดต่อได)้  บำ้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี................. ต  ำบล (เขต)................................................... 
        อ ำเภอ (แขวง) ....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย ์............................................ 
        โทรศพัท ์(.............).......................................     E-mail address: …………………………………….................... 
                                    
                                                                                     ลงช่ือ ...............................................................ผูรั้บสมคัร 
                                                                                              (................................................................) 

                                                             วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ.  2557 
         หมำยเหตุ 
                         ติดต่อสอบถำม : นำงสำวอจัฉรีย ์ยวุพนัธ์ กองกลำง โทรศพัท ์02 – 9428153   หรือ มือถือ  (081) 619 - 2010           
 
 

 
 

หลกัฐานการรับภาพที่ส่งภาพเข้าประกวด 
72 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  “เกษตรศาสตร์ส่ังสม  ความอุดมแห่งแผ่นดิน” 

    

ล าดบัที่สมัคร .............  ช่ือภาพ ........................................... 
 

        ช่ือ – นำมสกุล (เจำ้ของภำพ)................................................................................................. (เขียนตวับรรจง  หรือ พิมพ ์) 
        ช่ือ – นำมสกุล (ผูน้ ำส่งภำพเขำ้ประกวด).............................................................................. (เขียนตวับรรจง  หรือ พิมพ ์) 
        ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  (ท่ีติดต่อได)้  บำ้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี................. ต  ำบล (เขต)................................................... 
        อ ำเภอ (แขวง) ....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย ์............................................ 
        โทรศพัท ์(.............).......................................     E-mail address: …………………………………….................... 
                                    
                                                                                     ลงช่ือ ...............................................................ผูรั้บสมคัร 
                                                                                              (................................................................) 

                                                             วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ.  2557 
         หมำยเหตุ 
                       ติดต่อสอบถำม : นำงสำวอจัฉรีย ์ยวุพนัธ์ กองกลำง โทรศพัท ์02 – 9428153   หรือ มือถือ  (081) 619 – 2010 
 

ส ำหรับมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ส ำหรับผูส่้งเขำ้ประกวด 

และเป็นหลกัฐำนทำงธุรกรรม 



 
 

หลกัฐานการรับภาพคนื  (กรณคีนส่งภาพประกวดกับผู้รับคืนเป็นคนเดียวกัน) 
72 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  “เกษตรศาสตร์ส่ังสม  ความอุดมแห่งแผ่นดิน” 

    

ล าดบัที่สมัคร .............  ช่ือภาพ ........................................... 
 

        ช่ือ – นำมสกุล (เจำ้ของภำพ)................................................................................................. (เขียนตวับรรจง  หรือ พิมพ ์) 
        ช่ือ – นำมสกุล (ผูรั้บภำพเขำ้ประกวดคืน).............................................................................. (เขียนตวับรรจง  หรือ พิมพ ์) 
        ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  (ท่ีติดต่อได)้  บำ้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี................. ต  ำบล (เขต)................................................... 
        อ ำเภอ (แขวง) ....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย ์............................................ 
        โทรศพัท ์(.............).......................................     E-mail address: …………………………………….................... 
               

ขำ้พเจำ้ไดน้ ำ “หลักฐานการรับภาพทีส่่งภาพเข้าประกวด”  และ  รับภาพทีส่่งเข้าประกวดคืนเรียบร้อยแล้ว 
 
                                    
         ลงช่ือ .......................................................ผู้รับภาพคืน       ลงช่ือ .......................................................ผู้ส่งมอบภาพคืน 
              (................................................................)                           (................................................................) 

วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ.  2557 
 
 

 

 
 

หลกัฐานการรับภาพคนื  (กรณคีนส่งภาพประกวดกับผู้รับคืนเป็นคนเดียวกัน) 
72 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  “เกษตรศาสตร์ส่ังสม  ความอุดมแห่งแผ่นดิน” 

    

ล าดบัที่สมัคร .............  ช่ือภาพ ........................................... 
 

        ช่ือ – นำมสกุล (เจำ้ของภำพ)................................................................................................. (เขียนตวับรรจง  หรือ พิมพ ์) 
        ช่ือ – นำมสกุล (ผูรั้บภำพเขำ้ประกวดคืน).............................................................................. (เขียนตวับรรจง  หรือ พิมพ ์) 
        ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  (ท่ีติดต่อได)้  บำ้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี................. ต  ำบล (เขต)................................................... 
        อ ำเภอ (แขวง) ....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย ์............................................ 
        โทรศพัท ์(.............).......................................     E-mail address: …………………………………….................... 
               

ขำ้พเจำ้ไดน้ ำ “หลักฐานการรับภาพทีส่่งภาพเข้าประกวด”  และ  รับภาพทีส่่งเข้าประกวดคืนเรียบร้อยแล้ว 
 
                                    
         ลงช่ือ .......................................................ผู้รับภาพคืน       ลงช่ือ .......................................................ผู้ส่งมอบภาพคืน 
            (................................................................)                           (................................................................) 

วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ.  2557          
 

 

ส ำหรับมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ส ำหรับผูส่้งเขำ้ประกวด 

และเป็นหลกัฐำนทำงธุรกรรม 



 
 

หลกัฐาน  (ใบมอบฉันทะ)  การรับภาพคนื (กรณีคนส่งภำพประกวดกบัผูรั้บคืน ไม่ เป็นคนเดียวกนั) 
72 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  “เกษตรศาสตร์ส่ังสม  ความอุดมแห่งแผ่นดิน” 

    
ล าดบัที่สมัคร .............  ช่ือภาพ ........................................... 

 

        ช่ือ – นำมสกุล (เจำ้ของภำพ)..................................................................... (แนบส ำเนำบตัรประชำชน พร้อมลงช่ือรับรอง) 
        ยนิยอมให ้นำย / นำง / นำงสำว..............................................................................มำรับภำพท่ีส่งประกวดคืนแทนขำ้พเจำ้ 
                        (พร้อมกำรแนบส ำเนำบตัรประชำชน  ผูม้ำรับภำพท่ีส่งประกวดคืนแทน  และลงช่ือรับรอง) 
        ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  (ท่ีติดต่อได)้  บำ้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี................. ต  ำบล (เขต)................................................... 
        อ ำเภอ (แขวง) ....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย ์............................................ 
        โทรศพัท ์(.............).......................................     E-mail address: …………………………………….................... 
               

ขำ้พเจำ้ไดน้ ำส่ง “หลกัฐานการรับภาพทีส่่งภาพเข้าประกวด”  และ  รับภาพทีส่่งเข้าประกวดคืนเรียบร้อยแล้ว 
 
                                    
         ลงช่ือ .......................................................ผู้รับภาพคืน       ลงช่ือ .......................................................ผู้ส่งมอบภาพคืน 
            (................................................................)                           (................................................................) 

วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ.  2557 
 
 

 

 
 

หลกัฐาน  (ใบมอบฉันทะ)  การรับภาพคนื (กรณีคนส่งภำพประกวดกบัผูรั้บคืน ไม่ เป็นคนเดียวกนั) 
72 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  “เกษตรศาสตร์ส่ังสม  ความอุดมแห่งแผ่นดิน” 

    
ล าดบัที่สมัคร .............  ช่ือภาพ ........................................... 

 

        ช่ือ – นำมสกุล (เจำ้ของภำพ)..................................................................... (แนบส ำเนำบตัรประชำชน พร้อมลงช่ือรับรอง) 
        ยนิยอมให ้นำย / นำง / นำงสำว..............................................................................มำรับภำพท่ีส่งประกวดคืนแทนขำ้พเจำ้ 
                        (พร้อมกำรแนบส ำเนำบตัรประชำชน  ผูม้ำรับภำพท่ีส่งประกวดคืนแทน  และลงช่ือรับรอง) 
        ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  (ท่ีติดต่อได)้  บำ้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี................. ต  ำบล (เขต)................................................... 
        อ ำเภอ (แขวง) ....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย ์............................................ 
        โทรศพัท ์(.............).......................................     E-mail address: ……………………………………....................               

ขำ้พเจำ้ไดน้ ำส่ง “หลกัฐานการรับภาพทีส่่งภาพเข้าประกวด”  และ  รับภาพทีส่่งเข้าประกวดคืนเรียบร้อยแล้ว 
                                    
         ลงช่ือ .......................................................ผู้รับภาพคืน       ลงช่ือ .......................................................ผู้ส่งมอบภาพคืน 
            (................................................................)                           (................................................................) 

วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ.  2557 
 

 

ส ำหรับมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ส ำหรับผูส่้งเขำ้ประกวด 

และเป็นหลกัฐำนทำงธุรกรรม 


