
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรช่างเฉพาะทาง 

 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1.1) เพศชาย มสีภาพร่างกายแข็งแรง และต้อง 
      - มีบุคลกิภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของกฟภ.  

 - ดวงตาปกติ สายตาไม่สั้น ไม่เอียง และไม่บอดสี (ตรวจวัดสายตา จากหน่วยแพทย์ที่ รรช.
ก าหนด ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) 

      - หูไม่ตึง พูดชัด 
 -   ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 165 เซนติเมตร น้ าหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่น้ าหนักต้องไม่เกิน

ส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
- รอบอกเม่ือหายใจออกเต็มที่ วัดแล้วไม่น้อยกว่า 74 เซนติเมตร 
-  สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาและแขนทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีสัก

ลวดลายหรือสักยันต์ตามร่างกาย นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ หรือ
ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการปฏิบัติงานด้านช่าง
เฉพาะทาง เช่น โรคหัวใจ โรคลูคิเมียโรคธาลัสซีเมียหากแพทย์ประจ า กฟภ. ได้ตรวจแล้ว พบว่า
เป็นโรคดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ ภายใน 1 ปี ให้พ้นสภาพ
การเป็นนักเรียน 

- ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาท างานบนที่สูง 8 - 12 เมตรได้ (ทดสอบปีนเสา ในรอบทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย) 

-  มีจิตใจเข้มแข็ง สุขุมและรอบคอบ สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
1.2) จะต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 2535 – 31 ธ.ค. 2542 เท่านั้น 
1.3) ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้าก าลัง 
1.4) เป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือส าเร็จการเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 
1.5) เป็นผู้ที่สามารถอยู่ในระเบียบวินัยที่เคร่งครัดได้และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ. 
1.6) ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ ด้วยกรณีผิดศีลธรรม หรือมีความประพฤติเสื่อม

เสียอย่างร้ายแรง 
 1.7)   ไม่เคยต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุกจริง หรือให้อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจและ

คุ้มครองเด็ก 
1.8)   เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้างและ

บรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1.9) มีทักษะในการว่ายน้ า เพ่ือสามารถปฏิบัติในพ้ืนที่ที่ใกล้แหล่งน้ า และเอาตัวรอดในน้ าได้ (สอบรอบ

ทดสอบสมรรถภาพ) 
 



2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 

  2.1)   ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  
2.2) ใบ รบ.1 (ปวส.) ที่ระบุจบสาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้าก าลัง (พร้อมทั้งน าใบจริงมาแสดงในวันที่มาสมัคร

ด้วย)   
  2.3)  ทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมทั้งน าใบจริงมาแสดงในวันสมัคร

ด้วย)  
2.4)   รูปถ่ายที่อัดขยายครั้งเดียวกัน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จ านวน 4 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) หน้า

ตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา 
2.5)   หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 หรือ สด.8 หรือหลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการเรียนวิชา

ทหารรักษาดินแดนชั้นปีที่ 3 (พร้อมน าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)(การบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงาน กฟภ. ต้องใช้ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 เท่านั้น) 

หมายเหตุ 
ก)   ชื่อ-นามสกุล ตัวสะกด การันต์ และวัน เดือน ปี ของผู้สมัครในเอกสารทุกรายการจะต้อง

ตรงกันกับทะเบียนบ้าน ถ้าไม่ตรงกันจะต้องมีหลักฐานทางราชการรับรองว่าเป็นบุคคลคน
เดียวกันเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น  

ข)   เอกสารต่างๆ ที่นักเรียนน ามาใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร ทางโรงเรียนจะส่งไปตรวจสอบว่า
เป็นเอกสารฉบับจริงหรือไม่อีกครั้งหนึ่งถ้าพบว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารจริง นักเรียน
จะต้องพ้นสภาพนักเรียน และต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็น จ านวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ชดใช้ เนื่องจากศึกษาไม่ส าเร็จตามหลักสูตรของโรงเรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง 

 
 
 
 
 

 

วัน  เดือน  ปี เวลา รายการ สถานที ่
20 ก.พ. – 13 มี.ค. 2561 08.30 - 15.00 น. ขายใบสมัคร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

5 – 13 มี.ค. 2561 08.30 - 15.30 น. รับสมัครสอบคัดเลือก โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
29 มี.ค. 2561 - ประกาศ ห้องสอบ เลขท่ีสอบ www.pea.co.th 
1 เม.ย. 2561 09.00 - 16.30 น. สอบข้อเขียน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

9 เม.ย. 2561 - ประกาศผลสอบข้อเขียน 
www.pea.co.th, โรงเรียนช่างการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

11 เม.ย. 2561 
08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบประวัติอาชญากร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
13.00 - 16.30 น. ทดสอบทักษะการว่ายน้ า ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

18 เม.ย. 2561 08.30 - 16.30 น. ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
19 - 20, 23 เม.ย.2561 08.30 - 16.30 น. ตรวจโรค โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

23 - 25 เม.ย.2561 08.30 - 16.30 น. สอบสัมภาษณ์ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4 พ.ค. 2561 08.30 น. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
www.pea.co.th, โรงเรียนช่างการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

8 พ.ค. 2561 08.30 - 16.30 น. 

ประชุมชี้แจงเรื่องการกรอกสัญญา 
และหนังสือค้ าประกัน 

(ผู้สอบผ่านต้องเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง) 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

9 - 13 พ.ค. 2561 - ช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

15 พ.ค. 2561 08.30 - 16.30 
วันมอบตัว ส่งเอกสารสัญญาและ

หนังสือค้ าประกัน 
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

16 พ.ค. 2561 
08.30 - 12.00 น. ปฐมนิเทศนักเรียนช่างเฉพาะทาง  

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
13.00 น. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 

http://www.pea.co.th/
http://www.pea.co.th/

