
ประกาศ
เรื่อง กํ

 ตาม
สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัย
และอํานวยกา
บุคลากรได้รบั
สภามหาวิทย

อาศั
คัดเลือกกรรม
เมื่อวันที่ ๗ มิ
มหาวิทยาลัย
 

1. ใ
และประมวล
มหาวิทยาลัย

2. ก
15.00 น. ณ
จังหวดัสกลน
ซึ่งเลือกจากพ
การลงคะแนน

3. ใ
เจ้าหน้าทีข่อง
ให้ลงลายมือชื
ลงคะแนนเลือ

4. ใ
ลงคะแนนลับ
บัตรเลือก) ตา
เมื่อเครื่องลงค
คูหาได้ในช่อง

5. เ
พนักงานมหา
ลงคะแนนเลือก
วิทยาเขตศรีราช

ศคณะกรรมการ
กําหนดวิธกีารลง

มที่ได้มีประกาศ
น เรื่อง การรับส
สายสนับสนุน ป
ารเลือกกรรมกา
บทราบเป็นการ
าลัยเกษตรศาส

ศัยอํานาจตามคํ
มการสภามหาวิ
มถินุายน พ.ศ. 2
เกษตรศาสตร์ ซึ

ให้นําเครื่องลงค
ผลตรวจนับคะแ
สายสนับสนุน 
กําหนดวันและเ
ณ มหาวิทยาลัยเ
คร  เมื่อถึงเวลา
พนกังานมหาวิท
นเลือก  
ให้ผู้มีสิทธเิลือก 
งรฐั หรือบตัรปร
ชือ่ในเอกสารที่ค
อก 
ให้ผู้มีสิทธเิลือก 
บ โดยผู้มีสิทธิเลื
ามหมายเลขขอ
คะแนนเลือกตั้ง
งทางทีก่ําหนดไว
เมื่อถงึเวลา 15
วทิยาลัยสายสน

กทันที จากนั้นใ
ชา และวิทยาเขต

คัดเลือกกรรมก
งคะแนนเลือกแ

ซึ่

คณะกรรมการค
สมคัรและอํานว
ประกาศ ณ วัน
ารสภามหาวิทย
ทัว่ไปแล้วนั้น  
สตร์ ซึ่งเลือกจาก
าส่ังมหาวิทยาลั
ทยาลัยเกษตรศ

2559 จึงใหก้ํา
ซึ่งเลือกจากพนั

คะแนนเลือกตั้งอิ
แนนเลือกของผู้

เวลาในการลงค
เกษตรศาสตร์ บ
า 08.30 น. ให
ทยาลัยสายสนับ

มาแสดงตนต่อ
ระจําตัวพนกังา
คณะกรรมการก

เข้าช่องคูหาใน
อกสามารถลงค

องผู้สมัครที่ปราก
งอิเล็กทรอนิกส์ 
วใ้ห้เป็นช่องทา

5.00 น. ให้ประธ
นบัสนุน ที่ได้รับ
ห้เครื่องลงคะแนน
ตเฉลิมพระเกียรติ 

การสภามหาวิท
และการประมวล
งเลือกจากพนกั

.................

คัดเลือกกรรมก
ยการเลือกกรรม
ที่ 25 พฤษภา
ยาลัยเกษตรศาส
และเพื่อใหก้าร
กพนักงานมหาวิ
ลัยเกษตรศาสตร
ศาสตร์ ซึ่งเลือก
หนดวิธีการลงค

นักงานมหาวิทยา

อิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้มสิีทธิเลือกกรร

ะแนนเลือก ใน
บางเขน  วิทยา
ห้ประธานอนุกร
สนุน ที่ได้รับมอ

อเจ้าหน้าที่ประจ
าน หรือบัตรอื่น
กําหนด เพือ่เขา้

นช่องทางที่กําห
คะแนนเลือกผู้ส
กฏบนเครื่องลง
แจง้ว่าการลงค
งออก 
ธานอนุกรรมการห
บมอบหมายใหก้ํ
นเลือกตั้งอิเล็กทรอ
จังหวัดสกลนคร ป

 

ยาลัยเกษตรศา
ลผลตรวจนบัคะ
กงานมหาวิทยา
........................

 

ารสภามหาวทิย
มการสภามหาวิ
คม พ.ศ. 2559
สตร์ ซึ่งเลือกจา
ดําเนินการในก
วิทยาลัยสายสนั
ร์ ที่ 103๙/25
จากพนักงานมห
คะแนนเลือกแล
าลัยสายสนับสน

ของสํานักงานค
รมการสภามหา

วันพฤหัสบดทีี ่
เขตกําแพงแสน
รรมการหรือกรร
อบหมายใหก้ํากั

จําหน่วยเลือกต
ๆ ที่ทางราชการ
าใช้สิทธิลงคะแน

นดไว้ให้เป็นชอ่
มัครได้หนึ่งหมา
คะแนนเลือกตัง้

คะแนนเลือกขอ

หรือกรรมการคัดเลื
กํากบัดูแลประจํ
อนกิส์ ประจําห
ประมวลผลการตรว

 
าสตร์ ซึ่งเลือกจ
ะแนนเลือกกรร
ลัยสายสนับสนุ
................. 

ยาลัยเกษตรศา
วิทยาลัยเกษตร
9 โดยในประกา
ากพนักงานมหา
ารลงคะแนนเลื
นับสนุน ดําเนิน
559 ลงวันที่ 2
หาวทิยาลัยสาย

ละการประมวลผ
นุน ดังนี ้

คณะกรรมการก
าวทิยาลัยเกษตร

23 มิถุนายน พ
น วทิยาเขตศรรี
รมการคัดเลือก
กับดูแลประจําห

ตามที่ประกาศกํ
รออกให้ที่มีภาพ
นนเลือกในคูหา

องทางเข้า ในกา
ายเลข โดยวิธกี
ั้งอิเล็กทรอนิกส์
งผู้มสิีทธิเลือกเ

ลือกกรรมการสภาม
จําหน่วยเลือกใน
หน่วยเลือก พรอ้
วจนับคะแนนเลื

ากพนักงานมห
มการสภามหาวิ

นุน  

สตร์ ซึ่งเลือกจา
ศาสตร์   ซึ่งเลือ
าศได้กําหนดหลั
าวิทยาลัยสายส
ลือกและการตรว
นไปด้วยความเรี
29 เมษายน พ.ศ
ยสนบัสนุน ในก
ผลตรวจนับคะแ

การเลือกตั้งมาใช
รศาสตร์  ซึ่งเลื

พ.ศ. 2559 ระ
าชา และวิทยา
กรรมการสภาม

หน่วยเลือกในแต

ําหนด พร้อมกบั
พถา่ยแสดงว่าเป็
า (สีเขยีว)  ที่จดั

ารลงคะแนนเลือ
การกดปุ่มลงคะแ
ส์ และกดปุ่มยืน
เสร็จส้ินแล้ว  ผู้ม

มหาวิทยาลัยเก
นแตล่ะหน่วยเลื
อมกนัทั้งที ่ บาง
ลือกพร้อมกัน  

าวิทยาลัยสายส
วิทยาลัยเกษตร

ากพนักงานมหา
อกจากพนักงาน
ลักเกณฑ์การรบั
นับสนุน  ประก
วจนับคะแนนเลื
ยบร้อยและโปร
ศ. 2559  คณ
การประชุมครั้งที
แนนเลือกกรรม

ช้ในการลงคะแ
อกจากพนักงาน

ะหว่างเวลา  08
เขตเฉลิมพระเกี
มหาวทิยาลัยเกษ
ต่ละหน่วยเลือก

ับแสดงบัตรประ
ป็นผู้มีสิทธิเลือก
ดเตรียมไว้สําหรั

อกผู้มีสิทธิเลือก
แนนเลือก  (แท
นยันการลงคะแน
้มีสิทธิเลือกจงึจ

ษตรศาสตร์ ซึ่ง
อก แจ้งหมดเวล
งเขน   วิทยาเขต

สนับสนุน 
รศาสตร์         

าวิทยาลัย
น
บสมคัร    
กาศให้
ลือกกรรมการ
ร่งใส  

ณะกรรมการ
ที่ ๓/2559  
การสภา

แนนเลือก 
น

8.30 – 
กียรติ  
ษตรศาสตร์    
กแจง้เริม่ต้น

ะจําตัว
ก จากน้ัน   
รับเป็นที่

กใช้วิธี
ทนการใช้ 
นน  และ  
จะออกจาก

เลือกจาก
ลาและยุติการ
ตกําแพงแสน 

   



                

6. ใ
มหาวิทยาลัย
ลงลายมือชื่อก
พนักงานมหา
ศรีราชา และ
อาคารสารนิเ

7. ค
จะเรียนเชญิอ
ของซองปิดผน
มหาวิทยาลัย
ศรีราชา และ
การถ่ายทอด 
มหาวิทยาลัย
 8. เ
การตรวจนับค
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมกา
มิถุนายน พ.ศ

9. ค
ประชุมพิจาร
เท่ากันใหใ้ช้วิ
มหาวิทยาลัย
 10.
สายสนับสนุน
เพื่อประกาศผ
 

 จึงป

                
                

                  

ให้ประธานอนุก
สายสนับสนุน ที
กํากับ จากนั้นใ
วทิยาลัยสายสน
วิทยาเขตเฉลิม
ทศ ๕๐ ปี บาง
คณะกรรมการคั
อธกิารบดีมหาวิ
นกึตามขอ้ ๖ แ
สายสนับสนุนเป็
วิทยาเขตเฉลิม
Nontrilive จา
เกษตรศาสตรส์
เมื่ออธกิารบดีม
คะแนนเสร็จส้ิน
สายสนับสนุน น
รคัดเลือกกรรม

ศ. 2559 เวลา 
คณะกรรมการคั
ณาผู้ที่ได้รับคะ
ธีจบัสลาก โดยใ
เกษตรศาสตร์ ซึ
. ให้ประธานคณ
น  เสนอชื่อผู้ที่ไ
ผลการเลือกต่อไ

ประกาศมาเพื่อท

                  
                  

                 

กรรมการหรอืกร
ที่ได้รับมอบหมา
ห้ประธานอนุก
นบัสนุน ที่ได้รับ
พระเกียรติ จงัห
เขน เพื่อทําการ
คัดเลือกกรรมกา
ทยาลัยเกษตรศ

และให้ประธานค
ป็นผู้ประกาศผล
พระเกียรติ จงัห
าก ห้องประชุมก
สามารถรับทราบ
หาวิทยาลัยเกษ
น ให้ประธานคณ
นําผลคะแนนทั้ง
มการสภามหาวิท

09.30 น.  
คัดเลือกกรรมกา
แนนเสียงเลือกส
ใหผู้้ได้รับคะแน
ซึ่งเลือกจากพนั
ณะกรรมการคัด
ดร้บัคะแนนเสีย
ไป 

ทราบโดยทัว่กนั

                 
             ประ
                

                 

รรมการคัดเลือก
ายให้กํากับดูแล
รรมการหรือกร
บมอบหมายใหก้ํ
หวดัสกลนคร นํ
รประกาศผลกา
ารสภามหาวทิย
ศาสตร์ หรอืผู้ที่อ
คณะกรรมการคั
ลการตรวจนับค
หวดัสกลนคร  
กําพล อดุลวิทย์
บผลคะแนนได้โ
ษตรศาสตร์ หรือ
ณะกรรมการคัด
ั้งหมดของทกุห
ทยาลัยเกษตรศ

ารสภามหาวทิย
สูงสุดจํานวนหนึ
นนเสียงเลือกเท่
นักงานมหาวิทยา
เลือกกรรมการ
ยงเลือกสูงสุดจํา

น 
         ประ
 

                (ร
ะธานกรรมการค
            ซึ่งเลื
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กกรรมการสภา
ลประจําหน่วยเลื
รรมการคัดเลือก
กํากบัดูแลประจํ
นําผลการตรวจนั
ารตรวจนับคะแน
ยาลัยเกษตรศาส
อธกิารบดีมหาวิ
คัดเลือกกรรมกา
คะแนนเลือกปร
 โดยเปิดเผยพร

ย์ ชัน้ ๒ อาคารส
โดยพร้อมกันทุก
อผู้ที่อธิการบดมี
ดเลือกกรรมการ
น่วยเลือกใส่ซอ
ศาสตร์ ซึ่งเลือก

ยาลัยเกษตรศาส
นึง่คน ให้เป็นผู้ไ
ากนันั้นจับสลา
าลัยสายสนับสน
รสภามหาวทิยาล
านวนหนึ่งคน ต

ะกาศ ณ วันที่ 

รองศาสตราจาร
คัดเลือกกรรมก
ลือกจากพนักงา

มหาวิทยาลัยเก
ลือกตามข้อ ๒
กกรรมการสภาม
จําหน่วยเลือก  บ
นับคะแนนเลือก
นนเลือกพรอ้มก
สตร์ ซึ่งเลือกจา
วิทยาลัยเกษตร
ารสภามหาวิทย
ะจําหน่วยเลือก
ร้อมกัน ทัง้นี้ ใน
สารนิเทศ ๕๐ ปี
กวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัยเกษ
รสภามหาวิทยา
องปดิผนึกและล
จากพนักงานมห

สตร์ ซึ่งเลือกจา
ไดร้บัเลือก และ
ากตอ่หน้าคณะก
นุน  
ลัยเกษตรศาสต
ตามขอ้ 9 ต่ออธิ

๑๔   มิถุนายน

รยเ์จริญศักดิ์ ศา
การสภามหาวิท
นมหาวิทยาลัย

กษตรศาสตร์ ซึง่
 นําผลคะแนนเ
มหาวทิยาลัยเก
บางเขน  วทิยา
กมาที ่ ห้องประ
กัน 
ากพนักงานมหา
ศาสตร์มอบหม
ยาลัยเกษตรศาส
ก บางเขน  วิทย
นการประกาศผ
ปี บางเขน  เพื่อ

ษตรศาสตร์ มอ
ลัยเกษตรศาสต

ลงลายมือชื่อกําก
หาวทิยาลัยสาย

ากพนักงานมหา
ะในกรณทีี่มีผู้ได้
กรรมการคัดเลือ

ตร์ ซึ่งเลือกจาก
ธกิารบดีมหาวิท

น พ.ศ. 2559 

 
าลากจิ) 
ยาลัยเกษตรศา
สายสนับสนุน 

งเลือกจากพนกั
เลือกใส่ซองปิดผ
กษตรศาสตร์  ซึ่
าเขตกําแพงแสน
ะชุมกาํพล อดุล

าวิทยาลัยสายสน
มายตรวจสอบคว
สตร ์ ซึ่งเลือกจ
ยาเขตกําแพงแส
ผลการตรวจนับ
อใหบุ้คลากรขอ

อบหมายได้ประ
ตร์  ซึ่งเลือกจาก
กับ  เพื่อนําเข้า
ยสนบัสนุน ในวั

าวิทยาลัยสายสน
ด้รับคะแนนเสีย
อกกรรมการสภ

พนักงานมหาวทิ
ทยาลัยเกษตรศา

าสตร์  

กงาน
ผนึกและ   

ซึงเลือกจาก
น  วิทยาเขต
ลวิทย์ ชั้น ๒ 

นับสนุน    
วามเรียบร้อย
ากพนักงาน
สน วทิยาเขต
คะแนนจะมี
อง

กาศผล    
กพนกังาน
ที่ประชุม
ันที่ 24 

นับสนุน 
งเลือกสูงสุด

ภา

ทยาลัย    
าสตร ์     


