บันทึกข้ อความ
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 45591
ที่ อว.660301.4/ ว. 4488
วันที่ 15 ตุลาคม 2564
เรื่อง ขอสารวจข้อมูลสิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับอนุบาลศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
เรียน คณบดี/ผู้อานวยการ จานวน 54 หน่วยงาน
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จะดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 นั้น เพื่อให้การดาเนินการด้านการรับ
นักเรียนใหม่ประจาปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามวัตถุประสงค์
ทีก่ าหนดไว้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
เงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานงบประมาณเงินรายได้ ที่มีบุตรธิดาเกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560
– 31 พฤษภาคม 2561 จะต้องเป็นบุตรโดยสายเลือดเท่านั้น โดยกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าว
ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 และ 2 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://kd.satit.kku.ac.th/
ทั้งนี้ ขอให้ท่านส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. เอกสารหมายเลข 1
2. เอกสารหมายเลข 2
3. สาเนาสูติบัตรบุตรที่จะเข้าศึกษา จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบิดาหรือมารดา (ผู้ขอใช้สิทธิ์) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการลูกจ้างประจา พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานงบประมาณเงินรายได้ (ผู้ขอใช้สิทธิ์) จานวน 1 ฉบับ
ส่งกลับคืนมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อทางโรงเรียนจะได้สรุป
จานวนของผู้ใช้สิทธิ์เพื่อจัดทาประกาศรับสมัครต่อไป
อนึ่ง เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนของจานวนผู้ใช้สิทธิ์ในกรณีที่ บิดา มารดา เป็นผู้มีสิทธิ์สวัสดิการให้
บุตร– ธิดาเข้าเรียนได้ทั้งคู่ ขอให้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แจ้งความประสงค์เสนอชื่อบุตรเพื่อเข้าศึกษา
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 สามารถติดต่อขอข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่คุณกัลยาภัสร์ คายา หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 202417 หมายเลขภายใน 45591
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ชัยเจริญ)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รักษาการแทนผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารหมายเลข 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบแสดงความประสงค์และเสนอชื่อบุตรบุคลากรเพื่อเข้าศึกษา
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อหน่วยงาน :
ปีการศึกษา :2565
1. เรียน คณบดี/ผู้อานวยการศูนย์สถาบัน/หัวหน้าสานักงานอธิการบดี
ข้าพเจ้า (นาย/นาง).........................................................................................................................................
ประเภทตาแหน่ง
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินพนักงานเงินรายได้
ตาแหน่ง ...................................................................... สังกัด....................................................................อายุ..................ปี
ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่........................................รวมเวลา................ปี..............เดือนที่อยู่ปัจจุบัน...................
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................โทรศัพท์....................................................
ข้าพเจ้าใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดเสนอชื่อบุตรของข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะศึกษา
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับการพิจารณาเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเภท
กลุ่มสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อ...............................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด....................................................................
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาในชั้น..............................................................ปีการศึกษา..........................................................
ชื่อ........................................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................................
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาในชั้น....................................................................ปีการศึกษา.....................................................
เหตุผลที่ขอเข้าศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ .....................................................................
............................................................................................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนสาธิตฯ ในการช่วยพัฒนาคุณภาพของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนรวมทั้งยิ น ดีให้ ความร่วมมือในการช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของบุตรของ
ข้าพเจ้าตามที่มหาวิทยาลัยออกประกาศ นอกจากนั้น ยินดีให้การสนับสนุนมาตรการใด ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตฯ
ตามทีม่ หาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตฯ หรือตามที่ท่านร้องขอ
ลงชื่อ............................................................
(............................................................)
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ.............

2. เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอส่งแบบแสดงความจานงของบุคลากรและเสนอชื่อจากคณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน
ซึ่งบุคลากรสังกัด และประสงค์จะให้บุตรของตนเข้าศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตฯ พร้อมคารับรองที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
โรงเรียนได้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
อนึ่ง ผลการพิจารณาให้เข้าศึกษานั้น อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน กรณีที่นักเรียนขาดคุณสมบัติหรือไม่ผ่าน
การคัดเลือกหรือกรณีที่จานวนรับในกลุ่มนี้มีจากัดตามจานวนที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย รวมทัง้ กรณีที่
เป็นผลจากความร่วมมือของบุคลากรหรือของคณะ/หน่วยงาน ตามที่เคยหรือให้การรับรองไว้นั้น ผลการพิจารณาให้
อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนเช่นเดียวกัน
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ.............

เอกสารหมายเลข 2
ข้อมูลสรุปการแจ้งความประสงค์ยืนยันขอใช้สิทธิ์สวัสดิการ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ลูกจ้างประจา

พ.รายได้

ชื่อผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการ

พ.งบประมาณ

ลาดับที่

ข้าราชการ

ประเภทบุคลากร
ชื่อคู่สมรส

สถานที่ทางาน(คู่สมรส)

ลงชื่อ.......................................................................คณบดี/ผู้อานวยการ/หัวหน้างาน
(............................................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
....................../............................./.......................

ตาแหน่ง

ชื่อบุตร – ธิดา

วันเดือนปีเกิด

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายชื่อหน่วยงานที่ส่งสารวจบุตร
เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2565
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
คณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและบัญชี
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย
ผู้อานวยการสานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
ผู้อานวยการสานักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ
ผู้อานวยสานักการบริการวิชาการ
ผู้อานวยการกองตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
ผู้อานวยการกองการกีฬา
ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ
ผู้อานวยการกองคลัง
-2-

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ผู้อานวยการจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อานวยการกองทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกองบริการหอพักนักศึกษา
ผู้อานวยการกองบริหารงานกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัย
ผู้อานวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ผู้อานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์
ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
ผู้อานวยการกองอาคารและสถานที่
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน

