ใช้สถานประกอบการละ 1 ฉบับ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี
รายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการวิชาชีพ
ประเภทวิชา.............................................สาขาวิชา.............................................
ประจาภาคเรียนที่........................ ปีการศึกษา........................
ชื่อสถานประกอบการ..................................................................................... ลักษณะหน่วยงาน  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชน
ที่อยู.่ .....................................................................................................................................เบอร์โทรศัพท์………….............................
นักเรียน นักศึกษาที่ประสบการวิชาชีพจานวน.......................................คน เป็น ชาย.............คน หญิง.............คน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

ลงชื่อ.........................................................

ลงชื่อ.........................................................

ลงชื่อ.........................................................

(..........................................................)
ครูที่ปรึกษา

(..........................................................)
หัวหน้าแผนกวิชา

(นายรอสดี แวหะยี)
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

กรุณาเขียนรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนส่งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ทว.001

แบบคำร้องขอฝึกงำนในสถำนประกอบกำร
วันที่.........เดือน................................พ.ศ.................
เรื่อง ขอฝึกงานในสถานประกอบการ
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี
สิ่งที่แนบ ประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ปกครอง
สาเนาใบรับรองผลการเรียน (ผลการเรียนต้องไม่ต่ากว่า 1.75)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด

ข้าพเจ้านาย/นางสาว......................................................รหัสประจาตัว......................................... .....
นักศึกษาระดับ  ปวช.  ปวส.ปีที่............กลุ่มเรียน……….............…… สาขาวิชา........................................................
 นักศึกษาปกติ  นักศึกษาระบบทวิภาคี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม...................... มีความประสงค์ขอฝึกงาน
ในภาคเรียนที่ .......... /.......................
๑. ชื่อกลุ่มวิชาฝึกงาน ……………………………………………….
๑.๑ รหัสวิชา……….............……ชื่อวิชา………….....................….…………...........……นก (ท ป น) ……-………-………
๑.๒ รหัสวิชา……….............……ชื่อวิชา………….....................….…………...........……นก (ท ป น) ……-………-………
๑.๓ รหัสวิชา……….............……ชื่อวิชา………….....................….…………...........……นก (ท ป น) ……-………-………
๑.4 รหัสวิชา……….............……ชื่อวิชา………….....................….…………...........……นก (ท ป น) ……-………-………
๒. ชื่อหน่วยงานที่ขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์ .............................................................................................................
ตาแหน่งสูงสุดในหน่วยงานที่ติดต่อ (เช่น ผู้อานวยการ, ผู้จัดการ).........................................................................
เลขที่.............ถนน..............................ตาบล.........................................อาเภอ....................... ..................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................โทรศัพท์.........................................
๓. สถานประกอบการแห่งนี้  วิทยาลัยฯ จัดให้  นักศึกษา หาเอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ............................................................
(.............................................................)
นักเรียน นักศึกษา
ความเห็นครูที่ปรึกษา
……………………………………………………………………….…….
ลงชื่อ............................................................
(..........................................................)
ความเห็นหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
……………………………………………………………………….…….
ลงชื่อ............................................................
(นายรอสดี แวหะยี)

ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา
……………………………………………………………………….…….
ลงชื่อ............................................................
(..........................................................)
ความเห็นรองฯ ฝ่ายวิชาการ
……………………………………………………………………….…….
ลงชื่อ............................................................
(นายชิตคุณ ศุภกุล)

ลงชื่อ..............................................
(นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

ทว.002

ประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
1. ชื่อ - สกุล ...................................................................รหัสประจาตัว...................................
รูปถ่ายขนาด
3x4 ซม.
(ว/ด/ป) เกิด................................อายุ............ปี สูง............เซนติเมตร นาหนัก............กก.
สัญชาติ.....................เชือชาติ....................ศาสนา....................แพ้ยา...................................
โรคประจาตัว..............................................หมู่เลือด............โทรศัพท์...................................
2. ภูมิลาเนาเดิม................................................................................................................ ....................................
.........................................................................................................................................................................
3. ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................... ..............................................................................
เพื่อนที่สนิทชื่อ.....................................ที่อยู่................................................................ ....................................
........................................................................................................................................................................
4. ชื่อบิดา.........................................................อายุ................ปี อาชีพ............................................................
ชื่อมารดา.....................................................อายุ................ปี อาชีพ.................................. ..........................
ที่อยู่บิดา - มารดา.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. ชื่อผู้ปกครอง ในขณะศึกษาอยู่ ชื่อ - สกุล ................................................................................................
เกี่ยวข้องเป็น...............ที่อยู่..........................................................................................................................
.........................................................................................โทรศัพท์...............................................................
6. คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนสุดท้าย............................. หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 1.75 ขึนไปถึงจะมีสิทธิ์ออกฝึกในสถานประกอบการได้
7. ความสามารถพิเศษ
1................................................................................... .................................................................................
2............................................................................................................................ ........................................
3....................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................
5....................................................................................................................................................................
8. บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาได้ ชื่อ – สกุล ..............................................................
อาชีพ................................เกี่ยวข้องเป็น....................... ที่อยู่/ที่ทางาน........................................................
.................................................................................................................โทรศัพท์.......................................
9. ครูที่ปรึกษาชื่อ...............................................................................................................................................
ครูนิเทศชื่อ................................................................................................................. ...................................
10. ลักษณะการดาเนินงานของสถานประกอบการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับ.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

เขียนแผนที่ตั้งสถานประกอบการ

แผนที่โดยสังเขป โปรดระบุถนนใหญ่ ซอย ระยะทางที่สังเกตได้ง่าย
ชื่อสถานประกอบการ......................................................................................................................................................
ที่ตังเลขที่.........................หมู่ที่............................ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................................
ตาบล................................................อาเภอ....................................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท์..................................................................................................................... .....................................................
สถานที่อยู่ใกล้เคียง และสังเกตได้ง่าย คือ....................................................................................................................
ชื่อนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอาชีพ
1. ……………………………………………………..……สาขาวิชา....................................................ระดับชัน.................
2. ……………………………………………………..……สาขาวิชา....................................................ระดับชัน.................
3. ……………………………………………………..……สาขาวิชา....................................................ระดับชัน.................

รูปถ่ายสถานประกอบการ

รูปถ่ายสถานประกอบการที่เห็นได้ชัด

รูปถ่ายภาพรวมของสถานประกอบการ

ทว.003

หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า นาย,นาง,นางสาว...................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ
นาย/นางสาว................................................................... เกี่ ย วข้ อ งเป็ น .............................. อยู่ บ้ า นเลขที่ .................
หมู่ที่........ถนน.....................................ตาบล/เขต...........................................อาเภอ/แขวง...................................จังหวัด
.................................รหั ส ไปรษณี ย์ .....................โทรศั พ ท์ ผู้ ป กครอง..............................................ยิ น ยอมให้ นาย,
นางสาว................................................................ นักศึกษาสาขาวิช า................................................ ฝึ กงานในสถาน
ประกอบการ และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ มีอานาจในการควบคุมดูแล แนะนานักเรียน นักศึกษาใน
การปกครองของข้ า พเจ้ า ในระหว่ า งการฝึ ก งานหรื อ เรี ย นในสถานประกอบการ ในเรื่ อ งระเบี ย บ
การปฏิบัติและความปลอดภัยในการทางาน หากนาย/นางสาว................................................................ ทาเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ของสถานประกอบการเสียหายโดยเจตนา
ข้ า พเจ้ า ................................................................ (ผู้ ป กครอง) ยิ น ยอมชดใช้ ค่ า เสี ย หายต่ า งๆ ให้ ส ถาน
ประกอบการนันตามราคาที่เหมาะสม ถ้า นาย/นางสาว ................................................................ (นักศึกษา) ได้รับ
อุบั ติเหตุหรื อภัยอัน ตรายใดๆ เนื่ องจากการฝึกงานหรือเรียนในสถานประกอบการ ซึ่งเกิดขึนเพราะเหตุสุดวิสั ย
ประมาท หรือกรณีอื่นๆ ข้าพเจ้าจะไม่ดาเนินคดีกับทางวิทยาลั ยฯ ครู เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ ในทางแพ่ง
และอาญา รวมทังกฎหมายฉบับอื่นๆ อันอาจฟ้องโดยอาศัยบัญญัติของกฎหมายนันๆ ด้วย
ข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าว ในการฝึกงานหรือเรียนในสถานประกอบการ
ครังนีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
อนุญาต

ไม่อนุญาต

 ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานในสถานประกอบการ ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ จั ง หวั ด ยะลา
ปัตตานี นราธิวาสและ 4 อาเภอ ในจังหวัดสงขลา (อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอนาทวี และ
อาเภอจะนะ)
 ให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการนอกเขตพัฒนาพิเศษ
 เพราะ.............................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................................ผู้ปกครอง
(..........................................................)
ลงชื่อ..........................................................นักศึกษาฝึกงาน
(..........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(..........................................................)

