
    
 
 
 

ท่ี พม ๐๗๐๗.๒๖/ว 374                                               ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน                                 
                                                                              ๓๐๓  หมู่ ๗  ตำบลสันมหาพน  
                                                                              อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐ 

 

      5  เมษายน  ๒๕๖5 
 

เรื่อง      การเข้ารายงานตัวการรับการฝึกอาชีพประจำปี 2565 
  

เรียน  แจ้งท้าย      
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   แนวปฏิบัติสำหรับการรายงานตัว    จำนวน ๑ ฉบับ 
  

 ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัคร 
คนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2565 จำนวน 2 หลักสูตร คือ 
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
         1.1 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพระยะส้ัน 6 เดือน ได้แก่  
     2.1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2 กลุ่มงานช่างอุตสาหกรรม  
     2.3 กลุ่มศิลปหัตถกรรม     2.4 กลุ่มเกษตรกรรม   
 

 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพได้ประชุมพิจารณาอนุมัติคุณสมบัติเบ้ืองต้นแล้ว จึงขอให้ท่านเข้ารายงานตัว 
ท่ีศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธท่ี 4 พฤษภาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 
08.30 – 12.00 น. และประชุมรับทราบแนวปฏิบัติสำหรับผู้ฝึกอาชีพ ท้ังนี้ ให้เตรียมเอกสารและส่ิงของ
เครื่องใช้ส่วนตัว ตามรายละเอียดท่ีแนบมาในวันรายงานตัวด้วย หากขัดข้องประการใดหรือต้องการสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโดยตรงท่ีนายมงคล สีแปงวงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ โทร ๐๘ ๓๔๗๘ ๔๕๒๒ 
  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

                                                       (นางสาวระรินทิพย์  เพ็ชรเจริญ) 
                           ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ 
โทรศัพท์ ๐ – ๕๓๑๐ – ๔๑๔๔  
โทรสาร  ๐ – ๕๒๐๐ – ๑๕๓๗ 
 
 



แจ้งท้าย 
 

1. นายกล้าศักดิ์ เข่ือนนิล   หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 
2. นายอนุสรณ์ เข่ือนแก้ว   หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 
3. นางสาวศิราวรรณ วรรณใจ  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 
4. นายธงชัย แซ่หลอ   หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 
5. นางสาวศิรินทิพย์ พรมเสน  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 
6. นางสาวชญานันท์ คงยืน  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 
7. นางสาวพิมพิกา มัชปาโต  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 
8. นายกฤษณ์ดนัย ชัยราชา  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. นายกรกฎ งามศรีทิพย์   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. นางสาวกรรณิการ์ เกตุจง  กลุ่มศิลปหัตถกรรม 
11. นางสาวสุภาพร คำซ้อน  กลุ่มศิลปหัตถกรรม 
12. นายแสงเพชร บุดดี   กลุ่มศิลปหัตถกรรม 
13. นางสาวัญชนก ไทยวัช  กลุ่มศิลปหัตถกรรม 
14. นางสาวทัศนี ใจสุข   กลุ่มงานช่างอุตสาหกรรม 
15. นายชัยอนันต์ คำงาม   กลุ่มงานช่างอุตสาหกรรม 
16. เด็กชายชยกร ขอดสุภา  กลุ่มงานช่างอุตสาหกรรม 
17. นายกฤษฎา เล่ียมแก้ว  กลุ่มงานช่างอุตสาหกรรม 
18. นายภาณุพงศ์ แก้วคำฟู  กลุ่มเกษตรกรรม 
19. นายพสิษฐ์ หาญจริง   หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 
20. นายณัฐปธาน ทารักษ์  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 
 



แนวปฏิบัติสำหรับการรายงานตัวและเตรียมความพร้อมเข้ารับการฝึกอาชีพ 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. เอกสารประกอบการรายงานตัว 
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน 2 ฉบับ 
    - สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ       จำนวน 2 ฉบับ 
    - สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน 2 ฉบับ 
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง     จำนวน 2 ฉบับ 
    - สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง       จำนวน 2 ฉบับ 
    - สำเนาวุฒิการศึกษา/ ใบแสดงผลการเรียน     จำนวน 2 ฉบับ 
    - เอกสารการเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล (ถ้ามี)     จำนวน 2 ฉบับ 
    - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว        จำนวน 6 รูป 
    - รูปถ่ายเต็มตัวที่เห็นลักษณะความพิการ     จำนวน 1 รูป 
    - ใบรับรองแพทย์/ ผล X-Ray ปอด (ไม่เอาแผ่นฟิล์ม X-Ray )   จำนวน 1 ฉบับ 
    - เอกสารส่งต่อการรักษาของแพทย์ (กรณีมีโรคประจำตัว)    จำนวน 1 ชุด 
    - สำเนาเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย   จำนวน 1 ฉบับ 
    - ใบรับรองผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ 
 

2. สิ่งของเคร่ืองใช้ส่วนตัวสำหรับผู้เข้าฝึกอาชีพ (จัดเตรียมมาเอง) 
    - เส้ือเช้ิตแขนส้ันสีขาว        จำนวน 2 ตัว 
    - กางเกงหรือกระโปรงสีดำหรือสีกรมท่า      จำนวน 3 ตัว 
    - ชุดพื้นเมือง         จำนวน 1 ชุด 
    - ชุดออกกำลังกาย (กางเกงวอร์ม เส้ือยืด รองเท้าผ้าใบ)    จำนวน 1 ชุด 
    - เส้ือผ้าอื่นๆ ใส่นอกเวลาฝึกอาชีพ      จำนวน 3 ชุด 
    - รองเท้าหุ้มส้น (ท่ีมีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล) สีดำ    จำนวน 1 คู่ 
    - รองเท้าแตะ         จำนวน 1 คู่  
    - ช้อน, ช้อนส้อม, แก้วน้ำด่ืม       จำนวน 1 คู่ 
    - ของใช้ส่วนตัวประจําวัน, กล่องสบู่ (สบู่ , ยาสีฟ ัน, แปรงสีฟ ัน, ผงซักฟอก, ขันตกัน้ำ, 
      ,กุญแจสําหรับคล้องหูช้างตู้, ไม ้แขวนเส้ือ, ตะกร้าใส่เส้ือผ้าทรงเต้ียเก็บของใต ้เตียง, ฯลฯ) 
      (หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถจัดของได้ครบถ้วนตามรายการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ) 
 

3. สิ่งของเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ต้องห้าม (ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาในศูนย์ฯ) 
    - ส่ิงของมีอค่า เครื่องมือส่ือสาร เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด (ยกเว้นโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หายสูญหายไม่รับผิดชอบ) 
    - บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และส่ิงเสพติดให้โทษทุกประเภท 
    - อาวุธหรือส่ิงประดิษฐ์มีคมท่ีอาจเป็นอันตราย 
 

4. การแต่งกาย 
    - วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี : เส้ือเช้ิตสีขาว กางเกงหรือกระโปรงสีดำหรือสีกรมท่า 
    - วันพุธ   : ชุดออกกำลังกาย 
    - วันศุกร์   : ชุดพืน้เมือง กางเกงหรือกระโปรงสีดำหรือสีกรมท่า 
    - วันหยุด (วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ) : แต่งกายท่ัวไปตามสะดวก 
 


