
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่ 0001/๒๕64 

เรื่อง ก าหนดการวันด าเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

……………………………………………… 
  
  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นหน่วยจัดการ    
การเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 อาศัยอ านาจ  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่ 0011/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาชิกสภานิสิตและคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่  0008/2564  เรื่อง การเลือกตั้ งสมาชิกสภานิสิต และ
คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 
  ในการนี้ เพ่ือให้การเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึง
ก าหนดวันด าเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปี
การศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก าหนดการ วันและเวลา สถานที่ 
1. ประชุมกลุ่มนิสิตและรับ
เอกสารการสมัครรับเลือกตั้ง 

วันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ.2564 
เวลา 09.00 น. – 17.00 น. 

ที่ท าการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ณ ศูนย์กิจกรรมนิสิต 

2. ส่งใบสมัครผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง 

วันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ.2564 
เวลา 09.00 น. – 17.00 น. 

ที่ท าการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ณ ศูนย์กิจกรรมนิสิต 

3. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาคุณสมบัติและ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารผู้สมัคร 

วันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ.2564 
เวลา 09.00 น. – 17.00 น. 

ที่ท าการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ณ ศูนย์กิจกรรมนิสิต 

4. ผู้สมัครรับเอกสาร (ส าหรับ
กลุ่มนิสิตที่ต้องแก้ไขเอกสาร
สมัครรับการเลือกตั้ง) 

วันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ.2564 
เวลา 09.00 น. – 17.00 น. 

ที่ท าการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ณ ศูนย์กิจกรรมนิสิต 

5. ส่งใบสมัครผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง (ส าหรับกลุ่มนิสิตที่
ด าเนินการแก้ไขเอกสาร) 

วันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ.2564 
เวลา 09.00 น. – 17.00 น. 

ที่ท าการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ณ ศูนย์กิจกรรมนิสิต 

6. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สมัครรับ
เลือกตั้งพร้อมจับหมายเลข
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ที่ท าการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ณ ศูนย์กิจกรรมนิสิต 

/7.เริ่มการ... 



-2- 

ก าหนดการ วันและเวลา สถานที่ 
7. เริ่มการประชาสัมพันธ์และหา
เสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว 

8. ปราศรัยนโยบายกลุ่มนิสิต วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 
เวลา 12.00 น. – 15.00 น.  

อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ 
อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว 

9. สิ้นสุดการประชาสัมพันธ์และ
หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 
เวลา 20.00 น.  

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว 

10. วันเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต 
และคณะกรรมการบริหารองค์การ
นิสิต 

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ศูนย์อ านวยการการเลือกตั้ง ห้อง
ประชุม ชั้น 2 อาคารเทียนทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว 

11. นับคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

ศูนย์อ านวยการการเลือกตั้ง ห้อง
ประชุม ชั้น 2 อาคารเทียนทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว 

12. รับเรื่องร้องเรียน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ที่ท าการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ณ ศูนย์กิจกรรมนิสิต 

 
 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิตและคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภานิสิตและคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. ๒๕64  

 

 

 

           (นางสาวสุทธิดา ท านักสุข) 
                                                        ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

             มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 


