
คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตร 3 ปี 

 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 

1.1) เพศชายมีสภาพร่างกายแข็งแรง และต้อง 
-  มีบุคลกิภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของ กฟภ. 

  -  ดวงตาปกติ สายตาไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี (ตรวจวัดสายตา จากหน่วยแพทย์ที่ รรช.ก าหนด 
  ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) 
- หูไม่ตึง พูดชัด 
- ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร น้ าหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม แต่น้ าหนักต้องไม่เกิน

ส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด   
- รอบอกเม่ือหายใจออกเต็มที่วัดแล้วไม่น้อยกว่า 74 เซนติเมตร 
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติไม่มีสักลวดลาย

หรือสักยันต์บนร่างกาย นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจหรือติดยาเสพ
ติดให้โทษหรือเป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงานฮอทไลน์ เช่นโรคหัวใจ      
โรคลูคิเมีย โรคธาลัสซีเมีย (โลหิตจางชนิดรุนแรง) หากแพทย์ประจ า กฟภ.ได้ตรวจพบว่าเป็น
โรคดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์  ภายใน 1 ปี 
ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 

 - ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาท างานบนที่สูง 8 -12 เมตร ได้ (ทดสอบปีนเสา ในรอบ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) 

- มีจิตใจเข้มแข็ง สุขุมและรอบคอบ สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
1.2) จะต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2544 – 31 มี.ค. 2546 เท่านั้น 
1.3) ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนราษฎร์   

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.
3) ของปีการศึกษา 2560 

1.4) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.3 ในปีกำรศึกษำ 2559 จะต้องผ่ำนกำรเป็นนักศึกษำวิชำทหำร ชั้นปีที่ 1 
มำแล้ว เท่ำนั้น 

1.5) เป็นผู้ที่สามารถอยู่ในระเบียบวินัยที่เคร่งครัดได้และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ 
กฟภ. 

1.6) ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าเรียนและฝึกวิชา
ทหารของกรมการรักษาดินแดนได้เท่านั้น 

1.7) ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ ด้วยกรณีผิดศีลธรรม หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

1.8) ไม่เคยต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุกจริง ให้อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็ก 

1.9) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง
และบรรจุพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 1.10) มีทักษะในการว่ายน้ า เพ่ือสามารถปฏิบัติในพ้ืนที่ที่ใกล้แหล่งน้ า และเอาตัวรอดในน้ าได้  (สอบ
รอบทดสอบสมรรถภาพ) 



2.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 

2.1) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  
2.2) ผู้ที่ก าลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 ใช้เอกสาร ปพ.1 (ม.3) หรือใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่มีรูปถ่ายของ

ผู้สมัครพร้อมระบุคะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.1 – ม.3 (พร้อมทั้งน าใบจริงมาด้วย) 
2.3) ผู้ที่ก าลังเรียนอยู่ชั้น ม.4 ใช้เอกสาร ปพ.1 (ม.3) หนังสือรับรองการเรียนวิชาทหาร หรือบัตร

นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน (พร้อมทั้งน าใบจริงมาแสดงด้วย) 
2.4) บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (พร้อมทั้งน าใบจริง มาแสดงในวันสมัคร

ด้วย)  
2.5) รูปถ่ายที่อัดภาพครั้งเดียวกัน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จ านวน 4 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง 

ไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา 
 

หมำยเหตุ 
ก) ชื่อ-นำมสกุล ตัวสะกด กำรันต์ และวัน เดือน ปี ของผู้สมัครในใบรับรอง และใน

 ทะเบียนบ้ำนจะต้องตรงกัน ถ้ำไม่ตรงกันจะต้องมีหลักฐำนทำงรำชกำรรับรองว่ำเป็น
บุคคลคนเดียวกันเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล เป็นต้น 

ข) เอกสำรต่ำงๆ ที่นักเรียนน ำมำใช้เป็นหลักฐำนในกำรสมัคร ทำงโรงเรียนจะส่งไป
ตรวจสอบว่ำเป็นเอกสำรฉบับจริงหรือไม่อีกครั้งหนึ่งถ้ำพบว่ำเอกสำรดังกล่ำวไม่ใช่
เอกสำรจริงนักเรียนจะต้องพ้นสภำพนักเรียนและต้องชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน
ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำชดใช้ เนื่องจำกศึกษำไม่ส ำเร็จตำมหลักสูตรของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินกำรสอบคัดเลือก ปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตร 3 ปี 

 
 
 
 
 
 

วัน  เดือน  ปี เวลำ รำยกำร สถำนที ่
20 ก.พ. – 20 มี.ค. 2561 08.30 - 15.00 น. ขายใบสมัคร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

14 – 20 มี.ค. 2561 08.30 - 15.30 น. รับสมัครสอบคัดเลือก โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
29 มี.ค. 2561 - ประกาศ ห้องสอบ เลขท่ีสอบ www.pea.co.th 
31 มี.ค. 2561 09.00 - 16.30 น. สอบข้อเขียน ม. รังสิต 

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

ส่วนภูมิภาค 

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

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

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. ปฐมนิเทศนักเรียนช่าง ชั้นปีที่ 1 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
13.00 น. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 

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

