
เวลามา ลายเซ็นนิสิต เวลากลับ ลายเซ็นนิสิต หมายเหตุ

จ. 27 พ.ค. 62

อ. 28 พ.ค. 62

พ. 29 พ.ค. 62

พฤ. 30 พ.ค. 62

ศ. 31 พ.ค. 62

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

รวมจํานวนการฝกงานทั้งหมด  ...........................  วัน
ลาปวย  ...........................  วัน
ลากิจ  ...........................  วัน

เวลาเริ่มงาน.......................น.                  เวลาเลิกงาน.......................น.  (โปรดระบุเวลาเริ่มงาน-เลิกงานของบริษัท)

เดือนพฤษภาคม 2562

รวมจํานวน ........................ วัน    ลงชื่อ .....................................................................(ผูควบคุมการฝกงาน)

เริ่มฝกงานระหวางวันที่ .........เดือน .........................  ถึง วันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. 2562

บริษัท/หนวยงาน ......................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล .........................................................................................................ภาควิชาวิศวกรรม..............................................

ระหวาง  เดือน                       -  เดือน                         2562

ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



เวลาเริ่มงาน.......................น.                  เวลาเลิกงาน.......................น.  (โปรดระบุเวลาเริ่มงาน-เลิกงานของบริษัท)

เริ่มฝกงานระหวางวันที่ .........เดือน .........................  ถึง วันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. 2562

บริษัท/หนวยงาน ......................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล .........................................................................................................ภาควิชาวิศวกรรม..............................................

ระหวาง  เดือน                       -  เดือน                         2562

ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เวลามา ลายเซ็นนิสิต เวลากลับ ลายเซ็นนิสิต หมายเหตุ

ส. 1 มิ.ย. 62

อา. 2 มิ.ย. 62

จ. 3 มิ.ย. 62

อ. 4 มิ.ย. 62

พ. 5 มิ.ย. 62

พฤ. 6 มิ.ย. 62

ศ. 7 มิ.ย. 62

ส. 8 มิ.ย. 62

อา. 9 มิ.ย. 62

จ. 10 มิ.ย. 62

อ. 11 มิ.ย. 62

พ. 12 มิ.ย. 62

พฤ. 13 มิ.ย. 62

ศ. 14 มิ.ย. 62

ส. 15 มิ.ย. 62

อา. 16 มิ.ย. 62

จ. 17 มิ.ย. 62

อ. 18 มิ.ย. 62

พ. 19 มิ.ย. 62

พฤ. 20 มิ.ย. 62

ศ. 21 มิ.ย. 62

ส. 22 มิ.ย. 62

อา. 23 มิ.ย. 62

จ. 24 มิ.ย. 62

อ. 25 มิ.ย. 62

พ. 26 มิ.ย. 62

พฤ. 27 มิ.ย. 62

ศ. 28 มิ.ย. 62

ส. 29 มิ.ย. 62

อา. 30 มิ.ย. 62

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

รวมจํานวนการฝกงานทั้งหมด  ...........................  วัน
ลาปวย  ...........................  วัน
ลากิจ  ...........................  วัน

เดือนมิถุนายน 2562

รวมจํานวน ........................ วัน    ลงชื่อ .....................................................................(ผูควบคุมการฝกงาน)



เวลาเริ่มงาน.......................น.                  เวลาเลิกงาน.......................น.  (โปรดระบุเวลาเริ่มงาน-เลิกงานของบริษัท)

เริ่มฝกงานระหวางวันที่ .........เดือน .........................  ถึง วันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. 2562

บริษัท/หนวยงาน ......................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล .........................................................................................................ภาควิชาวิศวกรรม..............................................

ระหวาง  เดือน                       -  เดือน                         2562

ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เวลามา ลายเซ็นนิสิต เวลากลับ ลายเซ็นนิสิต หมายเหตุ

จ. 1 ก.ค. 62

อ. 2 ก.ค. 62

พ. 3 ก.ค. 62

พฤ. 4 ก.ค. 62

ศ. 5 ก.ค. 62

ส. 6 ก.ค. 62

อา. 7 ก.ค. 62

จ. 8 ก.ค. 62

อ. 9 ก.ค. 62

พ. 10 ก.ค. 62

พฤ. 11 ก.ค. 62

ศ. 12 ก.ค. 62

ส. 13 ก.ค. 62

อา. 14 ก.ค. 62

จ. 15 ก.ค. 62

อ. 16 ก.ค. 62

พ. 17 ก.ค. 62

พฤ. 18 ก.ค. 62

ศ. 19 ก.ค. 62

ส. 20 ก.ค. 62

อา. 21 ก.ค. 62

จ. 22 ก.ค. 62

อ. 23 ก.ค. 62

พ. 24 ก.ค. 62

พฤ. 25 ก.ค. 62

ศ. 26 ก.ค. 62

ส. 27 ก.ค. 62

อา. 28 ก.ค. 62

จ. 29 ก.ค. 62

อ. 30 ก.ค. 62

พ. 31 ก.ค. 62

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

รวมจํานวนการฝกงานทั้งหมด  ...........................  วัน
ลาปวย  ...........................  วัน
ลากิจ  ...........................  วัน

เดือนกรกฎาคม 2562

รวมจํานวน ........................ วัน    ลงชื่อ .....................................................................(ผูควบคุมการฝกงาน)



เวลาเริ่มงาน.......................น.                  เวลาเลิกงาน.......................น.  (โปรดระบุเวลาเริ่มงาน-เลิกงานของบริษัท)

เริ่มฝกงานระหวางวันที่ .........เดือน .........................  ถึง วันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. 2562

บริษัท/หนวยงาน ......................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล .........................................................................................................ภาควิชาวิศวกรรม..............................................

ระหวาง  เดือน                       -  เดือน                         2562

ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เวลามา ลายเซ็นนิสิต เวลากลับ ลายเซ็นนิสิต หมายเหตุ

พฤ. 1 ส.ค. 62

ศ. 2 ส.ค. 62

ส. 3 ส.ค. 62

อา. 4 ส.ค. 62

จ. 5 ส.ค. 62

อ. 6 ส.ค. 62

พ. 7 ส.ค. 62

พฤ. 8 ส.ค. 62

ศ. 9 ส.ค. 62

ส. 10 ส.ค. 62

อา. 11 ส.ค. 62

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

รวมจํานวนการฝกงานทั้งหมด  ...........................  วัน
ลาปวย  ...........................  วัน
ลากิจ  ...........................  วัน

เดือนสิงหาคม 2562

รวมจํานวน ........................ วัน    ลงชื่อ .....................................................................(ผูควบคุมการฝกงาน)


	พ.ค.-สค62 

