ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน :
 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพ…………………………………………………………
 ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
ระดับ…………………………………………………………………..

รูปถ่าย
1 นิ้ว

1.ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………นามสกุล …………………………………… เพศ  ชาย

 หญิง
1.1 ข้อมูลทั่วไป (Mr./Mrs./Miss.) ……………………………………………………….……………………………….ศาสนา…………………………………สัญชาติ…………………………
เลขประจำตัวบัตรประชาชน -----------วัน เดือน ปีเกิด………../…………/………… อายุ…………………………..ปี
1.2 ที่อยู่ตดิ ต่อได้ บ้านเลขที/่ หมู่ที่/ชื่อหน่วยงาน/อาคาร…………………………………………………………………………………………………………..………………………………...
ถนน/ตรอกซอย...........................................ตำบล/แขวง.......................................... อำเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์...............................…...โทรศัพท์............................................…โทรสาร..............................................อีเมล์……………………………………………..…….….
1.3 ประเภทผู้สมัคร
 ผูร้ ับการฝึกจาก กพร.  จากสถานศึกษา  จากภาครัฐ  จากภาคเอกชน  บุคคลทัว่ ไป
1.4 สภาพร่างกาย
 ปกติ  พิการ ความพิการ  การมองเห็น  การได้ยิน  การเคลื่อนไหว ระบุ พิการ……………………………….………………
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษา  ม.3  ม.6 ปก.ศ. ต้น  ปก.ศ.สูง/อนุปริญญา  ปวช.  ปวท.  ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
สาขาวิชา..................…..........................สถานศึกษา............................................จังหวัด..................…........................ปี พ.ศ. ที่สำเร็จ………………………………………
2. ข้อมูลการทำงานในปัจจุบนั (กรณีมีงานทำ กรอกข้อ 2.1 กรณีไม่มีงานทำ กรอกข้อ 2.2)
2.1 ผู้มีงานทำ  ทำงานภาครัฐ ( ) ข้าราชการพลเรือน ( ) ข้าราชการตำรวจ ( ) ข้าราชการทหาร ( ) ข้าราชการครู
( ) ข้าราชการอัยการ ( ) ลูกจ้างประจำ
( ) พนักงานราชการ ( ) พนักงานจ้างเหมา
 ทำงานภาคเอกชน ( ) พนักงาน/ลูกจ้างภาคเอกชน  ทำงานรัฐวิสาหกิจ ( ) พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
 ประกอบธุกิจส่วนตัว/ประกอบอาชีพอิสระ ( ) ผู้รวมกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน ( ) ผู้รับจ้างทั่วไปโดยไม่มีนายจ้าง
( ) เกษตรกร (ทำไร่/ทำนา/ทำสวน/ประมง/เลี้ยงสัตว์………)
 ช่วยธุรกิจครัวเรือน ( ) ลูกจ้างธุรกิจในครัวเรือน
ประเภทการจ้าง/รายได้  รายเดือน  รายสัปดาห์  รายวัน  รายชั่วโมง  งานเหมา/รายชิ้น
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  1-5,000 บาท  5,001-9,000 บาท  9,001-15,000 บาท  15,001-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท
 30,001-40,000 บาท  40,001 บาทขึ้นไป
ตำแหน่ง/อาชีพ…………………………………………………………………………………………………………………………………………อายุงาน………………………………………………..ปี
สถานที่ทำงาน ชื่อสถานประกอบกิจการ/เลขที/่ หมู่ท/ี่ อาคาร………………………………..……………………………………………………………………………………………….……..
ถนน/ตรอกซอย...............................................ตำบล/แขวง.................................................................... อำเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................…...โทรศัพท์............................................…โทรสาร..............................................
จำนวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบการ  1-100 คน  101-200 คน  201-300 คน  301 คนขึ้นไป
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำงาน (ตอบเฉพาะผู้ทำงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และช่วยธุรกิจครัวเรือน)
 ยานยนต์และชิ้นส่วน  เหล็กและเหล็กกล้า  ฟอร์นิเจอร์  อาหาร  ซอฟต์แวร์  ปิโตรเคมี
 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สิ่งทอและแฟชั่น  เซรามิกส์  แม่พิมพ์  ก่อสร้าง  โลจิสติกส์
 ท่องเที่ยวและบริการ  ผลิตภัณฑ์ยาง  อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………………………………..
2.2. ผู้ไม่มีงานทำ ( ) อยู่ระหว่างหางาน ( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) ทหารก่อนปลดประจำการ ( ) ผู้อยู่ในสถานพินิจ
( ) ผูต้ ้องขัง ( ) ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง ( ) อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………….……………………..
3. เคยเข้ารับการทดสอบ  ไม่เคย  เคย ( ) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ( ) ในสถานประกอบกิจการ ( ) จากหน่วยงานราชการอื่น
4. ความต้องการหางาน มีความประสงค์จะให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หางานให้เมื่อผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ไม่ต้องการ
 ต้องการจัดหางานในประเทศ ตำแหน่ง/อาชีพ………………………………..……………………….กลุ่มอุตสาหกรรม………………………………
 ต้องการจัดหางานในต่างประเทศ ประเทศที่จะไปทำงาน ………………………..……………………………………………………………………….
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5. กรณีทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
ชื่อบริษัทจัดหางาน/สถานประกอบกิจการที่ขอทดสอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เลขที่/หมู่ที่/ชื่อหน่วยงาน………………………………………………………ถนน/ตรอกซอย.........................................................ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต..................................................... จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์............................................
ชื่อบริษัทนายจ้างต่างประเทศ....................................................................ประเทศที่จะไปทำงาน....................................................ระยะเวลาจ้าง…………………ปี
6. เหตุผลที่สมัครทดสอบ  ต้องการทราบฝีมือและความสามารถ  ต้องการมีงานทำ  เพื่อปรับหรือเลื่อนระดับตำแหน่งงาน
 เพื่อปรับรายได้ให้สงู ขึน้  ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา  ไปทำงานต่างประเทศ
7. แหล่งที่ทราบข่าว  วิทยุ  โทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ  อินเตอร์เน็ต  สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยงานอื่นสังกัดกระทรวงแรงงาน  สถานศึกษา  อบจ./อบต.  พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อน
 กลุ่มอาชีพ กลุม่ สตรี กลุ่มสหกรณ์ กลุม่ ออมทรัพย์  นายจ้าง
8. ท่านต้องการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ หรือสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หรือไม่ เช่น อุปกรณ์ หรือสภาพแวดล้อม หรือความช่วยเหลือ เป็นต้น  ไม่ต้องการ  ต้องการ ระบุ……………………………………………………
9. ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนทราบเพื่อประโยชน์ในการจัดหางานและบริหารแรงงานต่อไป
 ยินยอมเปิดเผย  ไม่เปิดเผย
10. ข้าพเจ้า  มีความประสงค์จะนำเครื่องมือ อุปกรณ์ ทีใ่ ช้มาทดสอบเอง  มีความประสงค์จะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ของหน่วยทดสอบ
 มีความประสงค์จะนำเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้มาทดสอบมาบางส่วนโดยให้จัดเตรียม…………………………………………………………………………………………………..
11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1) รับทราบและยอมรับที่จ ะปฎิบัติตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กฎหมาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าด้วย อย่างเคร่งครัด
2) จะรักษาความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลในที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ และไม่ร่วมในการทุจริตการทดสอบ
3) ยินดีที่จะมอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทดสอบแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเมื่อได้รับการร้องขอ
4) ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย
 สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือหลักฐานการผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน  อื่นๆ ……………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ………………………………………………………………………….ผูส้ มัคร
วันที…่ ……………../…………………../……………………………………
(เฉพาะเจ้าหน้าที่) ประเภทแรงงาน  แรงงานในระบบ  แรงงานนอกระบบ
ผลการพิจารณา
 มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติ ตามที่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกำหนด
 ไม่มหี ลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติ ตามที่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกำหนด
 รับคำขอไว้ เนื่องจากมีเอกสาร หลักฐานครบถ้วน  ไม่รับคำขอ เนื่องจาก ......................................................................................................
ผลการพิจารณาคำร้องขอพิเศษ
 จัดเตรียมตามคำร้องพิเศษ  ไม่สามารถจัดเตรียมตามคำร้องพิเศษ เนื่องจาก...................................................................................................
เจ้าหน้าที่รบั สมัคร ………………………………………………………..
วันที่รับสมัคร………..……………………………………………………..
วันที่ทดสอบ………..…………………………………………………….
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เขียนที่ …...............................................
วันที่ …...................................................

หนังสือรับรองการทำงาน
ข้าพเจ้า นาย / นางสาว / นาง ............................................................. ตำแหน่ง/เจ้าของร้าน......................................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่............แขวง/ตำบล.............................................................เขต/อำเภอ................................................
จังหวัด........................................................ เบอร์โทรศัพท์...........................................
ขอรับรองว่า นาย / นางสาว / นาง ................................................................... ได้ทำอาชีพเกี่ยวกับ............................................
..................................................................................................... ตั้งแต่ พ.ศ. ............................ จนถึง พ.ศ. ............................
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับรอง
( ................................................ )
วันที่ ...................................................................

หมายเหตุ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือที่ทางส่วนราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับรอง กรณีรับรองตนเอง
ไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือที่ทางส่วนราชการออกให้
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เขียนที่ …...............................................
วันที่ …...................................................

หนังสือรับรองการทำงาน
ข้าพเจ้า นาย / นางสาว / นาง ........................................................................................................................................................
อยู่บา้ นเลขที่..................หมู่............แขวง/ตำบล.............................................................เขต/อำเภอ................................................
จังหวัด........................................................ เบอร์โทรศัพท์...........................................
ขอรับรองว่าได้ทำอาชีพเกี่ยวกับ........................................................................................................................................................
..................................................................................................... ตั้งแต่ พ.ศ. ............................ จนถึง พ.ศ. ............................
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับรอง
( ................................................ )
วันที่ ...................................................................
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ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส
ใบอนุญาตเลขที่ รย. 002/62
สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

➢ ขั้นตอนการขอเข้าทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
1. แจ้งความประสงค์ในการขอเข้าทดสอบมาตรฐานฝื มือแรงงาน
 สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส โทร.094-671-1555
2. กรอกเอกสารขอเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ และ เอกสารประกอบสมัคร ดังนี้
2.1 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ ว จานวน 6 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้าน
2.4 สาเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน การปฏิบตั ิงานหรือการประกอบอาชีพ หรือ
ผ่านการฝึ กฝี มือแรงงานหรืออาชีพ (อย่างใดอย่างหนึ่ ง)
 สาเนาวุฒิการศึกษา ไม่ตา่ กว่า ปวช. ขึ้ นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องงานเชื่อม-ตัดโลหะ
 หนังสือรับรองประสบการณ์ทางาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 หนังสือรับรองการปฏิบต
ั ิงานเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 หนังสือรับรองการประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 สาเนาวุฒิบต
ั ร การฝึ กอบรมเตรียมเข้าทางาน สาขาช่างเชื่อม ไม่น้อยกว่า 240 ชัว่ โมง
 สาเนาวุฒิบต
ั ร การฝึ กอบรมยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมง
 สาเนาวุฒิบต
ั ร การฝึ กอบรมตามหลักสูตรช่างเชื่อมสากล ไม่น้อยกว่า 90 ชัว่ โมง
 สาเนาเอกสาร การฝึ กอาชีพหลักสูตรอื่นๆ ในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ไม่น้อยกว่า 120 ชัว่ โมง
2.5 หลักฐานการชาระเงิน ค่าธรรมเนี ยมอบรม และค่าธรรมเนี ยมทดสอบมาตรฐาน หรือใบสัง่ ซื้ อ
3. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครของผูข้ อเข้ารับการสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ มาที่ :
✓ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส (สานักงาน)
ที่อยู:่ ตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
✓ Email: sys.services2019@gmail.com หรือ FAX: 038-631-003 หรือ LINE: sys-services
4. ทางศูนย์ทดสอบฯ จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันอบรม และวันทดสอบมาตรฐานฝื มือแรงงาน หลังจากได้รบั เอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน

บริษัท เอสวายเอส เซอร์วิสเซส จากัด 43/39 ม.6 ต.เชิงเนิ น อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์ 094-671-1555

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส
ใบอนุญาตเลขที่ รย. 002/62
สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
➢ รายละเอียดค่าฝึ กอบรม และ ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
ค่าฝึ กอบรม
ค่าทดสอบ
รายละเอียด
เตรียมทดสอบฯ
มาตรฐานฝี มือแรงงาน
หลักสูตร เตรียมทดสอบฯ (3 วัน)
8,000.2,500.หลักสูตร เตรียมทดสอบฯ (2 วัน)
5,000.2,500.2,500.-

ภาษี 7%

รวมเป็ นเงิน

735.525.175.-

11,235.8,025.2,675.-

➢ ช่องทางการชาระเงิน
✓ ชาระด้วยเงินสด ณ สานักงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส
✓ ชาระด้วยบัตรเครดิต ณ สานักงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส
✓ โอนเงินผ่านทางธนาคาร ตามตารางด้านล่าง
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
สาขา
เลขที่บญ
ั ชี
ประเภทบัญชี
กสิกรไทย บจก.เอสวายเอส เซอร์วิสเซส เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง 071-3-48518-7
ออมทรัพย์
กรุงเทพ
บจ.เอสวายเอส เซอร์วิสเซส เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง 572-7-15761-1
สะสมทรัพย์
หมายเหตุ กรณีโอนเงินผ่านทางธนาคารฯ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมสาเนาหักภาษี ณ ที่จ่าย
✓ แฟกซ์: 038-631-003 หรือ อีเมล: sys.services2019@gmail.com หรือ ไลน์: sys-services
➢ การออกเอกสาร ใบหักภาษี ณ ที่จา่ ย
บริษัท เอสวายเอส เซอร์วิสเซส จากัด 43/39 ม.6 ต.เชิงเนิ น อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร: 0135557002510 (สานักงานใหญ่)
➢ คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการทดสอบ
ผูเ้ ข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ต้องมีอายุ
ไม่ตา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) มีประสบการณ์การทางาน การปฏิบตั ิงาน หรือการประกอบอาชีพในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
2) ผ่านการฝึ กอบรมเตรียมเข้าทางาน (Pre-Employment) สาขาช่างเชื่อม ไม่น้อยกว่า 240 ชัว่ โมง หรือ
การฝึ กอบรมยกระดับ (Up-Grade Training) สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมง หรือการฝึ ก
อบรมตามหลักสูตรช่างเชื่อมสากล (International Welder Course) ไม่น้อยกว่า 90 ชัว่ โมง หรือฝึ กอาชีพหลักสูตรอื่นๆ
ในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ไม่น้อยกว่า 120 ชัว่ โมง
3) จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้
ที่ มา: ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝี มือ
แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่ อมอาร์กโลหะด้วยมือ ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส
ใบอนุญาตเลขที่ รย. 002/62
สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

หัวข้อการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
➢ ภาคความรู ้ (ข้อสอบ 50 ข้อ / เวลาทดสอบ 1 ชัว่ โมง)
1) การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบตั ิงาน
> สถานที่ปฏิบตั ิงาน และความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
> อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และวิธีการใช้งาน
> เครื่องเชื่อม อุปกรณ์ประกอบ และวิธีการติดตั้ง
> เครื่องมือทัว่ ไป และเครื่องมือวัด
> วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
> ลวดเชื่อม
2) การเชื่อมงาน
> การอ่านแบบงาน และข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อมในการประกอบชิ้ นงาน
> การใช้เครื่องมือวัดในการประกอบชิ้ นงาน
> การประกอบชิ้ นงานตามแบบ
> การใช้เครื่องมือตกแต่งชิ้ นงาน
> การปรับพารามิเตอร์ตามข้อกาหนดกรรมวิธีการเชื่อม
> การใช้เครื่องเชื่อม
> หลักการ และเทคนิ คการเชื่อม
> ข้อบกพร่องของชิ้ นงาน และการตรวจสอบด้วยวิธีพินิจ
3) การจัดเก็บหลังการปฏิบตั ิงาน
> การจัดเก็บเครื่องมือ และเครื่องมือวัดในงานเชื่อม
> การจัดเก็บลวดเชื่อม
> การจัดเก็บอุปกรณ์การเชื่อม
> การจัดเก็บสถานที่ปฏิบตั ิงาน
➢ ภาคความสามารถ (ปฎิบตั ิเชื่อม 2 ชิ้ นงาน / เวลาปฏิบตั ิ 2 ชัว่ โมง ไม่รวมการเตรียมชิ้ นงาน)
1) การเชื่อมต่อชิ้ นงานแผ่นต่อแผ่น (Plate – Plate):
> ชิ้ นงานต่อตัวที (Tee Joint), แนวเชื่อมฟิ ลเล็ท (Fillet Weld)
> ตาแหน่ งท่าเชื่อมเหนื อศีรษะ (Overhead) หรือ PD (4F)
2) การเชื่อมต่อชิ้ นงานท่อต่อแผ่น (Pipe – Plate):
> ชิ้ นงานต่อตัวที (Tee Joint), แนวเชื่อมฟิ ลเล็ท (Fillet Weld)
> ตาแหน่ งท่าตั้งเชื่อมขึ้ น (Vertical up) หรือ PH (5F)
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