
 

 

 

 

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที ่๒9 ระดับภาค  

 

************************ 
 

    ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนดจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับ
ภาค ระหว่างวันที่  20-22  กรกฎาคม  2565  และได้มอบหมายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑  
สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที ่ ๒9 ระดับภาค(กลุ่ม 14 
จังหวัดภาคใต้) ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล 
ตรัง พัทลุง ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจและสนับสนุนให้
ก าลังแรงงานไทยมีความพร้อมที ่จะพัฒนาฝีมือของตน เองให้ได้ ตามมาตรฐานที ่ก าหนดไว้และ
ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อคัดเลือกเยาวชนตัวแทนภาค  ส่งเข้า
แข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ ต่อไป   จ านวน  25  สาขา  โดยมี
รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 
 

ล าดับที่ สาขาที่ด าเนินการแข่งขัน สถานที่ด าเนินการแข่งขัน 
 กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร 

1. สาขาการปูกระเบื้อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
2. สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายใน

อาคาร 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 

3. สาขาการก่ออิฐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
4. สาขาไม้เครื่องเรือน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
5. สาขาต่อประกอบมุมไม้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
6. สาขาเทคโนโลยีระบบท าความเย็น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 
 กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ 

7. สาขาการจัดดอกไม้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 
8. สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 
9. สาขากราฟิกดีไซน์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
 กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร 

10. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
11. สาขาเว็บดีไซน์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 

 กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 
12. สาขาเมคคาทรอนิกส์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 
13. สาขาการเขียนแบบวิศวกรรม 

เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 
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ล าดับที่ สาขาที่ด าเนินการแข่งขัน สถานที่ด าเนินการแข่งขัน 
14. สาขาเครื่องจักรกลCNC เครื่องกลึง) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 
15. สาขาเครื่องจักรกลCNC (เครื่องกัด) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 
16. สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 
17. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
18. สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 
19. สาขามาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 
20. สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 

 กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม 
21. สาขาการแต่งผม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
22. สาขาการประกอบอาหาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
23. สาขาการบริการอาหารและเครื่องด่ืม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 

 กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ 
24. สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
25. สาขาการซ่อมสีรถยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 

  หมายเหตุ  การแข่งขันประเภททีม ได้แก่  สาขาเมคคาทรอนิกส์  สาขามาตรวัดวิทยาด้านมิติ  
สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่  และสาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑) สัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จัดการแข่งขันระดับภาค (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช  

๒๕45 – ๒๕50)  ยกเว้นสาขาเมคคาทรอนิกส์  ต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปีในปีที่จัดการแข่งขันระดับภาค (เป็นผู้
ที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช  ๒๕42 – ๒๕50) 

๓) ต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน หรือการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ 

      หลักฐานการรับสมัคร 
๑) ใบสมัคร แบบ สฐ.101 พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2) กรณีสมัครด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง  ในกรณีไม่ได้สมัคร

ด้วยตนเองต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
     หมายเหตุ 

* ผู ้สมัครแข่งขันสามารถเข้าแข่งขันได้เพียง 1 สาขา ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพียง  
1 แห่งเท่านั้น 

      กติกาการแข่งขัน 
๑) ผู้แข่งขันต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน หรือการแข่งขันฝีมือแรงงาน

นานาชาติ  
๒) ผู้แข่งขันจะเข้าแข่งขันได้เพียง ๑ สาขา และเป็นผู้แทนภาคได้เพียงหนึ่งภาคเท่านั้น 
๓) ผู้แข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับลักษณะงาน 
๔) ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและใช้วัสดุอย่างประหยัด 
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๕) ผู้แข่งขันสามารถน าเครื่องมือของตนเองมาใช้ในการแข่งขันได้ (ตามที่คณะกรรมการแต่
ละสาขาก าหนด) 

๖) ในการแข่งขัน ผู้แข่งขันจะต้องมารายงานตัวต่อกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน ไม่น้อย
กว่า ๓๐ นาท ีก่อนเริ่มการแข่งขันทุกวัน เพ่ือรับทราบค าแนะน า ค าชี้แจง และข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  

๗) การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
๘) ผู้ได้รับรางวัลมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้เข้าเก็บตัวฝึกซ้อม และรับการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ครั้งที่ ๒9 ในปี  ๒๕66 
 

ก าหนดการแข่งขัน 
ด าเนินการแข่งขันระหว่างวันที่  20-22  กรกฎาคม  2565  พร้อมกันทั่วประเทศ 

      ก าหนดการวันรับสมัคร 
     รับสมัครผู้ เข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2565    

ในวัน เวลาราชการตามสถานที่ ดังนี้ 
 ๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี 

เลขที่ ๔๓๓ หมู่ ๕ ถนนสุราษฎร์-นาสาร  ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
๘๔๐๐๐  โทรศัพท ์06 3892 6145 และ 08 4054 5778   
2)  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 
เลขที่  167  หมู่ 4  ถนนสงขลา-นาทวี  ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  
90000  โทรศัพท์  0 7433 6052 และ 0 7433 6048 

 3)  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 
เลขที่ ๑๓๙  หมู่ ๔  ต าบลศรีสุนทร  อ าเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๗๖68 5273 และ 0 7668 5270-1  

 4) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนนครศรี-ปากพนัง ต าบลบางจาก อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๘๐๓๓๐  โทรศัพท ์๐ ๗๕80 9583 ตอ่ 115  
5)  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 
 เลขที่ 197  ถนนสวนสมเด็จ  ต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 08 0864 5371 
6)  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 
เลขที่ 111  หมู่ 5  ถนนยะลา-สายบุรี  ต าบลวังพญา  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  
95140  โทรศัพท์  0 7320 3223 
7)  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 
เลขที่ 231 ศูนย์ราชการแปลงที่ 2 หมู่ 8  ต าบลล าภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
96000  โทรศัพท์ 0 7353 2129 

   8) ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 
เลขที่ ๒๔๕  หมู่ ๗  ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๒ ๓๗๘๑ – ๒ 
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 9) ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 
เลขที่ ๑๖๘   หมู่ ๖  ต าบลทับปุด  อ าเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๗๖๕๙ ๙๓๓2 - 4  

 10) ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 
เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลท่ายาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร ๘๖๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๕ ๓๐๐8 ต่อ 14 

 11) ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 
เลขที่ 777 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลบางนอน อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐ 

              โทรศัพท์ ๐ ๗๗๘๒ ๔๖๕๑ – ๓ 
  12)  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 
    เลขที่  252/6  ถนนท่ากลาง  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000 
    โทรศัพท์ 0 7557 0545 ต่อ 204 
  13)  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 
     เลขที่ 255  หมู่ 9  ถนนเพชรเกษม  ต าบลโตนดด้วน  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
               93110  โทรศัพท์ 0 7468 2163 ต่อ 107 
  14)  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 
     เลขที่  258  หมู่ 2  ต าบลคลองขุด-นาแค  ต าบลคลองขุด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
     91000  โทรศัพท์  0 7472 3762  ตอ่ 117  

    ส าหรับเยาวชนที่สนใจต้องการร่วมประลองฝีมือในครั้งนี้  สามารถติดต่อสอบถามและสมัคร
ได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในกลุ่ม 14 จังหวัดภาคใต้  หรือติดต่อ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 06 3892 6145 และ 08 4054 5778  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  
QR Code แนบท้ายประกาศนี้    

 

ประกาศ  ณ  วันที่   21   เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
 
 
 
 

                 
(นายปรีชา  แก้วเกื้อ) 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

ใบสมัครแข่งขัน 


