
 

 

 

ค ำร้องขอให้คณะออกหนังสือนิสิตฝึกงำน 
คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว 

 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ให้คณะออกหนังสือรำชกำร 

เรียน คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................รหัสประจ าตัวนสิิต........................... 
สาขาวิชา................................................................ชั้นปีที่.........เกรดเฉลี่ยสะสม...........หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
ที่อยู่.....................................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ดูแลการฝึกงาน.......................................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
  มีความประสงค์ขอให้คณะฯ ออกหนังสือราชการเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงาน ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ขอความอนุเคราะห์ฝึกงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ชื่อ..................................................................... 
2. สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่................หมู่..........ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................. 
   จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...............หมายเลขโทรศัพท์..........................โทรสาร..................... .......... 

  3. ซึ่งให้เรียนถึง...................................................................................................................................... .............. 
4. เริ่มฝึกงาน ตั้งแต่วันที่........................................................ถึงวันที่................................................................... 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  

      ลงชื่อ.....................................................(นิสิตผู้ยื่นค าร้อง) 
            (......................................................) 

ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ............................................................................................................................. ...............................................................
.............................................................................................................................................................................. ........................... 
 

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

                                                                                     วันที่...............................................................  

 

 

 

 

กรุณากรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง 

 ให้ความอนุเคราะห์  ไมใ่ห้ความอนุเคราะห์ 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา  จนัทร์ข้างแรม)  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

อฝ. 01 

ปรับแก้เมื่อ 01/10/61 
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โปรดด ำเนินกำรดังนี้ 

 นิสิตส่งค ำร้องขอให้คณะออกหนังสือนิสิตฝึกงำน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ 
1. หนังสือยินยอมให้นิสิตไปฝึกงาน จ านวน 1 ฉบับ (ขอรับได้ที่งานกิจการนิสิต) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของนิสิตผู้เข้ารับการฝึกงาน จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพยาน จ านวน 1 ฉบับ (พยาน 2 คนคนละฉบับ) 
6. ข้อมูลสถานที่ฝึกงาน ได้แก่ ชื่อสถานประกอบการที่ถูกต้อง และท าหนังสือเรียนถึง  
    (ระบุชื่อ-นามสกุล /ต าแหน่งให้ชัดเจน) ให้พิมพ์รายละเอียดข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 
    และพิมพ์ออกมา 1 ฉบับ เพ่ือแนบค าร้องฯ 

 การติดต่อสถานประกอบการให้ติดต่อครั้งละ 1 แห่ง เท่านั้น นิสิตจะติดต่อสถานประกอบการแห่งที่ 2 ได้  
ก็ต่อเมื่อได้รับการตอบปฏิเสธจากสถานประกอบการแห่งแรกที่ติดต่อก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนังสอืยินยอมให้นิสิตไปฝึกงำน 

 

เขียนที่................................................................................... 
วันที่..................เดือน................................พ.ศ...................... 

 
 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว............................................................................................ อำยุ..... ....................ปี 
บ้ำนเลขที่.................หมู่ที่....................ถนน..............................ต ำบล................................อ ำ เภอ.........................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์(บ้ำน)...... ........................................ ...........
โทรศัพท์(มือถือ)........................ .................................เป็นผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตำมกฎหมำยของ  
นำย/นำงสำว....................................... ..................................โดยเกี่ยวข้องเป็น.........................................ของนิสิต  
ขอให้ควำมยินยอมให้ นำย/นำง/นำงสำว........................................ ........................ไปฝึกงำนชว่งภำคเรยีนที.่................            
ปีกำรศึกษำ..............................เพ่ื อต้องกำรให้นิสิตมีควำมรู้เพ่ิมเติมและฝึกฝนประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ               
อัน เป็นประโยชน์อย่ ำงยิ่ งต่อนิ สิต  ในกรณี ที่ นิ สิ ตฝึกงำนต้องมีกำรเดินทำงไปปฏิบัติ งำนต่ำงประเทศ 
ตำมที่หน่วยงำนก ำหนดนิสิตจะต้องดูแลรับผิดชอบตัวเอง โดยข้ำพเจ้ำรับทรำบ และยินยอมให้นิสิตเดินทำงไป
ปฏิบั ติ งำนต่ ำงประเทศได้  ซึ่ งในระหว่ำงไปฝึกงำนครั้ งนี้  ห ำกเกิด อุบั ติ เหตุขึ้นจนท ำให้ ได้ รับบำดเจ็บ  
ทุพพลภำพ หรือเสียชีวิต ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะไม่เรียกร้องสิทธิหรือฟ้องร้องทำงแพ่งต่อคณะวิทยำศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว และผู้เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรฝึกงำนดังกล่ำว 
 จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 
                                     (ลงชื่อ)........................................................................ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม  
                 (........................................................................) 
              
                 (ลงชื่อ)........................................................................พยำน  
                  (................................................................ .......) 
 
     (ลงชื่อ).......................................................................พยำน  
                            (.......................................................................) 
 
 ข้ำพเจ้ำรับทรำบกำรอนุญำตของผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และยินยอมที่จะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จำก 
คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว ดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย 
 
 
  (ลงชื่อ)........................................................................นิสิตผู้เข้ำรับกำรฝึกงำน 
                          (........................................................................) 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศัพท์  ๐-๓810-2222 ต่อ 4053 
โทรสาร   ๐-๓๗๒๖-๑๘๐๑ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอฝึกงำน 

 

 

 

ติดตอ่สถานประกอบการด้วยตนเอง 
(สอบถามข้อมลูการรับเข้าฝึกงาน) 

กรอกแบบฟอร์ม อฝ.01 พร้อมแนบเอกสารประกอบ 
(ใบค าร้องขอให้คณะออกหนงัสอืนิสติฝึกงาน) 

สง่เอกสารทีง่านกิจการนิสติ 
(ห้องงานกิจการนิสติ ชัน้ 1 อาคารเทียนทอง) 

รับหนงัสอืราชการ”ขอความอนเุคราะห์ให้นิสติฝึกงาน” 

(ห้องงานกิจการนิสติ ชัน้ 1 อาคารเทียนทอง) 

นิสติสง่เอกสาร”ขอความอนเุคราะห์ให้นิสติฝึกงาน” 

(นิสติด าเนินการสง่เอกสารด้วยตนเอง) 

สถานการประกอบการตอบรับ 

สถานการประกอบการปฏิเสธ 

ระยะเวลำ 10 - 20 วันท ำกำร 

กรอกแบบฟอร์ม อฝ.02 

(ใบค าร้องขอออกหนงัสอืราชการ ”สง่ตวันิสติเข้าฝึกงาน”) 

สง่เอกสารทีง่านกิจการนิสติ 
(ห้องงานกิจการนิสติ ชัน้ 1 อาคารเทียนทอง) 

รับหนงัสอืราชการ”สง่ตวันิสติเข้าฝึกงาน” พร้อมเอกสารออกฝึกงาน 
(ห้องงานกิจการนิสติ ชัน้ 1 อาคารเทียนทอง) 

ระยะเวลำ 7 – 10 วันท ำกำร 

ปรับแก้ขั้นตอนเม่ือ 01/10/61 




