
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานล าพูน 
เรื่อง  การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าท างาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
……………………………………… 

  ด้วยส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนล ำพูน มีควำมประสงค์จะรับสมัคร บุคคลทั่วไป เข้ำรับกำรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน 
ตำมแผนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65  ซึ่งกำรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน เป็นกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนก่อน
เข้ำท ำงำน กระบวนกำรที่ท ำให้ผู้รับกำรฝึกและประชำกรวัยท ำงำน มีฝีมือ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ และ
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกำรท ำงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนได้ตำมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนล ำพูน จึงประกำศรับสมัครผู้เข้ำรับกำรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

1. หลักสูตรทีร่ับสมัคร  
 หมายเหต ุ: วันเวลำกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 
 

/ 2. กำรฝำกฝึก ... 
 

ล ำดับ 
ที่ 

สำขำช่ำง 
จ ำนวน 

ผู้รับกำรฝึก 
(คน) 

ฝึกในส ำนักงำนฯ ฝึกในสถำนประกอบกำร 
วันที่ปิดรบั

สมัคร จ ำนวน 
(เดือน) 

ฝึกใน  
สนพ.ล ำพูน 

จ ำนวน 
(เดือน) 

ฝึกในสถำน 
ประกอบกิจกำร 

๑ ช่ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 
ขนำดเล็ก 

15 ๒ 23 พ.ย. 64 
ถึง 

27 ม.ค. 65 

๑ 31 ม.ค. 65 
ถึง 

25 ก.พ. 65 

19 พ.ย. 64 

๒ ช่ำงเชื่อมอำร์กโลหะ 
ด้วยมือ 

15 ๒ 23 พ.ย. 64 
ถึง 

27 ม.ค. 65 

๑ 31 ม.ค. 65 
ถึง 

25 ก.พ. 65 

19 พ.ย. 64 

๓ ช่ำงเย็บจักรอุตสำหกรรม 
(ผ้ำ) 

15 ๒ 23 พ.ย. 64 
ถึง 

27 ม.ค. 65 

๑ 31 ม.ค. 65 
ถึง 

25 ก.พ. 65 

19 พ.ย. 64 

4 ช่ำงบ ำรุงรักษำ
รถจักรยำนยนต ์

15 ๒ 23 พ.ย. 64 
ถึง 

27 ม.ค. 65 

๑ 31 ม.ค. 65 
ถึง 

25 ก.พ. 65 

19 พ.ย. 64 
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๒. การฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ 
เมื่อจบกำรฝึกอำชีพในส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนล ำพูน ผู้รับกำรฝึกจะต้องเข้ำรับกำรฝึกในสถำนประกอบกำร            

ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในแต่ละหลักสูตร  ถ้ำผ่ำนกำรฝำกฝึกในสถำนประกอบกำร จึงจะถือว่ำส ำเร็จกำรฝึกหลักสูตรกำร
ฝึกเตรียมเข้ำท ำงำนและได้รับวุฒิบัตรจำกส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนล ำพูน   

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๓.๑  มีสัญชำติไทย อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 15 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร ไม่จ ำกัดเพศ  
๓.2  เป็นผู้จบกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (มัธยมศึกษำปีที่ 3) 
๓.3  สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
๓.4  มีสภำพจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรฝึก และสำมำรถฝึกได้สม่ ำเสมอตลอดหลักสูตร 
๓.5  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงศึกษำในสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ยกเว้นระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน 
๓.6  ไม่เป็นผู้ถือบวชในสมณะเพศ 
๓.7  ไม่เป็นผู้ติดยำเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ำยแรง 

๔. หลักฐานการสมัคร (ให้น ำมำในวันที่รำยงำนตัวปฐมนิเทศ) 
 ๔.๑  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน                                              จ ำนวน   ๑   ชุด 
 ๔.๒  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน                                     จ ำนวน   ๑   ชุด 
 ๔.๓  ส ำเนำประกำศนียบัตร/ใบ รบ./ใบรับรองวุฒิกำรศึกษำ           จ ำนวน   ๑   ชุด 
 ๔.๔  รูปถ่ำยหน้ำตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ น้ิว    จ ำนวน   ๑   รูป 
 4.5  เอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19   จ ำนวน   1   ชุด 

๕. ก าหนดวันรับสมัคร 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึง  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  

6. วิธีการสมัครฝึกอบรม   
6.1  สมัครทำงออนไลน์ ผ่านทาง เว็บไซต์ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนล ำพูน  

 www.dsd.go.th/lamphun หรือ scan QR code  
6.2  สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนล ำพูน (ฝ่ำยพัฒนำฝีมือแรงงำน)  

7. สถานที่รับสมัคร 
 ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนล ำพูน  เลขที่ ๑๒๙ หมู่ ๑๐ ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน    
โทรศัพท์. ๐ ๕๓๕๒ ๕๕๔๒  โทรสำร. ๐ ๕๓๕๒ ๕๕๔๒    

8. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์  
กรรมการสอบสัมภาษณ์ของส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานล าพูน จะโทรหาผู้ที่สมัครตามหมายเลขโทรศัพท์  

ที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร หลังจากที่ยื่นใบสมัครไม่เกิน 3 วันท าการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. แต่ไม่เกิน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19) 

สอบสัมภำษณ์   เพื่อต้องกำรทรำบคุณสมบัติเบื้องต้น ด้ำนบุคลิกภำพ  ควำมตั้งใจฝึกอำชีพ  เน้นกำรน ำควำมรู้ไป
ประกอบอำชีพ และคุณสมบัติเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร  

/ 9. ประกำศผลกำร ... 
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9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ประกาศผล ในวันจันทร์ที่  22  พฤศจิกายน 2564  ทาง Website  : http://www.dsd.go.th/Lamphun 
และ Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงาน ล าพูน  

10. ก าหนดการรายงานตัวปฐมนิเทศ และเปิดฝึกอาชีพ 
ผู้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือก ให้มารายงานตัวพร้อมเข้าฝึก ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา ๐๘.3๐ น.  

ณ ห้องประชุม อำคำร ๗ ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนล ำพูน  
- ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องรำยงำนตำมวันเวลำที่ก ำหนด  ส ำหรับผู้ที่ไม่บรรลุนิติภำวะต้องน ำ          

ผู้ปกครองมำในวันรำยงำนตัวด้วย ตำมเวลำที่ก ำหนดเพื่อจัดท ำเอกสำรกำรรำยงำนตัวและมอบตัว 
- ผู้สมัครเข้าพักในหอพัก  เมื่อได้รับกำรพิจำรณำให้เข้ำพักในหอพักแล้ว สำมำรถเตรียมตัวเข้ำหอพักได้ 

ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

๑1. การฝึกอาชีพ 
๑1.๑  ผู้รับกำรฝึกทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบของส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนล ำพูน 

๑1.๒  ผู้รับกำรฝึกทุกคน  ต้องเข้ำแถวเคำรพธงชำติ  สวดมนต์  และออกก ำลังกำยทุกวัน ระหว่ำง 
                    เวลำ ๐๘.00 – ๐๘.๓๐ น.   

๑1.๓  ฝึกทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดรำชกำร และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ประกำศ  ณ  วันที่   1   พฤศจิกำยน  พ.ศ.๒๕๖4 
       
 
 

     (นำยสมโภชน์ ชัยชนะ) 
                                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนล ำพูน       
 

                                                  


