
 

ประกาศ 

คณะกรรมการเลอืกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ฉบับที ่ ๓/๒๕๕๗ 
เร่ือง  การด าเนินงานเลอืกตั้งนายกสมาคม  วนัที ่ ๒  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘ 

 

 
  เพื่อใหก้ารเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  วนัจนัทร์ท่ี  ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๘  ด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย
สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
หมวด  ๘  (ฉบบัแกไ้ข  ๒๕๔๖) วา่ดว้ยการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศ
วธีิการและรายละเอียดการด าเนินการเลือกตั้งใหท้ราบโดยทัว่กนัดงัน้ี 
 
  1.  ผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเลอืกตั้ง 
       ไดแ้ก่  สมาชิกสามญัท่ีเป็นสมาชิก ตามขอ้บงัคบั  หมวด ๓  ขอ้  ๑๒  และขอ้  ๑๔         
ก่อนวนัจนัทร์ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  และสมาคมจะปิดประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิลงคะแนน   ณ  ท่ีท าการ
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถนนพหลโยธินและสถานท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาขอนแก่น  เลขท่ี  ๒๑/๓  หมู่  4  อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐   

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาภูเกต็  เลขท่ี  ๒/๑๐  ถ.ดีบุก  ต.ตลาดใหญ่ 
อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  ๘๓๐๐๐ 
  สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาเพชรบุรี  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตร 
และเพชรบุรี  ต.สามพระยา  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๒๐ 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสุราษฎร์ธานี  เลขท่ี  ๙๙/๒๖  หมู่  ๑   
ถ.กาญจนวถีิ  ๑๕  ต.บางกุง้  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐ 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาหนองคาย  เลขท่ี  ๒๒/๖  คอนโดยดีูไลท ์
ซ.ร่วมศิริมิตร  ถ.วภิาวดีรังสิต  ๓  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐   
  สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาตาก  ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้  ๗ 
(ตาก)  ต.ป่ามะม่วง  อ.เมือง  จ.ตาก  ๖๓๐๐๐ 

 

 



 

 
๒ 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาคตะวนัออก  เลขท่ี ๑๐๒/๑  ซ.รัชฎภณัฑ ์  
ถ.ราชปรารถ  แขวงมกักะสัน  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาคใต้  เลขท่ี  ๙  ซอย  ๑๘  ถ.กาญจนาวนิช 
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ๙๐๑๑๐            
  สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาคเหนือ เลขท่ี ๑๙๙/๗๓ หมู่ ๒  ต.หนองจอ๊ม  
อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ๕๐๒๑๐ 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวดันครศรีธรรมราช  โรงพยาบาลสัตว ์
นครศรีธรรมราช  เลขท่ี ๒๔/๑-๒  ซอยวชิิตเทรดด้ิง  ถ.ราชด าเนิน  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวดันครราชสีมา  หจก.คิงส์ยนต ์  
ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  ๓๐๐๐๐ 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวดัยะลา  เลขท่ี  ๑๖/๑  หมู่  2 
ถ.สุขยางค ์ ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา  ๙๕๐๐๐ 

สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวดักระบี่  สมาคมกีฬา  จงัหวดักระบ่ี  
สนามกีฬากลาง  เลขท่ี  ๑๑  ถ.ศรีตรัง  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  ๘๑๐๐๐ 
 

  จึงขอใหส้มาชิกตรวจสอบรายช่ือของท่านตามสถานท่ีท าการดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ๒.  วนัและเวลาเลอืกตั้ง 
       วนัเลือกตั้ง  วนัจนัทร์ท่ี  ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๘  เร่ิมเวลา  ๑๓.๓๐  น.  ตามวาระในการ
ประชุมใหญ่สามญั  ประจ าปี  ๒๕๕๗  และส้ินสุดการลงคะแนนเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 

  ๓.  การแนะน าตัวผู้สมัครรับเลอืกตั้งนายกสมาคมฯ 
       คณะกรรมการการเลือกตั้งอนุญาตใหผู้ส้มคัรจดัท า  
       ๓.๑  เอกสารแนะน าตวั  เสนอสมาชิกไดโ้ดยตรง 
       ๓.๒  คณะกรรมการเลือกตั้ง  จะจดัเตรียมบอร์ดขนาดไม่เกิน  ๑X๑  เมตร  เพื่อให้
ผูส้มคัรติดเอกสารแนะน าตวั  ท่ีอาคารสมาคม  ท่านละ  ๑  บอร์ด  และจะน าไปตั้ง  ณ  สถานท่ีลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง  ในวนัจนัทร์ท่ี  ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๘   
 

  ๔.  สถานทีเ่ลอืกตั้ง 
       ก าหนดสถานท่ีเลือกตั้ง  ณ  หอประชุมใหญ่  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน 
       ก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามตวัอกัษร  ดงัน้ี 
   หน่วยเลือกตั้งท่ี     ๑     ผูมี้ช่ือเร่ิมดว้ยอกัษร     ก - ท 
   หน่วยเลือกตั้งท่ี     ๒     ผูมี้ช่ือเร่ิมดว้ยอกัษร     ธ - พ 
   หน่วยเลือกตั้งท่ี     ๓     ผูมี้ช่ือเร่ิมดว้ยอกัษร     ฟ - ษ 
   หน่วยเลือกตั้งท่ี     ๔    ผูมี้ช่ือเร่ิมดว้ยอกัษร     ส  ตามดว้ยพยญัชนะ 
   หน่วยเลือกตั้งท่ี     ๕     ผูมี้ช่ือเร่ิมดว้ยอกัษร     ส  ตามดว้ยสระ,  ห – อ –ฮ 

 



 

 
๓ 

  ๕.  การลงคะแนนเลอืกตั้ง 
       ใหล้งคะแนนโดยวธีิลบัท่ีหน่วยเลือกตั้งตามอกัษรรายช่ือท่ีก าหนดและมีรายละเอียด 
ในการปฏิบติั  ดงัน้ี 
       ๕.๑  แสดงบตัรแสดงตนท่ีมีรูปถ่าย  ดงัน้ี  บตัรประชาชน  หรือใบขบัข่ี  หรือ                 
บตัรขา้ราชการ  หรือหนงัสือเดินทาง  หรือบตัรสมาชิก  ส.มก. พร้อมแนบบตัรท่ีมีรูปถ่าย  แก่เจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบรายช่ือแลว้ลงลายมือช่ือรับบตัรลงคะแนน กรณีไม่มีบตัรแสดงตน  หรือกรณีไม่มีช่ือปรากฏในบญัชี
รายช่ือสมาคมฯ  ตามขอ้  ๑ ไม่มีสิทธิลงคะแนน  
       ๕.๒  การลงคะแนนในบตัรลงคะแนนดว้ยเคร่ืองหมาย  กากบาท (X)  ในช่องหมายเลข      
ท่ีตอ้งการแลว้น าไปหยอ่นลงในหีบบตัร  กรณีท าเคร่ืองหมายกากบาท (X)  เกินกวา่  ๑ ช่อง   ถือเป็นบตัรเสีย 
       ๕.๓  คณะกรรมการไม่อนุญาตให้น าบตัรลงคะแนนออกนอกหน่วยเลือกตั้ง 
 

  ๖.  การนับคะแนน 
       หลงัจากส้ินสุดการลงคะแนนเวลา ๑๖.๐๐ น. จะด าเนินการนบัคะแนนท่ีหน่วยเลือกตั้ง
พร้อมกนัจนกวา่จะแลว้เสร็จ  ในกรณีท่ีมาแสดงตวัก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. แลว้ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิลงคะแนนให้
ด าเนินการใชสิ้ทธิจนเสร็จส้ิน   
 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
 
                               ประกาศ  ณ  วันที ่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
 

          
   

(ร.ต.ประพาส  ลมิปะพนัธ์ุ) 
ประธานคณะกรรมการเลอืกตั้งนายกสมาคม 

ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
 
 


