
 
ส�วนราชการ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น  โทร. 45591 
ท่ี   ศธ.0514.5.3.1/ ว. 212       วันท่ี   31  ตุลาคม   2560 
เรื่อง     ขอสํารวจข(อมูลสิทธิ์สวัสดิการเพ่ือให(บุตรเข(าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น  
           ระดับอนุบาลศึกษา ประจําป5การศึกษา  2561 - 2564 
 

เรียน     รองผู(อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น ฝ9ายการศึกษาพิเศษ 
 
  ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�นได(ดําเนินการให(บุคลากรท่ีเป;นข�าราชการ
ลูกจ(างประจํา   พนักงานเงินงบประมาณแผ�นดิน  พนักงานงบประมาณเงินรายได(       และพนักงานราชการ 
แจ(งความประสงค>ขอใช(สิทธิ์สวัสดิการบุตรเข(าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�นระดับอนุบาลศึกษา  
ประจําป5การศึกษา  2561 – 2564 ดังนี้ 
  ป5การศึกษา  2561  รับเด็กท่ีเกิดระหว�างวันท่ี  1  มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

ป5การศึกษา  2562  รับเด็กท่ีเกิดระหว�างวันท่ี  1  มิถุนายน  2557 – 31 พฤษภาคม 2558 
ป5การศึกษา  2563  รับเด็กท่ีเกิดระหว�างวันท่ี  1  มิถุนายน  2558 – 31 พฤษภาคม 2559 
ป5การศึกษา  2564  รับเด็กท่ีเกิดระหว�างวันท่ี  1  มิถุนายน  2559 – 31 พฤษภาคม 2560 
ท้ังนี้ เพ่ือให(การดําเนินการด(านการรับนักเรียนใหม� และสามารถวางแผนการดําเนินการของ 

โรงเรียนเป;นไปด(วยความเรียบร(อย     จึงใคร�ขอความร�วมมือจากบุคลากรในหน�วยงานของท�านท่ีมีบุตรธิดาเกิด
ระหว�างวันท่ี    1   มิถุนายน  2556   –  31   พฤษภาคม   2560  โปรดกรอกข(อมูลเอกสารหมายเลข 1-3/4 
เพ่ือเป;นข(อมูลในการวางแผนบริหารจัดการของโรงเรียนต�อไป           และสามารถดาวน>โหลดแบบฟอร>มได(ท่ี      
http://www.satit.kku.ac.th ส�งกลับคืนมาท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน  
2560 หากพ(นกําหนดนี้แล(ว  ทางโรงเรียนจะสรุปจํานวนของผู(ใช(สิทธิ์ 
  อนึ่ง  เพ่ือมิให(เกิดความซํ้าซ(อนของจํานวนผู(ใช(สิทธิ์ในกรณีท่ี บิดา  มารดา  สามารถใช(สิทธิ์
สวัสดิการให(บุตร – ธิดาเข(าเรียนได(ท้ังคู�  ขอให(ลงรายชื่อเฉพาะผู(ใช(สิทธิ์เบิกจ�ายเพียงคนเดียวเท�านั้น 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

          
(นางพวงทอง   พูลเรือง) 

   ผู(อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทกึข้อความ 



เอกสารหมายเลข 1 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
แบบแสดงความจํานงและเสนอช่ือบุตรบุคลากรเพ่ือเข�าศึกษา 

ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ประเภทสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

  ช่ือหน�วยงาน :               ป2การศึกษา :2561 
 
 
1.  เรียน  คณบดี/ผู�อํานวยการศูนย8สถาบัน/หัวหน�าสํานักงานอธิการบดี 
  ข(าพเจ(า  (นาย/นาง)......................................................................................................................................... 
ประเภทตําแหน�ง 
  �  ข(าราชการ �  ลูกจ(างประจํา�  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ�นดิน�พนักงานเงินรายได( 
� พนักงานราชการ ตําแหน�ง ...................................................................... สังกัด...................................อายุ..................ป5   
ปฏิบัติงาน  ณ หน�วยงาน ต้ังแต�วันท่ี........................................รวมเวลา................ป5..............เดือนท่ีอยู�ปXจจุบัน................... 
................................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................โทรศัพท>.................................................... 
  ข(าพเจ(าใคร�ขอความอนุเคราะห>จากท�าน โปรดเสนอชื่อบุตรของข(าพเจ(าซ่ึงเป;นผู(มีคุณสมบัติเข(าข�ายท่ีจะศึกษา ณ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น เพ่ือรับการพิจารณาเข(าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น ในประเภทกลุ�ม
สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ชื่อ...............................................................................วัน/เดือน/ป5เกิด.................................................................... 
ขอความอนุเคราะห>เข(าศึกษาในชั้น..............................................................ป5การศึกษา.......................................................... 

ชื่อ........................................................................................วัน/เดือน/ป5เกิด.......................................................... 
ขอความอนุเคราะห>เข(าศึกษาในชั้น....................................................................ป5การศึกษา..................................................... 
  เหตุผลท่ีขอเข(าศึกษา  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น คือ ..................................................................... 
............................................................................................................................................................................................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
  ข(าพเจ(าขอรับรองว�า   ข(าพเจ(าจะให(ความร�วมมือกับทางโรงเรียนสาธิตฯ  ในการช�วยพัฒนาคุณภาพของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนรวมท้ังยินดีให(ความร�วมมือในการชําระค�าใช(จ�ายใดๆ   ท่ีเก่ียวข(องกับการศึกษาของบุตรของข(าพเจ(า
ตามท่ีมหาวิทยาลัยออกประกาศ       นอกจากนั้น  ยินดีให(การสนับสนุนมาตรการใดๆ   ท่ีเก่ียวกับโรงเรียนสาธิตฯ ตามท่ี
มหาวิทยาลัย คณะ/หน�วยงาน โรงเรียนสาธิตฯ หรือตามท่ีท�านร(องขอ 
 
 
       ลงชื่อ............................................................ 
              (............................................................) 
       วันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ............. 
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2.  เรียน  อธิการบดี 
  ข(าพเจ(า ................................................................................................................................................... 
ตําแหน�ง  �  คณบดี  �ผู(อํานวยการ �  หัวหน(าสํานักงานอธิการบดี 
หน�วยงาน  (คณะ, ศูนย>, สถาบัน, สํานัก)................................................................................................................. 
  ขอเสนอชื่อบุตรของบุคลากรตามข(อ  1  เข(าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น ตามหลักเกณฑ> 
ของโรงเรียนฯในประเภทสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
  ข(าพเจ(าขอรับรองว�าบุคลากรดังกล�าว           มีเหตุผลและความจําเป;นท่ีควรได(รับการพิจารณาให(เข(าศึกษา  
ณ โรงเรียนสาธิตฯ     และข(าพเจ(าจะสนับสนุนและดําเนินการเพ่ือให(บุคลากรท่ีได(รับการเสนอชื่อครั้งนี้ให(ความร�วมมือ 
กับทางโรงเรียนตามท่ีแจ(งไว(ในข(อ 1 รวมท้ังจะช�วยประสานงานติดตามดําเนินการกรณีมีปXญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให(บุคลากร 
ส�วนใหญ�ของคณะ/หน�วยงานยังคงได(รับความอนุเคราะห>เช�นท่ีผ�านมา   และเพ่ือให(โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพเพ่ือ
ประโยชน>แก�นักเรียนได( 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให(ความอนุเคราะห> 
 
       ลงชื่อ.......................................................................... 
        (..........................................................................) 
       ตําแหน�ง...................................................................... 
       วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ............. 
 
 
 
3.  เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร8 
   

มหาวิทยาลัยขอนแก�น ขอส�งแบบแสดงความจํานงของบุคลากรและเสนอชื่อจากคณบดี/หัวหน(าหน�วยงาน  
ซ่ึงบุคลากรสังกัด และประสงค>จะให(บุตรของตนเข(าศึกษา  ณ โรงเรียนสาธิตฯ พร(อมคํารับรองท่ีเก่ียวข(อง      เพ่ือให(
โรงเรียนได(พิจารณาตามข้ันตอนต�อไป 
  อนึ่ง  ผลการพิจารณาให(เข(าศึกษานั้น อยู�ในดุลยพินิจของโรงเรียน กรณีท่ีนักเรียนขาดคุณสมบัติหรือไม�ผ�าน 
การคัดเลือกหรือกรณีท่ีจํานวนรับในกลุ�มนี้มีจํากัดตามจํานวนท่ีได(รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย     รวมท้ังกรณีท่ี 
เป;นผลจากความร�วมมือของบุคลากรหรือของคณะ/หน�วยงาน ตามท่ีเคยหรือให(การรับรองไว(นั้น    ผลการพิจารณาให( 
อยู�ในดุลยพินิจของโรงเรียนเช�นเดียวกัน 
 
       
       ลงชื่อ.......................................................................... 
              (..........................................................................) 
       ตําแหน�ง...................................................................... 
        วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ............. 



เอกสารหมายเลข 3/1 
 
 

ข�อมูลสรุปการแจ�งความประสงค8ยืนยันขอใช�สิทธิ์สวัสดิการ เพื่อเข�าเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ระดับอนุบาลศึกษาป2ที่  1  ป2การศึกษา  2561 

 

ลําดับท่ี 

 
 

         ชื่อผู(ใช(สิทธิ์สวสัดิการ 

  ข(าราชการสาย/ลูกจ(าง        พนักงาน  
 
          ชื่อคู�สมรส 

 
 
  สถานที่ทํางาน(คู�สมรส) 

 
 
ตําแหน�ง 

 
 
     ชื่อบุตร – ธิดา 

 
 
วันเดือนป5เกิด 

สาย ก 

สาย ข 

สาย ค 

ลูกจ(างประจํา 

พนักงานราชการ 

งบประมาณ
แผ�นดิน

เงินรายได( 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 

ลงชื่อ.......................................................................คณบดี/ผู(อํานวยการ/หัวหน(างาน 
                                                               (............................................................................) 

                          ตําแหน�ง........................................................................ 
                                                                 ....................../............................./....................... 
 



เอกสารหมายเลข 3/2 
 
 

ข�อมูลสรุปการแจ�งความประสงค8ยืนยันขอใช�สิทธิ์สวัสดิการ เพื่อเข�าเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ระดับอนุบาลศึกษาป2ที่  1  ป2การศึกษา  2562 

 

ลําดับท่ี 

 
 

         ชื่อผู(ใช(สิทธิ์สวสัดิการ 

  ข(าราชการสาย/ลูกจ(าง        พนักงาน  
 
          ชื่อคู�สมรส 

 
 
  สถานที่ทํางาน(คู�สมรส)

 
 
ตําแหน�ง 

 
 
     ชื่อบุตร – ธิดา 

 
 
วันเดือนป5เกิด 

สาย ก 

สาย ข 

สาย ค 

ลูกจ(างประจํา 

พนักงานราชการ 

งบประมาณ
แผ�นดิน

เงินรายได( 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 

ลงชื่อ.......................................................................คณบดี/ผู(อํานวยการ/หัวหน(างาน 
                                                             (............................................................................) 

                                                       ตําแหน�ง........................................................................ 
                                                             ....................../............................./....................... 
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ข�อมูลสรุปการแจ�งความประสงค8ยืนยันขอใช�สิทธิ์สวัสดิการ เพื่อเข�าเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ระดับอนุบาลศึกษาป2ที่  1  ป2การศึกษา  2563 

 

ลําดับท่ี 

 
 

         ชื่อผู(ใช(สิทธิ์สวสัดิการ 

  ข(าราชการสาย/ลูกจ(าง        พนักงาน  
 
          ชื่อคู�สมรส 

 
 
  สถานที่ทํางาน(คู�สมรส)

 
 
ตําแหน�ง 

 
 
     ชื่อบุตร – ธิดา 

 
 
วันเดือนป5เกิด 

สาย ก 

สาย ข 

สาย ค 

ลูกจ(างประจํา 

พนักงานราชการ 

งบประมาณ
แผ�นดิน

เงินรายได( 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 

ลงชื่อ.......................................................................คณบดี/ผู(อํานวยการ/หัวหน(างาน 
                                                              (............................................................................) 
                                                         ตําแหน�ง........................................................................ 
                                                              ....................../............................./....................... 
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ข�อมูลสรุปการแจ�งความประสงค8ยืนยันขอใช�สิทธิ์สวัสดิการ เพื่อเข�าเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ระดับอนุบาลศึกษาป2ที่  1  ป2การศึกษา  2564 

 

ลําดับท่ี 

 
 

         ชื่อผู(ใช(สิทธิ์สวสัดิการ 

  ข(าราชการสาย/ลูกจ(าง        พนักงาน  
 
          ชื่อคู�สมรส 

 
 
  สถานที่ทํางาน(คู�สมรส)

 
 
ตําแหน�ง 

 
 
     ชื่อบุตร – ธิดา 

 
 
วันเดือนป5เกิด 

สาย ก 

สาย ข 

สาย ค 

ลูกจ(างประจํา 

พนักงานราชการ 

งบประมาณ
แผ�นดิน

เงินรายได( 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 

ลงชื่อ.......................................................................คณบดี/ผู(อํานวยการ/หัวหน(างาน 
                                                              (............................................................................) 
                                                         ตําแหน�ง........................................................................ 
                                                              ....................../............................./....................... 
 


