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ประกาศ 

คณะกรรมการเลือกตงันายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ฉบับที  ๕/๒๕๕๙ 

 เรือง   แจ้งลําดับหมายเลขของผู้สมัครเลือกตงันายกสมาคมและรายละเอียด  

  ขันตอน  วธีิการ เลือกตงันายกสมาคม วนัที  ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๐ 

 

 

ตามทีสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดก้าํหนดใหมี้การ 

เลือกตงันายกสมาคม ในวนัพฤหสับดีที ๒ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕. ๐๐ น.  ปรากฏว่ามีผูส้มคัร

ทงัสิน  ๓  ราย  ดงันี 
 

                          ๑.  นายวิฑูรย ์ สิมะโชคดี      นิสิตเก่า  มก.รุ่นที  ๓๓  เลขทีสมาชิก  ๐๔๑๓๙   

                          ๒.  นายสมัพนัธ ์ ศิลปนาฎ          นิสิตเก่า  มก.รุ่นที  ๓๖    เลขทีสมาชิก  ๕๑๑๒๓ 

                          ๓.  นางพชัรา  ตณัฑยรรยง          นิสิตเก่า  มก.รุ่นที  ๓๘    เลขทีสมาชิก  ๐๘๙๓๙  
 

                         คณะกรรมการเลือกตงันายกสมาคมฯ ไดต้รวจสอบคุณสมบติัแลว้ถกูตอ้ง  และเมือวนัศุกร์ที  

๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ไดมี้การจบัสลากหมายเลขผูส้มคัรต่อหนา้คณะกรรมการเลือกตงัฯ และผูส้มคัรทงั 

๓ ราย   ไดห้มายเลขผูส้มคัร  ดงันี 
 

                          หมายเลข  ๑.   นายสมัพนัธ ์ ศิลปนาฎ    นิสิตเก่า  มก.รุ่นที  ๓๖       

                          หมายเลข  ๒.     นายวิฑูรย ์ สิมะโชคดี    นิสิตเก่า  มก.รุ่นที  ๓๓    

                          หมายเลข  ๓.     นางพชัรา  ตณัฑยรรยง   นิสิตเก่า  มก.รุ่นที  ๓๘    
 

   อนึง  เมือวนัองัคารที ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ไดมี้การปิดประกาศรายชือ และเลขทีสมาชิก 

ของผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตงั ณ ทีทาํการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์    

ถนนพหลโยธิน  และสมาคมสาขาต่างๆ ตามประกาศฉบบัที ๓/ ๒๕๕๙  ( แกไ้ข)  เรือง  การดาํเนินการเลือกตงั

นายกสมาคม  วนัที  ๒   กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐  

 

  และเพือใหก้ารดาํเนินการเลือกตงันายกสมาคม  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ตามขอ้บงัคบั 

ของสมาคมฯ   จึงขอสรุปรายละเอียดขนัตอน วิธีการ เลือกตงันายกสมาคมอีกครังหนึง  ดงันี 
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๑. ปิดรับแจง้ความประสงคข์อแกไ้ขชือ  ในบญัชีผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตงั  ในวนัพุธที   

๔  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยผูมี้สิทธิทีจะแจง้ขอแกไ้ขชือ หลงัจากทีสมาคมปิดประกาศรายชือ  

และเลขทีสมาชิกของผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตงัแลว้  มีรายละเอียดดงันี คือ 

   ๑.๑  เมือตรวจพบว่า ไม่ปรากฏรายชือของท่านในบญัชีประกาศรายชือ โดยทีท่าน

ตอ้งเป็นสมาชิกของ  ส.มก. ก่อนวนัที  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙    

   ๑.๒ เมือตรวจพบว่า รายชือของท่านทีปรากฏอยูใ่นบญัชีประกาศรายชือสมาคมฯ 

ไม่ตรงกบัชือ – นามสกุลปัจจุบนั  เนืองจากมีการเปลียนชือหรือนามสกุล 

 

  ทงันี  ใหส่้งรายละเอียดเอกสารการเปลียนแปลงชือ - นามสกุล มาทีสมาคมตามช่องทาง   

ต่อไปนี 

๑.  ทางโทรสารหมายเลข  ๐๒-๙๔๐-๕๙๒๖ 

                 ๒.  ทางอี - เมล  ku@ku-alumni.org 

                  ๓.  ทางจดหมาย  ส่งทีสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

 ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐  
 

 โดยสมาคมจะประกาศผลการแกไ้ขและเพิมเติมชือสมาชิกผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตงั   ภายในจนัทร์ที 

๑๖ มกราคม  ๒๕๖๐ 

 

  ๒.  วนัเลือกตงัคือ วนัพฤหัสบดีที  ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๐ ให้ลงคะแนนโดยวธิีลบั  เริมเวลา 

๐๙.๐๐ น. และสินสุดการลงคะแนนเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขนเท่านัน  

ไม่มกีารลงคะแนนเลอืกตงัทางไปรษณย์ี  ในกรณีทีมาแสดงตวัก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. แลว้ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ

ลงคะแนน ใหด้าํเนินการใชสิ้ทธิจนเสร็จสิน และหลงัจากสินสุดการลงคะแนนเวลา ๑๕.๐๐ น. จะดาํเนินการ

นบัคะแนนทีหน่วยเลือกตงัพร้อมกนัจนกว่าจะแลว้เสร็จ 

  

                    ๓.  การลงคะแนนเลือกตงั 

        ใหล้งคะแนนโดยวิธีลบัทีหน่วยเลือกตงัตามอกัษรรายชือทีกาํหนด  ดงันี 

   หน่วยเลือกตงัที     ๑     ผูมี้ชือเริมดว้ยอกัษร     ก - ท 

   หน่วยเลือกตงัที     ๒     ผูมี้ชือเริมดว้ยอกัษร     ธ - พ 

   หน่วยเลือกตงัที     ๓     ผูมี้ชือเริมดว้ยอกัษร     ฟ - ษ 

   หน่วยเลือกตงัที     ๔    ผูมี้ชือเริมดว้ยอกัษร     ส  ตามดว้ยพยญัชนะ 

   หน่วยเลือกตงัที     ๕     ผูมี้ชือเริมดว้ยอกัษร     ส  ตามดว้ยสระ  ห – อ –ฮ 

โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติั  ดงันี 

   ๓.๑  แสดงบตัร  แสดงตนทีมีรูปถ่าย  ดงันี  บตัรประชาชน  หรือใบขบัขี  หรือ                 

บตัรขา้ราชการ  หรือหนงัสือเดินทาง  หรือบตัรสมาชิก  ส.มก. พร้อมแนบบตัรทีมีรูปถ่าย  แก่เจา้หนา้ที
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ตรวจสอบรายชือแลว้ลงลายมือชือรับบตัรลงคะแนน กรณีไม่มีบตัรแสดงตน  หรือกรณีไม่มีชือปรากฏในบญัชี

รายชือสมาคมฯ  ไม่มีสิทธิลงคะแนน  

   ๓.๒  การลงคะแนนในบตัรลงคะแนนดว้ยเครืองหมาย  กากบาท (X)  ในช่อง

หมายเลขทีตอ้งการแลว้นาํไปหยอ่นลงในหีบบตัร  กรณีทาํเครืองหมายกากบาท (X)  เกินกว่า  ๑ ช่อง         

ถือเป็นบตัรเสีย 

        ๓.๓  คณะกรรมการหา้มไม่ใหน้าํบตัรลงคะแนนออกนอกหน่วยเลือกตงั   

ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทงัสิน 

 

  ๔. จดัใหมี้การแสดงวิสยัทศันข์องผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตงันายกสมาคมฯ คนละ ๔๐ นาที  

ในวนัพุธที ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐  น.  ณ  หอ้งนนทรีชนั ๑  อาคารสมาคมนิสิตเก่า 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ถนนพหลโยธิน   

  

จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทวักนั 

 

                               ประกาศ  ณ  วนัที   ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 

            

(ร.ต.ประพาส  ลมิปะพนัธ์ุ) 

ประธานคณะกรรมการเลอืกตงันายกสมาคม 

ประจาํปี  ๒๕๖๐ 
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