
                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่    14   กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 

 



ก าหนดการ 

สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ถ่ายทอดสดผ่านเพจสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  
ระหว่างวันที่ 16 – 26 กรกฎาคม 2564 

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  
 

ผ่านระบบ Zoom Meeting https://kku.world/5hmzx 

Meeting ID: 943 8433 4370 

Passcode: 484792 
เวลา  17:00 – 17:30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form 

17:30 – 17:40 น.  พิธีเปิดกิจกรรม 
กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสู่ร่มกระเบา เราสีแสด 
โดย นายอัครวิชญ์ คงชุม อุปนายกฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564    

17:40 – 18:00 น.  กล่าวเปิดกิจกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ  
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

17:30 – 18:00 น.  กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ 
โดย นายวิศรุต เชิดรัมย์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

18:00 – 19:00 น. ชี้แจงรูปแบบกิจกรรมสู่ร่มกระเบา เราสีแสด ถ่ายทอดสดผ่านเพจสโมสร
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ 
โดยฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนันทนาการ 

19:00 – 19:30 น.  พักรับประทานอาหารเย็น 
19:30 – 20:30 น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาใหม่ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
และสะท้อนผลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสู่ร่มกระเบาเราสีแสด 

............................................................................................................................. ................................................. 
***ด าเนินกิจกรรมตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

หมายเหตุ :  
1. ผู้เข้าร่วมและผู้ด าเนินกิจกรรม ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 - ตรวจวัดอุณหภูมริ่างกายก่อนเขา้ด าเนินกิจกรรม และไม่อนุญาตให้ผู้มีอณุหภูมริ่างกายมากกว่า 37:5 °C   
 - มีแอลกอฮอล์ เจลหรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค บริการก่อนด าเนินกิจกรรม 
 - เว้นระยะยืนหรือน่ังห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการตดิตอ่สัมผสัหรือแพร่เช้ือโรคทางฝอยละอองน้ าลาย 
 - ผู้ด าเนินกิจกรรมต้องสวมใส่หนา้กากอนามัยหรือเฟซชีลด์ (face shield) ในการด าเนินกิจกรรม 
 - จัดการใช้พืน้ท่ี 4 ตารางเมตร/คน 
2. ก าหนดการและกิจกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลาตามความเหมาะสม 
 

https://kku.world/5hmzx?fbclid=IwAR0t716xhXsvO3Ph0JMVVMRPurzMirwA_-EVL3nW-CizjQoDyv-xw-pyeF4


                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14  กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 



 

                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14   กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14    กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่  14   กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 

 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่  14  กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่  14  กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์ 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 

 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14   กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
        
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : นายชัชวาล หนองนา 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14   กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  ดร.ศุภโชค สอนศิลป์ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : ดร.ศุภโชค สอนศิลป์ 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14   กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารีนารถ กลิ่นหอม 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารีนารถ กลิ่นหอม 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่  14  กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงศ์ตาธรรม  
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงศ์ตาธรรม 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14   กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14   กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  ดร.คุณากร สายลวดค า 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : ดร.คุณากร สายลวดค า 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14    กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  นางพรรณี ศรีกลชาญ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : นางพรรณี ศรีกลชาญ 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่  14   กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14   กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14   กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14    กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 



                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร. 50417, 104 
ที ่ อว 660301.4.3.2/ ว.334       วันที่   14   กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 

เรียน  นายเจษฎากร ภูกาบ 
 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการ            
สู่ร่มกระเบา เราสีแสด ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.30 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้) และขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับ กลับมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ (ชั้น 1) 
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
         
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
ข้าพเจ้า : นายเจษฎากร ภูกาบ 

(  ) ยินดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสู่ร่มกระเบา เราสีแสด (กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่   
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

(  ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
 
 
 

 
 

       ลงชื่อ......................................................... 
       (.................................................................)  
 
 
 


