กำ�หนดการรับสมัคร
ขายใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 20 ก.พ.–21 มี.ค. 2560 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับสมัคร
วันที่ 15–21 มี.ค. 2560 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
ระหว่างเวลา 8.30-11.30 น. และ 13.00-15.00 น.
• ประกาศ ห้องสอบ เลขที่สอบ
วันที่ 27 มี.ค. 2560
• สอบข้อเขียน
วันที่ 30 มี.ค. 2560 เวลา 9.00-15.00 น.
ณ อาคารศูนย์ประชุม ธรรมศาสตร์ รังสิต (คลองหลวง)
(วิชาที่สอบ : คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์)
• ประกาศผลสอบข้อเขียน (รอบแรก)
วันที่ 7 เม.ย. 2560
• ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ
วันที่ 19 เม.ย. 2560
• สอบสัมภาษณ์ และตรวจโรค
วันที่ 20-21 เม.ย. 2560
• ประกาศผลสอบคัดเลือก (รอบสอง)
วันที่ 4 พ.ค. 2560
• มอบตัว ประชุมผูป
้ กครอง และปฐมนิเทศนักเรียนช่างชัน้ ปีท่ี 1
วันที่ 15 พ.ค. 2560
• เปิดภาคเรียนที่ 1
วันที่ 16 พ.ค. 2560
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนกำ�หนดการใด
จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
•

www.pea.co.th

จำ�นวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน
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แผนที่เส้นทาง
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

| ออกแบบ/พิมพ์ที่ : กองการพิมพ์ ฝ่ายธุรการ |

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2543 - 31 มี.ค. 2545 		
เท่านัน้
2. เป็นโสด มีสญ
ั ชาติไทย
3. รับผูจ้ บชัน้ ม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2559 หรือ
ผูจ้ บ ชัน้ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ทีผ่ า่ นการเรียน ร.ด. ปี 1
เท่านัน้
4. ส่วนสูงไม่ต�ำ่ กว่า 160 ซม. น้�ำ หนักไม่นอ้ ยกว่า 47 กก.
แต่น�ำ้ หนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100 ตามเกณฑ์		
กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด
5. รอบอกเมือ่ หายใจออกเต็มที่ ไม่นอ้ ยกว่า 74 เซนติเมตร
6. ได้รบั คะแนนเฉลีย่ สะสมชัน้ ม.1-ม.3 ไม่ต�ำ่ กว่า 2.00
7. สายตาปกติ ไม่สน้ั ไม่เอียง ไม่บอดสี
8. ไม่กลัวความสูง สามารถปฏิบตั งิ านบนทีส่ งู ได้
9. ยินดีไปปฏิบตั งิ านประจำ� ณ สำ�นักงาน ในส่วนภูมภิ าค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กำ�หนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หลักสูตร 3 ปี ประจำ�ปีการศึกษา 2560
ผู้จบการศึกษาจะได้รับ การบรรจุ
เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ
และผู้ที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก มีโอกาสได้รับ
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผูท้ ส่ี นใจเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

สามารถซื้อระเบียบการได้ที่โรงเรียนช่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพียงแห่งเดียว
หรือจะซื้อระเบียบการและสมัครในวันรับสมัคร

โทรศัพท์

1. ใบสมัครตามแบบทีโ่ รงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคกำ�หนด
2. จบชัน้ ม.3 ใช้ใบรับรองของโรงเรียนเดิม ทีม่ รี ปู ถ่ายผูส้ มัคร
3. จบชัน้ ม.4 ใช้ใบ ปพ.1 (ม.3) และใบรับรองการเรียน รด. ปี 1
4. สำ�เนาทะเบียนบ้าน สำ�เนาบัตรประชาชนของผูส้ มัคร
5. รูปถ่ายทีอ่ ดั ภาพครัง้ เดียวกันขนาด 1 นิว้ จำ�นวน 4 รูป
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา
6. ค่าคูม่ อื และใบสมัคร 150 บาท ค่าสมัคร 200 บาท

รถประจำ�ทางทีผ่ า่ น
สาย 24, 63, 69, 104, 112, 114, 134, 191, ปอ.134, ปอ.522

หมายเหตุ : ถ่ายเอกสาร 1 ชุด
พร้อมทั้งนำ�ฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย

โดยเตรียมเอกสารให้ครบตามรายละเอียดในแผ่นพับนี้
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โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ตัง้ อยูท่ ่ี สำ�นักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ตรงข้ามเรือนจำ�พิเศษกรุงเทพมหานคร (เรือนจำ�กลางคลองเปรม)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

0-2590-5591, 0-2590-5594, 0-2590-5596,
0-2590-5598, 0-2590-5599

