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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 96 หมู 2 ถนนปรีดีพนมยงค  ตำบลประตูชยั อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

แบบรับรองการฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลนักศึกษา 

1. ช่ือ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................รหัสประจำตัว..................................... 

ช้ันปท่ี ............................. สาขาวิชา ................................................................... คณะ ................................................................ 

2. ท่ีอยู เลขท่ี .................. ถนน .......................................................... ตำบล/แขวง .......................................................................... 

อำเภอ/เขต ......................................................................... จังหวัด ............................................................................................. 

รหัสไปรษณีย ................................ โทรศัพท ........................................ E-mail ……….....………...........…………………………………. 

3. ท่ีพักในภาคเรียนท่ี ......... ปการศึกษา 2564 (สำหรับกรณีเรงดวน) 

ท่ีอยู เลขท่ี .................. ถนน ................................................................. ตำบล/แขวง .................................................................. 

อำเภอ/เขต .............................................................................. จังหวัด......................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ................................ โทรศัพท ........................................... E-mail…...............………………………………………………. 

4. ผูปกครองนักศึกษาหรือผูท่ีสามารถติดตอได 

ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................. ความสัมพันธกับนักศึษา ............................................ 

ท่ีอยูเลขท่ี ........................ ถนน .................................................... ตำบล/แขวง ......................................................................... 

อำเภอ/เขต ................................................................................ จังหวัด ...................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ................................ โทรศัพท ..................................... E-mail ………....................…………………………………………. 

โทรศัพทท่ีทำงาน ............................................................... โทรศัพทมือถือ ................................................................................. 

5. สถานประกอบการท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา (พรอมแนบแบบใบตอบรับการฝกประสบการณวิชาชีพจากสถานประกอบการ) 

ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................ ตำแหนง ...................................................................... 

ช่ือสถานประกอบการ ..................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู เลขท่ี ............ หมู ........ ซอย ....................... ถนน .............................. ตำบล/แขวง ........................................................... 

อำเภอ/เขต ............................................... จังหวัด .......................................................... รหัสไปรษณีย ...................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของน้ี  เปนความจริงทุกประการหากปรากฏเอกสาร 

หรือขอความท่ีเปนเท็จ  ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพิจารณาลงโทษโดยการยกเลิก 

การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไดทันที 

 ท้ังน้ี ขาพเจาจะไมยกเลิก หรือขอยายสถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น   

อันสงผลกระทบตอการฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา หลังจากท่ีไดยื่นเอกสารแบบรับรองการฝกประสบการณวิชาชีพ/ 

สหกิจศึกษาแลว พรอมท้ังรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชา 

ฝกประสบการณ วิชาชีพ/สหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย ) 

ประจำปการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 และยินดีปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 

ขอรับรองวาเปนความจริง            ยินยอมและรับทราบการฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

 

(ลงช่ือ)............................................... นักศึกษา          (ลงช่ือ) ........................................................ ผูปกครอง 

       (..................................................)          (........................................................) 

วันท่ี ...................................................          วันท่ี ................................................... 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         หนา 1 จาก 2 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 96 หมู 2 ถนนปรีดีพนมยงค  ตำบลประตูชยั อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

 

สวนท่ี 2   ผลการพิจารณา (สำหรับสาขาวิชาพิจารณา) 

   (โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน [ ] หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน) 

   สาขาวิชาไดพิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษารายนี้แลว  ขอแจงผลการพิจารณาดังนี้  

[   ]  ใหฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  ภาคเรียนท่ี ........ ปการศึกษา 2564  

       ณ สถานประกอบการท่ีนักศึกษาระบุไว 

[   ]  รอพิจารณาในโอกาสตอไป 

[   ]  อ่ืน ๆ  โปรดระบุ  

       ............................................................................................................................................... 

 

 

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

        (........................................................)             (.......................................................) 

       อาจารยท่ีปรึกษา          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วันท่ี ............................................................    วันท่ี ............................................................ 

 

*** เอกสารจะสมบูรณตอเม่ือนักศึกษาย่ืนเอกสารตอผูปกครอง อาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 - ในกรณีขอเปดรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ใหย่ืนเอกสารพรอมคำรองขอเปดรายวิชาเรียน 

 - ในกรณีรายวิชาตามแผนการเรียน  ใหย่ืนเอกสารท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาเพ่ือขอจดหมายสงตัว

ในการฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         หนา 2 จาก 2 
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แบบตอบรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
 

ที่……………………………..………    ชื่อหนวยงาน……………………………….……………………… 

       ที่ตั้ง………………………………………………….……………….. 

       …………………………………………………………………………. 

       โทรศัพท……………………………………………….…………... 

      วันที่……..…….เดือน……………………………..พ.ศ…………..…….. 

เร่ือง …………………………………………………………. 

เรียน ……………………………………….…………………………. 

ตาม หนังสือของคณะ/ศูนย........................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ อว 0629......./ 

……..……ลงวันที่………… ....…...…..ไดขอความอนุเคราะหในการรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

นั้นไดพิจารณาแลว 

  (      )   ยินดีรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา จำนวน ………….คน 

   ตั้งแตวันที่…………………………………………………… 

   ถึงวันที่………………………………………………..……… 

   (      )   ไมสามารถรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวชิาชีพ/สหกิจศึกษาได 

 

 ทั้งนี้ ชื่อหนวยงาน..................................................ขอรับรองวาชื่อหนวยงาน............................................... 

(   )  ไมเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และจะใหนักศึกษาปฏิบัติตาม

มาตรการในการควบคุมปองกันของหนวยงานอยางเครงครัด 

(   ) มีมาตรการในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) 

ของกระทรวงสาธารณสุข/จังหวัด/ทองถ่ินของหนวยงานนั้นๆ  และจะใหนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ 

ในการควบคุมปองกันของหนวยงานอยางเครงครัด 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

   (ลงชื่อ) 

    (………………………..………………………………) 

   ตำแหนง…………………..………………………………… 

รายชื่อนักศึกษาที่รับเขาฝกประสบการณวชิาชีพ/สหกิจศึกษา 

1. ……………………………………………..……………  2. ….………………………………………………………….. 

3.  ………………………………………………..……….  4.  ………..………………………..…………………………. 

5.  …………………………………….…………..……….  6.  ………..………………………….…………………………. 
 

สาขาวชิา ........................................ 

โทร. .............................................. 

โทรสาร ......................................... 
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