
 

ใบรับรองการท ากจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (จติอาสา) 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

                                     

 

 

    ข้าพเจ้า ......................................................................................ต าแหน่ง .............................................................. 
หน่วยงาน............................................................................................ต าบล.......................................................... 

อ าเภอ.........................................................จังหวัด.................................................เบอร์โทรศัพท์........................... 

ขอรับรองว่านักศึกษา (นาย/นางสาว).....................................................................รหัสนักศึกษา............................. 

ชั้นปีที.่........... ภาควิชาวิศวกรรม.............................................. หมายเลขโทรศัพท์ .................................................

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ รายละเอียดดังนี้ 
 

วนั/เดอืน/ป ี
เวลาปฏบิตัจิริง

(เวลา-เวลา) 

รวม  

(ชัว่โมง) 
รายละเอียดกจิกรรมที่ท า 

ลายมอืชือ่ผูร้บัรอง 

การท ากจิกรรมในแตล่ะวนั 

     

     

     

     

     

รวมชัว่โมงทีท่ าทัง้หมด 
   

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  --------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่านักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์กับหนว่ยงานตามวัน เวลาและสถานทีด่ังกล่าวจริง   

 

 

      ลงช่ือ.........................................................ผู้รับรอง 

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

                    ........../......................../............ 

 

 

 

 

 

รายบุคคล 

แนบ   1. รูปถา่ย (ก่อน/ระหว่าง/หลังท า) /ภาพรวมทกุคนทีท่ า 

        2. นักศกึษาตอ้งลงช่ือด้วยลายมือตนเอง     

        3. ผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อรับรอง/กิจกรรมทีท่ า/  

           ระยะเวลา/ชม.ทีท่ า (หา้มนกัศกึษาลงเอง) 

        4. แนบโครงการพร้อมเอกสาร (ถา้มี) 

 ประทับตราหน่วยงาน (ถา้มี) 

ตรวจสอบขอ้มูลแลว้ 

อนุมัติ.....................ชัว่โมง จ านวน ................คน 

 

(นางสาวดวงมณ ี วชรกุลธร) 

หัวหน้างานพฒันานักศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์

........../......................./............ 

ติดต่องานพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 045-353316 



 

 

 ใบรบัรองการท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์(จติอาสา) 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

   

ข้าพเจ้า ...................................................................................ต าแหน่ง ................................................................. 

หน่วยงาน............................................................................................ต าบล.......................................................... 

อ าเภอ.........................................................จังหวัด.................................................เบอร์โทรศัพท์........................... 

ขอรับรองว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามรายชือ่ดังต่อไปนี้  

ล าดับ รหสันกัศึกษา ชื่อ-สกลุ ชั้นป ี
ภาค 

วชิา 
เบอรโ์ทรศพัท ์ ลายมอืชือ่ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ดังนี้ 

1. ................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................. 

    ในวันที่ .................................................................... เวลา..................น.ถึงเวลา....................น.รวม.............ช่ัวโมง 

    เป็นความจริงทุกประการ 

      ลงช่ือ.........................................................ผู้รับรอง 

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

                    ........../......................../............ 

 

 

 

 

รายกลุ่ม แบบที่ 1  

(กรณไีม่เกนิ 10 คน) 

แนบ   1. รูปถา่ย (ก่อน/ระหว่าง/หลังท า) /ภาพรวมทกุคนทีท่ า 

        2. นักศกึษาตอ้งลงช่ือด้วยลายมือตนเอง     

        3. ผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อรับรอง/กิจกรรมทีท่ า/  

           ระยะเวลา/ชม.ทีท่ า (หา้มนกัศกึษาลงเอง) 

        4. แนบโครงการพร้อมเอกสาร (ถา้มี) 

 ประทับตราหน่วยงาน (ถา้มี) 

ตรวจสอบขอ้มูลแลว้ 

อนุมัติ.....................ชัว่โมง จ านวน ................คน 

 

(นางสาวดวงมณ ี วชรกุลธร) 

หัวหน้างานพฒันานักศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์

........../......................./............ 

ติดต่องานพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 045-353316 



 

 

 ใบรบัรองการท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์(จติอาสา) 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

   
ข้าพเจ้า ...............................................................................ต าแหน่ง ..................................................................... 

หน่วยงาน............................................................................................ต าบล.......................................................... 

อ าเภอ.........................................................จังหวัด.................................................เบอร์โทรศัพท์........................... 

ขอรับรองว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามรายชือ่ดังต่อไปนี้  

 

ล าดับ รหสันกัศึกษา ชื่อ-สกลุ ชั้นป ี ภาควชิา เบอรโ์ทรศพัท์ ลายมอืชือ่ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       
  

รายกลุ่ม แบบที่ 2  

(กรณี 10 คนขึน้ไป) 

หนา้  



 

ต้อง print หน้า 2 เพือ่ให้ผู้รับรองลงนามด้วย 

 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ดังนี้ 

1.   .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................. 

ในวันที ่................................................................... เวลา..................น.ถึงเวลา....................น.รวม.............ชั่วโมง 

เป็นความจริงทุกประการ 

ขอ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ

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

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

 

 

      ลงช่ือ.........................................................ผู้รับรอง 

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

                    ........../......................../............ 

 

 

 

 

 

ล าดับ รหสันกัศึกษา ชื่อ-สกลุ ชั้นป ี ภาควชิา เบอรโ์ทรศพัท์ ลายมอืชือ่ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

แนบ   1. รูปถา่ย (ก่อน/ระหว่าง/หลังท า) /ภาพรวมทกุคนทีท่ า 

        2. นักศกึษาตอ้งลงช่ือด้วยลายมือตนเอง     

        3. ผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อรับรอง/กิจกรรมทีท่ า/  

           ระยะเวลา/ชม.ทีท่ า (หา้มนกัศกึษาลงเอง) 

        4. แนบโครงการพร้อมเอกสาร (ถา้มี) 

 ประทับตราหน่วยงาน (ถา้มี) 

ตรวจสอบขอ้มูลแลว้ 

อนุมัติ.....................ชัว่โมง จ านวน ................คน 

 

(นางสาวดวงมณ ี วชรกุลธร) 

หัวหน้างานพฒันานักศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์

........../......................./............ 

ติดต่องานพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 045-353316 


