
ประกาศสถาบันพัฒนา!]มือแรงงาน ๒๔ ยะลา
เร่ือง การรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการ!]กอาชีพ 

กิจกรรม!]กเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นท่ี ๑/๒๔๖๔

ด้วย สถาบันพัฒนา!]มือแรงงาน ๒๔ ยะลา ประสงค์จะรับสมัครเยาวชนและบุคคลท่ัวไปเข้ารับ 
การ!]กอบรม หลักสูตร!]กเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ รุ่นท่ี ๑/๒๔๖๔ จำนวน ๔ สาชา 
รายละเอียดดังต่อไปน้ี

๑. ลาชาที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ
ท ี่

ลาชาช่าง ว ุฒ ิ
การศึกษา

ระยะเวลา!]กอบรม จำนวน 
รับสมัคร 

(คน)
ปีกในสถาบันฯ 

(เดือน)
ปีกในกิจการ 

(เดือน)

๑ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ม.๓ ๒ ๑ ๑๔ คน
๒ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ม.๓ Gl ๒ ๑๔ คน
๓ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ ม.๓ ๔ ๒ ๑๔ คน
๔ ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ม.๓ ๔ ๒ ๑๒ คน
๔ ช่างไม้เคร่ืองเรือน ม.๓ ๔ ๒ ๘ คน

๒. คุณสมบัติผู้ลมัครุ
๒.๑ มีความรู้โม่ดำก'ว่ามัธยมศึกษา'ปีท่ี ๓ เว้นกรณีลาชาอาชีพท่ีได้กำหนดเป็นการเฉพาะ 
๒.๒ มีอายุ'ไม่ดำก'ว่า ๑๔ ปี บริบูรณ์ ณ วันเปิด!!กอบรม 
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ มีสุฃภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมท่ีจะเข้ารับการ!เกในสาขาอาชีพน้ัน  ๆได้ตลอดหลักสูตร 
๒.๔ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง 
๒.๖ สามารถเข้ารับการ!]กอบรมและร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องได้เต็มตามวันเวลาท่ีกำหนด 
๒.๗ มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีทะเบียนบ้านหรือหลักฐานชองทางราชการในลักษณะ 

เดียวกันมาแสดง 
๓. หลักฐานที่ใช้ในการลมัคร

๓.๑ ใบสมัครตามท่ีสถาบันพัฒนา!]มือแรงงาน ๒๔ ยะลา กำหนด 
๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ น้ิว 

จำนวน ๑ รูป
๓.๓ วุฒกิารศึกษา (ฉบับจริง)
๓.๔ ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
๓.๔ บัตรประจำตัวประซาซน (ตัวจริง)

/ ๔. กำหนดการ...



๔. กำVน9 การf u ฟ m
ฌดรบสมค้รั^แดป่คันัีจ๋น?^วนัจนัทร ์ท ร!๖ พฤสจํก':{.น ๖๕โ:ร- ระVวาง;ว?' 0 0 .0 0  - 510.0๐ น. 

ป.ัปนัหยดราชการ โดยุโมตอังเสยี*"ลปรัแตอัฟางใด เป้ ลถาปันพัฒนามมึอแรงงาน ๒๔ นะล' ร,ร)ร; หฟหิ ๔ 
โนนยะล' - วัง•ทญ'; นานนรานะ ก็':บลวังพญา อำ.ภอราปัน วังหวัดยะลา ไทร. o  ๗๗DO ๗0๒๖ ไทรลาร 
o ล๒:๒ o sntebsf!

๔. ""รนระ^"ดร^ชริผม้เีทลส^น;คดันรดี-'
ลรวจลอบราย?อผู้มีสีนุธ้ิลอบฯ วันพุธ บิ ร;a  พฤ**ทายน ๒๔๖» โน ลถาปันพัฒน'!!มือแรง•ร"น ปี๔ 

L iล- หริอหิ ■ พ.-.-.นุ่ะระ.?นิ.tr . ■ นร;ริ
๖. ทารรอบ..ศัคm กโ?นก'ก?บุญฟดฟบน J;อนุฟม1 "ญญ ใน'วันอังดาร หิ ©๔ ไรโคจิดายน ๒๔0 »

โป้ หอประชุมอ'■ ค'รพกอปรม สโกปันพัฒนาพมือแรงง';น ร่>£ ยะลา โดยให้มารายรานตัวฟาลอปญส': 0 ๘.«ท© น. 
*ดรทายชุดธุภ"พ..สะ,ดริยมธุปกรปนัการทำซอํสอนมาใหพ้ร้อม (มาหอันวสา 0 ๔.51๔ น. ไฝรรีทธ้ืเข้''หอ้งลฺอป) 

». ทารบระทๆดรายช่ืรผู้ม่านการลอบคัพม่ิเอก วันพฤปัล■ บดี นุ Cะ พ;,9'!-"ย น  ร ๔๐» ถ. ลถ'.ปัน 
ทญํน"!มอืแรงง'น ๒๔ ยะ?'' หริอนุ นุนุนุ-.d sะ .;- .: '.  . 51.5

๘. การรายงานตวั. บ่ฐมนิเหด. บ่-ระ,ขมุผูป้าศรรง ณ หอประ,รุมอาด-"ร!กอบรม สิสิาปันพฒันา!เมือ 
แรงงาน ๒๔ ยะลา

3 .5; ผูห้สิอบฝานการคดัเสอีกใหใ้บร':ยนนุตวัเพอืรนอนัการฟ'!ก ในวันวันฑร์ หิ n o  พกกวัก";ยน 
ปี๕๖รr ระหว่างทลา อ๘.ทo -  o n .n o  น, หากไมม่"ร"ยงานควิัภายใน,วสาทกำหนปอัว"่สสะสหิธ้ืในการปฟัก้ 
โดยจะฟยกผูส้อบคัตัเสอีาใดัอํ"ตบัสำรองเข้'!กด่อใบ)

๘. กำหนดเจส!ิ๒ วัน'ปังค-าร ที 3) รันวาดม ๒๔0 ๘ เวลา 0 ๘.010 น. โป้ อาดารโรงพกง"นนดละล'■ รา 
©o. คัาใชจ่ๆรระหว่างพกอบรม

ร>๐.$; สิถา.ปันพัฒนาผรอ•นร'พาน ๒๔ ยะลา ลนป?,นน*)'วัสดุร..- อบุกรฟก:"ร!ก*?ะ -*ารทิย"''ร 
ได*ไม่มิกาไโ;ริยก.ก็*น่ค่าธรรม;นํยมV  ๆ จากผู้?นการ'ราทัง้ร้ิน

ประกา* รน วันที «๔ ชุลวดม พ.*. ๒๔๖»

/■ & \  '/
(นาง?รปันท์ รังส้ํา)

ปกัวบิาก':ราน"!น-ิอ*รบน.ุนอ"ํนาญ'-':รทที.ิป ริก:,อาราบ-".รน#ไน 
ผู้อำนวยการสถาปันพัฒนาร!มอแรงงาน ร3๔ ยะลา


