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ค ำน ำ  
 

 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีขั้นตอนการด าเนินงาน
หลายอย่างท่ีแตกต่างจากโรงเรียนทั่ว ๆ ไป ดังนั้น "คู่มือกำรสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำโรงเรียนช่ำง
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค" จึงเปรียบเสมือนสื่อให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมลู ก าหนดการ และขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การรับ
สมัคร เกณฑ์การทดสอบร่างกาย จนถึงการเตรียมเอกสารการมอบตัว นอกจากนี้ยังมีเรื่องต้องทราบในระหว่าง
การศึกษาอยู่ในโรงเรียน และข้อผูกพันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายหลังส าเร็จการศึกษา ดังนั้นคู่มือฉบับนี้จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องอ่าน และพิจารณาให้เข้าใจก่อนสมัครและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด และตรงต่อเวลา มิฉะนั้นผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์การเข้าเรียนได้ ส ำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องเก็บ
รักษำคู่มือนี้ไว้ เพื่อท ำควำมเข้ำใจข้อก ำหนด ขั้นตอนปฏิบัติต่ำงๆ จนถึงวันมอบตัวเข้ำรับกำรศึกษำ   
  
 

ค ำเตือน  
 

 ในระหว่างการรับสมัครสอบคัดเลือก อาจมีผู้มาแอบอ้างกับผู้ปกครอง หรือกับนักเรียนว่าสามารถ
ช่วยเหลือฝากเข้าเรียนได้ โดยผู้แอบอ้างมักเรียกร้องเงิน หรือค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองที่หลงเชื่อ ทางโรงเรียนขอ
แจ้งให้ทราบว่า ในการสอบทุกขั้นตอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหลายคณะเพ่ือ
ควบคุมดูแลทุกขั้นตอน และให้ความยุติธรรมแก่ผู้สมัครทุกคน ผู้ที่สามารถผ่านการสอบตามหลักเกณฑ์ต่างๆ 
และได้คะแนนสูงกว่าผู้สอบแข่งขันคนอ่ืนจะเป็นผู้ที่ทางโรงเรียนรับเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนต่อไป  
 ทางโรงเรียนช่าง กฟภ. ขอให้ท่านอย่าหลงเชื่อมีผู้มาแอบอ้างดังกล่าว หากพบเห็นการทุจริต การ
ประพฤติมิชอบ ความไม่โปร่งใสในทุกขั้นตอน ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลให้ทางโรงเรียนทราบทันที เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
 

 ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน โทรศัพท์หมายเลข 0-2590-5590 รองผู้อ านวยการโรงเรียน โทรศัพท์หมายเลข 
0-2590-5591  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน โทรศัพท์หมายเลข 0-2590-5592 โทรสารหมายเลข 0-2590-5597  
หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณชั้น 1 โรงเรียนช่าง กฟภ. 
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บทน ำ 
 

  
 

 
 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในลักษณะเฉพาะทางของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับกอง  สังกัดฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ผลิตพนักงานช่าง
(ฮอทไลน์) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ดับไฟ โดยใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์พิเศษในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจะได้รับการ
บรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทันทีท่ีส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน  ซึ่งแตกต่างจาก
พนักงานทั่วไปท่ีเข้าท างานครั้งแรกต้องมีช่วงเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือนก่อนบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
 เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานช่าง (ฮอทไลน์) เป็นงานที่ ตรากตร า จ าเป็นต้องใช้
พละก าลังและความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย รวมทั้งต้องเป็นผู้มีความสุขุมรอบคอบ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องคัดเลือกผู้สมัคร  เฉพาะผู้ที่มีร่างกายได้สัดส่วนและเหมาะสม
นอกจากจะต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ผู้ที่จะปฏิบัติงานฮอทไลน์ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล และมีความรู้ด้านช่างดีพอสมควร ดังนั้น 
ทางโรงเรียนจึงเน้นการอบรมสั่งสอนให้นักเรียน อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม หรือ     
ฝ่าฝืนระเบียบที่ก าหนดไว้ ทางโรงเรียนมีบทลงโทษตามระเบียบ 
 ส าหรับวิชาที่เรียน ประกอบด้วยวิชาสามัญ คือ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,        
สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ, งานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (วิทย์ - คณิต) และเพ่ิมวิชาเฉพาะของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เช่น วิชาไฟฟ้า, วิชาอิเล็กทรอนิกส์, วิชาส ารวจ - โยธา ฯลฯ ดังนั้น หลักสูตรของโรงเรียนจึงมีจ านวน
วิชามากกว่าหลักสูตรสายสามัญ และการประเมินผลการเรียนจะก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอย่างชัดเจน และ
ยึดถือปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัดด้วย 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เพ่ือให้ผู้ที่จะมาสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ทราบถึงลักษณะการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่จะต้องควบคุมดูแลอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มี
ระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการปฏิบัติงานชดใช้ภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอให้ผู้ที่ซื้อใบสมัครนี้ ได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดก่อนการตัดสินใจ
สมัครสอบคัดเลือก 
 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาใน หลักสูตร 3 ปี จ านวน 55 คน นับเป็น
นักเรียนช่างรุ่นที่ 52 ของโรงเรียน เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะบรรจุให้เป็นพนักงานช่างฮอทไลน์ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สังกัดแผนกฝึกอบรมงานฮอทไลน์ กองฝึกอบรมช่างและฮอทไลน์ นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม
ที่จะเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องถูกให้ออก และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ กฟภ. ตาม
สัญญาที่ กฟภ. ก าหนด และให้โอกาสนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก  และมี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรจุเป็นพนักงานช่างระดับ 2 โรงเรียนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ให้ได้รับสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาไฟฟ้าก าลัง สาขา
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนใดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด ณ สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐตามที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
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ประวัติโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2511 รับนักเรียนรุ่นแรกจ านวน     
36 คน นักเรียนรุ่นแรก ๆ จะรับสมัครจากบุคคลทั่วไปและจากพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานช่างที่มีความรู้ในงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถปฏิบัติงานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
ทันที ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะแรกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขาดแคลนบุคลากรระดับช่างฝีมือที่มีความรู้
ความสามารถ อาจารย์ใหญ่คนแรก คือ นายสุรศักดิ์ เสนะวงษ์ ผู้อ านวยการกองวิศวกรรมและวางแผนใน
ขณะนั้น 
 

 พ.ศ. 2513 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา  
หลักสูตร 3 ปี (หลักสูตรของโรงเรียนเอง) โดยมีนาย ทวี อัศวนนท์ (ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในขณะนั้น) 
เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน นายสุรศักดิ์ เสนะวงษ์ (รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิคในขณะนั้น) เป็นผู้จัดการโรงเรียน  
และ น.อ.ประยูร วรรธนาคม (ผู้อ านวยการกอง หม้อแปลงในขณะนั้น) เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 

 พ.ศ. 2516 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มมีการปฏิบัติงานฮอทไลน์  แต่ขาดแคลนบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานด้านนี้  ผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมอบหมายให้ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ผลิตพนักงานช่างที่จะต้องปฏิบัติงานฮอทไลน์เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้เนือ่งจากไม่มีสถาบันการศึกษาแห่ง
ใดในประเทศไทยที่จะให้ความรู้  และฝึกอบรม งานฮอทไลน์ได้  เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึก
ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีราคาสูงมาก รวมทั้งสถานที่ที่จะใช้ฝึกจ าเป็นต้องฝึกในสภาพงานจริงด้วย เพ่ือเป็น
การทดสอบก าลังใจและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
 

 พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบวุฒิประกาศนียบัตรหลักสูตร 3 ปี โรงเรียนช่างการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เท่ากับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นจ านวนมาก 
 

 ปัจจุบันโรงเรียนมีอาจารย์ประจ าและพนักงานในสังกัดจ านวน 15 คน มีอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นพนักงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างานตรงกับวิชาที่สอน มาเป็น
อาจารย์พิเศษจ านวนประมาณ 50 คน 
 
 

 ปีการศึกษา 2562 ที่จะเปิดรับสมัครนักเรียนครั้งนี้ โรงเรียนได้เปิดด าเนินการมาเป็นปีที่ 51 มีนักเรียน
ส าเร็จการศึกษาไปแล้วประมาณ 2,603 คน ศิษย์เก่าของโรงเรียนปฏิบัติงานอยู่ใน ส านักงานใหญ่ และ
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบสูง ได้รับ
ความไว้วางใจให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการกองขึ้นไป ระดับผู้จัดการสาขาและระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้นไป ทั่วประเทศ 
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นับได้ว่าศิษย์เก่าของโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายและระบบ

สายส่งแบบไม่ดับไฟ ที่เรียกว่า การปฏิบัติงานฮอทไลน์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นก าลังส าคัญส่วนหนึ่ง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ช่วยพัฒนาและน าความเจริญมาสู่สังคมชนบทของประเทศไทย  
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ปฏิทินการสอบคัดเลือก 
ปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ : - ผู้สมัครและผูป้กครองต้องมาตามก าหนดเวลา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 
  โรงเรียนช่างการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

- ผู้สมัครและผูป้กครองต้องอ่านระเบียบการให้เข้าใจ  และปฏบิตัิตามโดยเคร่งครัด 
มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเรียนโรงเรียนชา่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- ประกาศผลสอบทาง Internet  www.pea.co.th 

 วันทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ ทดสอบทักษะปีนเสาไฟ ทดสอบทักษะการว่ายน ้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค 
และประกาศผลสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบข้อเขียน 

วัน  เดือน  ปี เวลา รายการ สถานที ่

18 ก.พ. – 11 มี.ค. 2562 
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 

08.30-16.30 น. ขายใบสมัคร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4 - 11 มี.ค. 2562 
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 

08.30-11.30 น. 
รับสมัคร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

13.00-15.00 น. 
22 มี.ค.2562 - ประกาศ ห้องสอบ เลขท่ีสอบ www.pea.co.th 

26 มี.ค.2562 09.00-16.30 น. สอบข้อเขียน 
สถาบันศึกษาท่ีได้รับคัดเลือก

ด าเนินการสอบ 
5 เม.ย.2562 - ประกาศผลสอบข้อเขียน www.pea.co.th 

9 เม.ย.2562 
08.30-12.00 น. ทดสอบทักษะการว่ายน้ า ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน 
13.00-16.30 น. ตรวจสอบประวัติอาชญากร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

10 - 11 เม.ย.2562 08.30-16.30 น. ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

12 เม.ย. 2562 08.30 - 16.30 น. ตรวจโรค ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
18 - 22 เม.ย. 2562 
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 

08.30-16.30 น. สอบสัมภาษณ์ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

30 เม.ย. 2562 - ประกาศผลสอบคัดเลือก 
www.pea.co.th , โรงเรียนชา่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

7 พ.ค. 2562 08.30-16.30 น. 

ประชุมชี้แจงเรื่องการกรอกสัญญา 
และหนังสือค้ าประกัน 

(ผู้สอบผ่านต้องเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง) 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

8 - 14 พ.ค.2562 - ช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

15 พ.ค.2562 08.30-16.30น. 
วันมอบตัว ส่งเอกสารสัญญา 

และหนังสือค้ าประกัน 
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

16 พ.ค.2562 
08.30-12.00 น. ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นปีที่ 1 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
13.00 น. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 

http://www.pea.co.th/
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 การสมัคร 

 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 

1.1) เพศชายที่มีลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพเป็นผู้ชาย มีสภาพร่างกายแข็งแรง และต้อง 
- มีบุคลกิภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของ กฟภ. และไม่มีลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศ 
- ดวงตาปกติ สายตาไม่สั้น ไม่เอียง ไมบ่อดสี  
- หูไม่ตึง พูดชัดน้้าเสียงเป็นชายชัดเจน 
- ส่วนสูงไม่ต่้ากว่า 160 เซนติเมตร น้้าหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม แต่น้้าหนักต้องไม่เกิน

ส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก้าหนด   
- รอบอกเม่ือหายใจออกเต็มที่วัดแล้วไม่น้อยกว่า 74 เซนติเมตร 
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติไม่มีแผลเป็นที่น่า

รังเกียจไม่มีสักลวดลายหรือยันต์บนร่างกาย นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึ่งสังคม
รังเกียจหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน
ฮอทไลน์ เช่นโรคหัวใจ โรคลูคิเมีย โรคธาลัสซีเมีย (โลหิตจางชนิดรุนแรง) หากแพทย์ประจ้า 
กฟภ.ได้ตรวจพบว่าเป็นโรคดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอ
สงวนสิทธิ์ ภายใน 1 ปี ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 

- ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาท้างานบนที่สูง 8 -12  เมตรได ้
- มีจิตใจเข้มแข็ง สุขุมและรอบคอบ สามารถท้างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

1.2) จะต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.2545 – 25 มี.ค. 2547 เท่านั้น 
1.3) ส้าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนราษฎร์ที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะโดยเป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
ของปีการศึกษา 2561 

1.4) ผู้ส าเร็จการศึกษา ม.3 ในปีการศึกษา 2560 จะต้องผ่านการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 
มาแล้ว เท่านั้น 

1.5) เป็นผู้ที ่สามารถอยู่ในระเบียบวินัยที่เคร่งครัดได้และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคั บ    
ของ กฟภ. 

1.6) ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าเรียนและฝึกวิชา
ทหารของกรมการรักษาดินแดนได้เท่านั้น 

1.7) ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ ด้วยกรณีผิดศีลธรรม หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

1.8) ไม่เคยต้องค้าพิพากษาของศาลถึงที่สุด ให้อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
หรือจ้าคุกจริง 

1.9) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้างและบรรจุพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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2.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 

2.1) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนก้าหนด  
2.2) ผู้ที่ก้าลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 ใช้เอกสาร ปพ.1 (ม.3) หรือใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่มีรูปถ่ายของ

ผู้สมัครพร้อมระบุคะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.1 – ม.3 (ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับพร้อมทั้งน้าใบจริงมาด้วย) 
2.3) ผู้ที่ก้าลังเรียนอยู่ชั้น ม.4 ใช้เอกสาร ปพ.1 (ม.3) พร้อมส้าเนาหนังสือรับรองการส้าเร็จการเรียน

วิชาทหารชั้นปีที่ 1 หรือส้าเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน (พร้อมทั้งน้าใบจริงมา
แสดงด้วย) 

2.4) บัตรประจ้าตัวประชาชน (น้าใบจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)  
2.5) รูปถ่ายที่อัดภาพครั้งเดียวกัน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จ้านวน 4 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
 ไม่ใส่แว่นตา 
 

หมายเหตุ 
ก) ชื่อ-นามสกุล ตัวสะกด การันต์ และวัน เดือน ปี ของผู้ส มัครในใบรับรอง และใน

 ทะเบียนบ้านจะต้องตรงกัน ถ้าไม่ตรงกันจะต้องมีหลักฐานทางราชการรับรองว่าเป็นบุคคล
คนเดียวกันเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น 

ข)  ส้าหรับบุตรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะได้รับคะแนนช่วย ดังนี้ 
- บุตรพนักงานของพนักงานช่าง กฟภ. ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน และเป็นบิดาหรือ

มารดาโดยตรงและชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) ได้รับคะแนนช่วย 25% ของ
คะแนนเต็ม จากการสอบรอบ 2 (รอบสอบสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทักษะ
การปีนเสาไฟ) 

- บุตรพนักงานของพนักงานช่าง กฟภ. ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ และเป็นบิดาหรือมารดา
โดยตรงและชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) ได้รับคะแนนช่วย 5% ของคะแนนเต็ม         
จากการสอบรอบ 2 (รอบสอบสัมภาษณ,์ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทักษะการปีนเสาไฟ) 

ทั้งนี้จะต้องเป็นบุตรที่เกิดจากบิดา - มารดาโดยตรงและชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวม
บุตรบุญธรรม) โดยมี หนังสือรับรองเป็นบุตรพนักงาน จากผู้บังคับบัญชาของบิดา หรือมารดา 
ที่มีต้าแหน่งตั้งแต่หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า ขึ้นไป ถึงประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
เพ่ือรับรองว่าเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในหน่วยงานนั้นจริง 

 ค) เอกสารต่างๆ ที่นักเรียนน ามาใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร ทางโรงเรียนจะส่งไปตรวจสอบ
ว่าเป็นเอกสารฉบับจริงหรือไม่อีกครั้งหนึ่งถ้าพบว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารจริง
นักเรียนจะต้องพ้นสภาพนักเรียนและต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาชดใช้ เนื่องจากศึกษาไม่ส าเร็จตามหลักสูตรของโรงเรียน 
 
 
 
 

 
 



คู่มือการสมัครสอบคัดเลือก   (หลักสูตร  3  ปี) 
 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค    ปีการศึกษา  2562 
 

7 

3.  ข้อปฏิบัติในการสมัคร  
 

3.1) ในวันสมัคร ผู้สมัครจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย 
3.2) กรอกใบสมัครในช่องที่ระบุว่า "ส้าหรับผู้สมัคร" พร้อมทั้งติดรูปถ่าย 1 รูปที่ใบสมัคร  
3.3) เขียนเฉพาะชื่อ-นามสกุล และติดรูปถ่าย 3 รูปที่บัตร 3 แผ่นที่ได้รับพร้อมกับใบสมัคร 
3.4) ยื่นใบสมัครพร้อมบัตรทั้ง 3 ใบ และเอกสารต่างๆ ตามข้อ 2.1 - 2.4 ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร     

หากถูกต้องครบถ้วนผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติด้านร่างกายทุกคน 
3.5) ช้าระเงินค่าสมัคร 200 บาท(หลังจากเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติด้านร่างกายแล้ว) 
3.6) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ จะได้รับใบเสร็จรับเงินและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร 
3.7) โรงเรียนจะประกาศ สถานที่สอบ ห้องสอบ และเลขที่ประจ้าตัวสอบทาง www.pea.co.th      

ให้นักเรียนเขียนรหัสประจ้าตัวสอบ ลงในบัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพ่ือยืนยันการเข้าสอบ 
 

หมายเหตุ - ผู้สมัครทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อ 3.1 - 3.7 ให้ครบถ้วน หากขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าการ
สมัครยังไม่เสร็จสมบูรณ์  

- หากบัตรประจ าตัวผู้สมัครสูญหาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้เข้า
ห้องสอบ เว้นเสียแต่มีหลักฐานยืนยันบุคคลที่ชัดเจน 

- ผู้สมัครจะต้องเก็บบัตรประจ าตัวผู้สมัครไว้เสมอ สามารถเรียกตรวจสอบได้“จะประกาศ
รายช่ือผู้สมัครสอบเรียงตามชื่อ จากบัตรประชาชนที่ใช้สมัครสอบ” 

4.  จ านวนที่รับสมัครตามภาคต่าง ๆ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความต้องการพนักงานช่างฮอทไลน์จ้านวน 55 คนปฏิบัติงานในส่วน

ภูมิภาค (ยกเว้นกรุงเทพฯนนทบุรีสมุทรปราการ) ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาเห็นสมควรให้ไป
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pea.co.th/
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การสอบ 
 

1.  ข้อปฏิบัติในการสอบ  
 

1.1) ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายเสื้อยืดสีขาว (ไม่มีปก ไม่มีกระเป๋า) กางเกงวอร์มสีด้าไม่มีลวดลาย 
(ไม่มีซิบ) ห้ามใส่เสื้อคลุมทุกชนิด ห้ามสวมถุงเท้า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

1.2) อุปกรณ์ที่อนุญาตให้น้าเข้าห้องสอบ คือ ดินสอด าชนิด2 บี หรือ 3 บี และยางลบชนิดอ่อน 
เพ่ือใช้ในการท้าข้อสอบ ห้ามใช้ปากกาหรือดินสอชนิดอ่ืน เนื่องจากทางโรงเรียนใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการตรวจข้อสอบ หากใช้ปากกาหรือดินสอชนิดอ่ืนท้าข้อสอบ เครื่องจะไม่ตรวจ 
ซึ่งจะท้าให้ผู้เข้าสอบเสียผลประโยชน์ และถูกตัดสิทธิการสอบ 

1.3) ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบข้อเขียนเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในวัน
สอบ และอาจเกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย ดังนั้นในวันสอบข้อเขียน จึงขอให้รีบเดินทางไป
ถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาเข้าสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 

1.4) เม่ือได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบแล้วผู้เข้าสอบจะต้องนั่งตามรหัสประจ าตัวสอบ (เสียบบัตร
ประจ าตัวผู้สมัครไว้ในกระเป๋าเสื้อ และเตรียมบัตรประชาชนไว้ตรวจสอบด้วย) 

1.5) ถ้าผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว ต้องไปพบกับกรรมการคุมสอบก่อน (ถ้าสาย
เกินกว่า 15 นาที โดยไม่มีเหตุอันควร จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ) 

1.6) บัตรแสดงตัวผู้เข้ารับสมัคร 
1.6.1 ผู้เข้าสอบจะต้องน้าบัตรประจ้าตัวผู้สมัครมาในวันสอบข้อเขียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์

เข้าสอบ 
1.6.2 วันทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ วันสอบสัมภาษณ์ และวันตรวจโรค หากไม่น้าบัตร

แสดงตัวผู้เข้าสมัครมาด้วย จะโดนหักคะแนน 5% ของการสอบ 
1.6.3 บัตรช้ารุดที่สามารถบอกรายละเอียดส้าคัญได้ (เลขที่ผู้สมัคร รูปถ่าย) สามารถยื่น

เรื่องขอท้าใหม่ได้ 
1.6.4 บัตรช้ารุดที่ไม่สามารถบอกรายละเอียดส้าคัญได้ (เลขที่ผู้สมัคร รูปถ่าย) ต้องมีใบแจ้ง

ความลงบันทึกประจ้าวันมาแนบด้วย  
1.7) ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตนในระหว่างการสอบข้อเขียนดังนี้  

1.7.1 ให้ผู้เข้าสอบรอ ณ บริเวณโดยรอบอาคารสอบ ห้ามเข้าไปที่ห้องสอบก่อนเวลาที่ก้าหนด 
1.7.2 ห้ามน้าเอกสาร เครื่องค้านวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 

 1.7.3 ให้ใช้กระดาษค้าตอบที่จัดไว้ให้เท่านั้น (ห้ามท้ากระดาษค้าตอบยับ หรือเป็นรอยหักพับ) 
1.7.4 เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งตามหมายเลขที่ก้าหนด จะเปลี่ยนที่นั่งไม่ได้ 
1.7.5 ให้ใช้ดินสอด าชนิด 2บีหรือ 3บี เขียนชื่อและนามสกุลของผู้เข้าสอบและระบาย

หมายเลขรหัสประจ าตัวสอบในช่องรหัสประจ้าตัวผู้เข้าสอบให้ถูกต้องตามตัวอย่าง
ขอให้ระมัดระวังในการระบายรหัสประจ าตัวสอบให้ตรงกับหมายเลขที่ประกาศไว้
ทางเวบ็ไซด์และที่หน้าห้องสอบ  

1.7.6 ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่าจะได้รับค้าสั่งจากกรรมการคุมสอบ 
1.7.7 ผู้เข้าสอบจะลงมือท้าข้อสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาต เท่านั้น 
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ห้ามผู้เข้าสอบดึงข้อสอบออกจากชุดโดยเด็ดขาด 
1.7.8 ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที หลังจากเริ่มสอบ แม้ว่าจะท้าข้อสอบเสร็จแล้ว

ก็ตาม 
1.7.9 ผู้ที่ประสงค์จะพูดหรือลุกจากที่นั่งในระหว่างการสอบด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามต้องยกมือ

ขออนุญาตจากกรรมการควบคุมการสอบก่อน จึงจะพูดหรือลุกจากท่ีนั่งได้  
  

1.7.10 ผู้ที่ท้าข้อสอบเสร็จแล้วประสงค์จะส่งกระดาษค้าตอบ หรือไม่ประสงค์จะท้าข้อสอบให้
เขียนชื่อ-สกุล บนกระดาษค้าตอบแล้ววางไว้ที่โต๊ะของตน ห้ามน าเอกสารใดๆออกจาก
ห้องสอบและให้แจ้งกรรมการคุมสอบ เพ่ือขออนุญาตออกจากห้องสอบ 

1.7.11 เมื่อออกจากห้องสอบแล้วให้ออกไปจากอาคารที่ใช้ในการสอบ และห้ามท้าเสียงอึกทึก
เป็นที่ร้าคาญแก่ผู้ที่ก้าลังสอบอยู่โดยเด็ดขาด 

1.7.12 ให้เก็บบัตรประจ าตัวผู้สมัคร ไว้และน้ามาแสดงทุกครั้งทีต่ิดต่อที่โรงเรียน  
 

ค าเตือนในการสอบ 
1. ผู้ที่ท าการใดๆ อันส่อให้เห็นว่าเป็นการทุจริต จะกักพื้นที่จนกว่าจะหมดเวลาสอบและถูกปรับ

คะแนนให้เป็น 0 ทุกวิชา 
2. หากพบหลักฐานแน่ชัดว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ที่

จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 
3. ผู้ที่กระท าผิดตามข้อ 1 และ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2.  สถานที่สอบ 

 สถาบันการศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือก (ดูแผนที่ หน้า 24) 
 

3.  ตารางสอบ 
 
 26 มี.ค. 2562 09.00 - 12.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ (100 คะแนน) 
  13.30 - 16.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ (100 คะแนน) 
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  4.  การประกาศผลสอบข้อเขียน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนโดยจะคัดเลือกจากผู้มีคะแนนสูง 110 อันดับ 

4.1) ผู้เข้าสอบสามารถดูผลสอบ ได้ทาง Internet www.pea.co.th หรือที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในวันที่ 5 เม.ย. 2562 (ไม่มีการแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์) 

4.2) เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนตามประกาศของโรงเรียนให้โหลดและกรอกข้อความแบบฟอร์มการให้
ความยินยอมทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ และน้ามาแสดงในวันที่ 10 - 11 เม.ย. 2562 

4.3) ให้เข้ารับการตรวจโรค จากหน่วยแพทย์ตามท่ีโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดไว้ให้ ในวันที่ 
12 เม.ย. 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้งในประกาศผลสอบ
ภาควิชาการ 

หมายเหตุ คะแนนล าดับสุดท้ายเท่ากัน รรช. ขอสงวนสิทธิ์ เรียกทุกคนในอันดับสุดท้าย 
 
 

5. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทักษะการปีนเสาไฟ และการสอบสัมภาษณ์ (100 
คะแนน) 

 -    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (50 คะแนน) ทักษะการปีนเสาไฟฟ้า (30 คะแนน) และสอบ
สัมภาษณ์ (20 คะแนน), โดยผู้สอบผ่าน จะต้องได้คะแนนรวมกันทั้ง 3 ส่วน ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 

- ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายในวันที่ 10 - 11 เม.ย. 2562 
เวลา 08.30 น.หากมาไม่ตรงตามวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การให้คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่
การดันพื้น ลุกนั่งวิ่ง และว่ายน้้า มีรายละเอียด ดังนี้ 
ประเภท จ านวนคร้ังท่ีได้ คะแนน หมายเหตุ 

ดันพื้น  กระท้าต่อเนื่อง  เวลา 1 นาที  
โดยการย่อศอกลงให้อก กดลงบนเครื่องนับและ
ดันตัวขึ้นให้สุด ศอกตึง เป็นหนึ่งครั้ง 
(ถ้าดันตัวข้ึนไม่สุด ศอกไม่ตึง จะไม่นับ) 

48  ครั้งขึ้นไป 15  
44 – 47 13  
39 – 43 11  
34 – 38 9  
29 – 33 7  
24 – 28 6  
20 – 23 5  
16 – 19 4  
13 – 15 3  
11 – 12 2  

10  ครั้งลงมา 1  
 

ลุกนั่ง   กระท้าต่อเนื่อง เวลา 1 นาที  
โดยการนอนหงาย หัวไหล่สองข้างติดพื้น 
เท้าแยกห่างกันประมาณ 1 ฟุต ประสานนิ้วมือ
รองท้ายทอยไว้เมื่อเริ่มให้งอตัวขึ้น จนศอก
สัมผัสเข่าทั้งสอง แล้วปล่อยตัวลงจนนิ้วมือ
สัมผัสกับพื้นนับเป็นหนึ่งครั้ง 
(ถ้านิ้วมือไม่สัมผัสกับพ้ืน จะไม่นับ) 

52  ครั้งขึ้นไป 15  
50 – 51 13  
48 – 49 11  
46 – 47 9  
44 – 45 7  
42 – 43 6  
40 – 41 5  
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38 – 39 4  
36 – 37 3  
34 – 35 2  

33  ครั้งลงมา 1  
 

วิ่ง   ระยะทางประมาณ  1,200  เมตร  
หรือ 4  รอบ  สนามฟุตบอล ตามที่กรรมการ
ก้าหนด 

5  นาทีลงมา 20  
5.01 – 5.15 18  
5.16 – 5.30 16  
5.31 – 5.45 14  
5.46 – 6.00 12  
6.01 – 6.15 10  
6.16 – 6.30 8  
6.31 – 6.45 6  
6.46 – 7.00 4  

วิ่งครบ 4 รอบ ไม่เกิน8 นาท ี 3  
เกิน  8  นาที 1  

ประเภท ผลการทดสอบ หมายเหตุ 

ว่ายน้ า  ระยะทาง 25 เมตร  
โดยการว่ายท่าใดก็ได้ 

(ถ้าเกาะขอบสระหรือลู่ จะไม่ผ่านการทดสอบ) 
 

ผ่าน / ไม่ผ่าน 
หากไม่ผ่านการทดสอบว่ายน้้าถือว่าไม่
ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 

ทดสอบทักษะการปีนเสา 
 - ปีนเสาคอนกรีต(ใช้อุปกรณ์ปีนเสาช่วย) เพ่ือทดสอบสภาพความพร้อมของร่างกายและภาวะจิตใจบน    

เสาไฟฟ้า ที่ระดับความสูง 10 เมตร 
 - การให้คะแนน 30 คะแนนแบ่งเป็น  3  ส่วน ดังนี้ 

 ปฏิบัติตามข้ันตอน 10 คะแนน  
 ความคล่องตัว 10 คะแนน    
 ความปลอดภัย 10 คะแนน   

 

  6.  ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
 

 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในวันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 08.30 น. –  16.30 น. ณ โรงเรียนช่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหากไม่มาตามวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 

  7.  การตรวจโรค  
 

 การตรวจโรค การตรวจโรคโดยหน่วยแพทย์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าหนด เป็นผู้วินิจฉัยผลตรวจ ผลการ
วินิจฉัยของแพทย์ถือเป็นอันสิ้นสุดในวันที่ 12 เม.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปหากไม่มาตามวันที่
ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
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  8.  การสอบสัมภาษณ ์
 การสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 18 , 19 และ 22 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป เข้า
สอบสัมภาษณ์ที่ รรช. ก้าหนด หากไม่มาตามวันและเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 

9.  การประกาศผลสอบคัดเลือก  
 

 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หมายถึง ผู้ที่มีคะแนนสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ ,
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะการปีนเสาไฟที่ได้คะแนนสูงสุด 65 อันดับแรก โดย 55 อันดับแรก  
ให้ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถผ่านการคัดเลือกส่วนอีก 10 อันดับที่เหลือถือเป็นตัวส ารอง 

ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆและตรวจโรคสามารถดูผลสอบได้ทาง 

www.pea.co.thหรือที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 30 เม.ย. 2562 

เฉพาะผู้ที่สอบคัดเลือกผ่าน(55 อันดับแรก)ให้ลงชื่อรายงานตัวพร้อมทั้งเข้าประชุมรับทราบวิธีการ
มอบตัว ในวันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เข้าประชุมทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์
และจะเรียกผู้สอบได้อันดับส้ารองตามล้าดับที่สอบได้แทน  
หมายเหตุ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้หากภายหลังตรวจพบว่า มีอวัยวะบางส่วนบกพร่อง หรือเป็นโรคที่เป็น         

อุปสรรคต่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์ในภายหลัง กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ ภายใน 1 ปี
ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนโดยการให้ออก 

* หากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการอ่ืนๆ จะแจ้งให้ทราบ ในวันประกาศข้อเขียน 
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ข้อแนะน าในการมอบตัว 

 

1.  การเตรียมตัวก่อนการมอบตัว  
 

1.1) บิดา-มารดาจะต้องจัดหาที่ พักอาศัยแก่นักเรียนในระยะไปกลับได้สะดวก และอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่นักเรียน 

1.2) จัดหาผู้ค้้าประกันซึ่งมีคุณสมบัติ ตามท่ีทางโรงเรียนก้าหนด (รายละเอียดตามข้อ 5 ) 
1.3) จัดเตรียมเอกสารประกอบการท้าสัญญาต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แจกให้                 

ในวันประชุมชี้แจงการมอบตัว 
1.4) เตรียมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตัดเครื่องแบบ และของใช้ต่าง ๆ ตามจ้านวนที่ทางโรงเรียน

ก้าหนด 
1.5) หากมีปัญหาใด หรือข้อสงสัย ให้มาพบอาจารย์ประจ้าโรงเรียนเพ่ือปรึกษาเป็นการล่วงหน้า  
 

2.  เอกสารมอบตัวนักเรียนใหม่ 
 

 เอกสารต่อไปนี้จะต้องจัดท าให้เรียบร้อยก่อนวันมอบตัว คือ 
2.1) เอกสารการมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ (จัดเอกสารเป็นชุดตามรายการใบตรวจเอกสารฯ) 
2.2) ใบมอบตัว 2 ฉบับ (ใช้เขียนหรือพิมพ์ก็ได้) 
2.3) หนังสือให้ความยินยอม (ตรวจเยี่ยมในห้องพักและตรวจสารเสพติด) จ้านวน 1 ฉบับ 
2.4) หนังสือให้ความยินยอมของผู้ใช้อ้านาจปกครอง จ้านวน 2 ฉบับ (ใช้พิมพ์)   
2.5) หนังสือสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ภายหลังส้าเร็จการศึกษาฯ จ้านวน 2 ฉบับ (ใช้พิมพ์) 
2.6) หนังสือสัญญาค้้าประกันฯ จ้านวน 2 ฉบับ (ใช้พิมพ์) 

 

3.  การจัดท าเอกสารใช้มอบตัว  
3.1)  โหลดเอกสาร ณ วันประกาศผลการสอบคัดเลือกฯได้ทาง Internet www.pea.co.th 

3.2)  ลงโปรแกรม FoxitReader เพ่ือใช้พิมพ์เอกสารข้อ 2.4 – ข้อ 2.6 
3.3) เปิดไฟล์ pdf เอกสารข้อ 2.4 – ข้อ 2.6/ เลือก HOME และเลือก Typewriter 
3.4) คลิกลงพ้ืนที่ที่ต้องการพิมพ์ เลือกแบบอักษร Angsana New เลือกขนาดอักษร 16  

หากข้อความยาวกว่าช่องกรอก ให้ลดขนาดอักษรลง เป็นขนาดอักษร 14 และเล็กสุด 12 
3.5) ขยับข้อความให้อยู่เหนือเส้น หรือหากต้องการแก้ไขให้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ข้อความนั้น 
3.6)  เอกสารท้าที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ ใช้วันมอบตัว 15 พ.ค. 2562 
3.5) ให้พิมพ์ข้อความ ตามเอกสารแนะน้า “การพิมพ์สัญญา โดยใช้โปรแกรม FoxitReader” 
 เลือกแบบอักษร Angsana New หรือ แบบอักษร THSarabun 
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4.  เอกสารของผู้ค  าประกันที่ต้องน ามาในวันมอบตัว  

4.1) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ค้้าประกัน บัตรจะต้องไม่
หมดอายุบัตรก่อนวันมอบตัว (ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง 

4.2) หนังสือรับรองต้าแหน่ง สังกัด อัตราเงินเดือน ของผู้ค้้าประกัน จากผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน โดย
ออกเป็นหนังสือราชการมีเลขท่ี ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตามระบบสารบรรณ 

4.3)  ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้้าประกันพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ค้้าประกัน
สมรสแล้ว ให้คู่สมรสลงนามยินยอมในสัญญาค้้าประกันหน้า 3และแนบส้าเนาทะเบียนสมรส และ
ส้าเนาทะเบียนบ้านของคูส่มรส 2 ฉบับคู่สมรส ลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง 

4.4)  ในกรณีที่คู่สมรสของผู้ค้้าประกันถึงแก่กรรม หรือหย่ากันแล้ว ให้น้าส้าเนาใบมรณะบัตรหรือ
ส้าเนาทะเบียนหย่ามาด้วย กรณีผู้ค้้าประกันหรือคู่สมรส ใช้ค้าน้าหน้าชื่อ นางสาว หรือไม่ใช้
นามสกุลสามี ต้องแนบส้าเนาเอกสารค.ร.2 (2ฉบับ) 

 

5.  คุณสมบัติของผู้ค  าประกัน 

5.1)   ข้าราชการทหาร หรือต้ารวจ จะต้องมียศตั้งแต่ร้อยเอก ขึ้นไป 
5.2)  ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ชั้นโท หรือเทียบเท่าข้ึนไป (ไม่ก้าหนดอายุงาน หรือ เงินเดือนขั้นต่้า) 

- กลุ่มวิชาการ(คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ต้าแหน่ง ระดับปฏิบัติการ, ระดับช้านาญการ, ระดับ
ช้านาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ  
- กลุ่มท่ัวไป(คุณวุฒิต่้ากว่าปริญญาตรี) ระดับช้าราญงาน, ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ 

5.3) ข้าราชการครู ตั้งแต่ อาจารย์ 1 ระดับ 3 (ครู คศ.1) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ยกเว้นครูอัตราจ้าง 
เนื่องจากไม่ใช่ราชการ) 

5.4) พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจอ่ืน ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และมีอัตราเงินเดือนไม่ต่้ากว่า 20,000.- บาท (ต้องระบุวันบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมาด้วย) 

5.5) ผู้ค้้าประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ ในวันมอบตัว 
5.6) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับข้าราชการพลเรือน 
5.7) บิดาหรือมารดาของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 สามารถเป็นผู้ค้้าประกันได้  

 

6.  บุคคลที่ต้องมาด้วยตนเองในวันมอบตัว             
 

6.1)  นักเรียนที่จะมอบตัว ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม และท้าสัญญาปฏิบัติงาน
ชดใช้ภายหลังส้าเร็จการศึกษา 

6.2)  บิดา หรือมารดาของนักเรียน   
6.3)  ผู้ปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 7.1 - 7.5  
 

 -อนึ่ง ถ้าบิดาของนักเรียนถึงแก่กรรมหรือหายสาบสูญ ให้มารดามาแทน แต่ต้องน าใบมรณะบัตร
ของบิดา หรือหนังสือจากทางอ าเภอหรือเขตเพื่อแสดงว่า เป็นบุคคลที่หายสาบสูญ 
 -  ถ้าผู้เกี่ยวข้องในการมอบตัวมาไม่ครบ การมอบตัวจะไม่สมบูรณ์ และท าให้เกิดความล่าช้าได้ 
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7.  คุณสมบัติของผู้ปกครอง(ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ) 
 

 7.1)  ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ (ถ้านักเรียนอยู่หอพัก ให้เจ้าของหอพักเป็นผู้ปกครอง)  
 7.2)  มีอาชีพที่แน่นอน  
 7.3)   ต้องอาศัยอยู่ในเขต กทม. หรือเขตปริมณฑล 

7.4)   สามารถควบคุมดูแลว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนให้ประพฤติตนเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
โดยเฉพาะเมื่ออยู่นอกเวลาเรียน  

 7.5)    เมื่อนักเรียนมีปัญหา สามารถมาติดต่อกับทางโรงเรียนได้ทันท ี
 
หมายเหตุ - ผู้ที่ไม่ไปมอบตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

- ผู้สอบได้อันดับส ารอง ให้รอการติดต่อจากโรงเรียน เมื่อมีผู้สละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกผู้สอบ
ได้ส้ารองตามอันดับเลขท่ีส้ารอง ในประกาศผลสอบคัดเลือก ตามหมายโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในใบสมัคร 
ถ้าผู้สอบได้อันดับส ารองคนใดไม่แสดงตนตามก าหนดเวลาที่ติดต่อไว้ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์   
ทางโรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ส้ารองอันดับถัดไปเข้ามอบตัวทันที ถ้าผู้สอบได้ส้ารองไม่อยู่ระหว่าง
การเรียกตัวมาแสดงตัวหลังจากเรียกอันดับถัดไปแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่รับพิจารณาเพราะถือว่าได้
สละสิทธิ์ไปแล้ว เมื่อไม่ปรากฏตัวในขณะเรียกตัว 

   - หลังจากเสร็จสิ้นการมอบตัวตามขั้นตอนต่างๆ แล้ว นักเรียนทุกคนจะต้องพบกับ เจ้าหน้าที่เพ่ือ
สั่งท้าเครื่องแบบ รองเท้า และเครื่องใช้ประจ้าตัวต่างๆ ที่จ้าเป็นของนักเรียน 

   - หากเอกสารประกอบการมอบตัวไม่ครบถ้วนในวันมอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัว 
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ระเบียบการศึกษาในโรงเรียน 
 

1.  หลักสูตร  
 

 หลักสูตรของโรงเรียนใช้เวลาเรียน 3 ปี เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายคณิต-วิทย์ พร้อมทั้งได้เพ่ิมบางวิชาของโรงเรียนเข้าไปเพ่ือให้เหมาะสมกับนโยบายและความต้องการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนทุกวิชาตามที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตร นักเรียนชั้นปีที่ 1 - 2 ที่สอบเลื่อนชั้นได้
ทางโรงเรียนจะส่งไปฝึกงานในส่วนภูมิภาคเป็นเวลาประมาณ 4 - 6 สัปดาห์ ระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงต้น
เดือนพฤษภาคมของทุกปี  
 

2.  ระบบการศึกษา  
 

 ในแต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนคือ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ในแต่ละภาคเรียนจะมีเวลาเรียน
ประมาณ 20 สัปดาห์  
 

3.  การวัดผลและประเมินผลการเรียน  
 

3.1  แต่ละภาคเรียนมีการสอบ 2 ครั้ง  คือ  สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน 
3.2  การสอบกลางภาคเรียน เป็นการสอบเก็บคะแนน ทุกวิชามีคะแนนเต็ม 40 คะแนน  
3.3  การสอบปลายภาคเรียน เป็นการสอบวัดผลประจ้าภาคเรียน ทุกวิชามีคะแนนเต็ม 60คะแนน 
3.4   ในการสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน หากนักเรียนคนใดสอบได้คะแนนรวมของวิชา

ใดไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ให้ถือว่าสอบตกวิชานั้น (ให้เกรด 0) และให้สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง ตาม
วันและเวลาที่ทางโรงเรียนก้าหนด หากไม่สอบแก้ตัวตามวันและเวลาที่ก้าหนดให้ถือว่านักเรียนผู้นั้น
หมดสิทธิ์ในการสอบแก้ตัว และจะขอสอบแก้ตัววิชานั้นอีกไม่ได้ 

3.5   ในการสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียนหากนักเรียนคนใดไม่สอบตามที่โรงเรียน
ก้าหนดไว้ในตารางสอบทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้สอบและไม่ให้สอบแก้ตัวถือว่าการสอบวิชานั้น ๆ  
ได้คะแนนเป็นศูนย์  เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร หรือเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่ ในดุลพินิจของ
ผู้อ้านวยการโรงเรียน 

3.6  การสอบแก้ตัว 
3.6.1  นักเรียนที่สอบแก้ตัวต้องได้คะแนนอย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม จึงถือว่าสอบได้  

และให้ได้คะแนนในวิชาที่สอบแก้ตัวนั้น เท่ากับ 1.00 
3.6.2  นักเรียนที่สอบแก้ตัวแล้ว แต่ได้คะแนนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ให้ถือว่าสอบตกวิชา

นั้นและให้ได้คะแนนในวิชาที่สอบแก้ตัวนั้น เท่ากับ 0 จะขอสอบแก้ตัววิชานั้นอีกไม่ได้ 
3.7  การประเมินผลการเรียนแต่ละภาคเรียนน้าคะแนนสอบกลางภาครวมกับคะแนนสอบปลายภาคแล้ว

น้าไปพิจารณาตามเกณฑ์ตัดสินระดับคะแนน 
3.8  นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีเวลาเรียนแต่ละวิชาไม่ต่้ากว่า 85% ของเวลาเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ 
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4.  เกณฑ์ตัดสินระดับคะแนน  
 

  การตัดสินระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาถือว่า  แต่ละรายวิชามีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนนเท่ากัน 
เมื่อน้าคะแนนสอบกลางภาครวมกับคะแนนสอบปลายภาคแล้ว ได้คะแนนรวมเท่าใด ให้เทียบเป็นระดับ
คะแนน โดยถือหลักดังนี้ 
  คะแนนรวม 80-100 ถือว่าได้ระดับคะแนน  4.00 
 ”  75-79  ” ”  3.50 
 ”  70-74  ” ”  3.00 
 ” 65-69  ” ”  2.50 
 ” 60-64  ” ”  2.00 
 ” 55-59  ” ”  1.50 
 ” 50-54  ” ”  1.00 
 ” 0-49  ” ”  0  
  ระดับคะแนน  1.00 – 4.00       ถือว่าสอบได้ 
  ระดับคะแนน         0      ถือว่าสอบตก 
 

5.  การตัดสินผลการเรียน  
 

5.1  การเลื่อนชั้นเรียน 
 นักเรียนที่จะได้เลื่อนชั้นเรียน ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้อย่างครบถ้วน 4 ข้อ ดังนี้ 

(1)  สอบได้ทุกวิชา หรือสอบตก (เกรด 0) ไม่เกิน 2วิชาของแต่ละภาคเรียนและ 
(2)  ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมสองภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาไม่ต่้ากว่า 2.00และ 
(3)  ต้องเหลือคะแนนความประพฤติในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 50 คะแนนและ 
(4)  ต้องสอบผ่านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
* หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งถือว่าสอบตกนักเรียนชั้นปีที่ 1 นักเรียนชั้นปีที่ 2  และนักเรียน
ชั้นปีที่ 3  ถือว่าสอบตกซ้ าชั้น 

5.2  สอบตกซ้้าชั้น 
5.2.1  นักเรียนจะต้องส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในระยะเวลา 5 ปี

หากเกิน 5 ปีให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน   
5.2.2  นักเรียนที่เรียนซ้้าชั้น ให้เรียนซ้้าชั้นได้หนึ่งครั้ง หากยังไม่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนชั้นอีกเป็นครั้งที่ 2   

ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน ตั้งแต่วันประกาศผลสอบ เป็นต้นไป 
5.2.3  นักเรียนชั้นปีที่ 3ที่สอบไม่ผ่านวิชาทฤษฎีและฝึกงานด้านฮอทไลน์ให้สอบตกซ้้าชั้น ปีที่ 3 
5.2.4  นักเรียนที่เรียนซ้้าชั้นในปีการศึกษาใด นักเรียนต้องเรียนทุกวิชาใหม่ทั้งหมด  
5.2.5  นักเรียนสอบไม่ผ่าน หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

5.3 นักเรียน การพ้นสภาพนักเรียน 
5.3.1 ตาย 
5.3.2 ลาออก 
5.3.3 ขาดเรียนเกินกว่า 15 วัน   
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5.3.4 นักเรียนที่เรียนซ้้าชั้นแล้วสอบตกซ้้าชั้นเป็นครั้งที่ 2 
5.3.5 มีระยะเวลาการเรียนมากกว่า 5 ปี 

 

6.  การชดใช้ค่าปรับตามสัญญาฯ            
 

  นักเรียนที่พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ5.3.1 ไม่ต้องชดใช้เงินค่าปรับตามสัญญาฯ ส่วนนักเรียนที่พ้นสภาพ
นักเรียนตามข้อ 5.3.2 ถึงข้อ 5.3.5 ต้องชดใช้เงินค่าปรับตามสัญญาฯ       

 

7.  เกณฑ์การจบหลักสูตร  
 

 นักเรียนจะจบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้อย่างครบถ้วน ดังนี้ 
(1)  ได้หน่วยการเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 102 หน่วยการเรียนและ 
(2)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และ 
(3)  สอบผ่านการเรียนวิชาทฤษฎีและฝึกงานด้านฮอทไลน์ ชั้นปีที่ 3 และ 
(4)  ต้องเหลือคะแนนความประพฤติในชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า50 คะแนน 

  * หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าไม่จบหลักสูตร  
 

8.  คะแนนความประพฤติ                      
 

 เรื่องความประพฤติของนักเรียน ทางโรงเรียนก้าหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติใน       
แต่ละปีการศึกษา 100 คะแนน หากนักเรียนกระท้าความผิด อาจารย์จะพิจารณาลงโทษตั้งแต่ ว่ากล่าวตักเตือน 
ภาคทัณฑ์ ตัดคะแนนความประพฤติ ทัณฑ์บน เรียนซ้้าชั้น และให้ออก  
 

9.  ค่าใช้จ่าย  
 

9.1) การศึกษาในโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าบ้ารุงใดๆ ทั้งสิ้น
แต่นักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เองเช่น ค่าอาหารค่าเดินทาง ค่าเครื่องแบบ ค่าแบบเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ตามท่ีทางโรงเรียนก้าหนด เป็นต้น  

9.2)  ในแต่ละปีการศึกษา นักเรียนทุกคนจะต้องช้าระเงิน 3,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็นเงินที่
คณะกรรมการนักเรียนขอเก็บ  เพ่ือน้ามาใช้ส้าหรับกิจการของนักเรียน เช่น ค่าทัศนศึกษาการเข้า
ค่ายพุทธบุตร, การเข้าค่ายต่อต้านภัยยาเสพติดและค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาต่างๆ
และการจัดงานประจ้าปี ฯลฯ 

9.3)   ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท (จะคืนให้เมื่อส้าเร็จการศึกษา) 
9.4)  ในระหว่างการศึกษาทางโรงเรียนแนะน้าให้นักเรียนทุกคนท้าประกันชีวิต โดยนักเรียนทุกคน

จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันตามจ้านวนที่บริษัทประกันภัยก้าหนด 
9.5)  ระหว่างการไปฝึกงานภาคฤดูร้อนในส่วนภูมิภาค บิดา-มารดาจะต้องส้ารองจ่ายเงินให้แก่

นักเรียนเป็นค่าพาหนะเดินทางทั้งไปและกลับ และค่าอาหาร โดยนักเรียนจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามจ้านวนวันที่ฝึกงานและตามอัตราที่ก้าหนด ส่วนค่าพาหนะ
เดินทางนักเรียนช่างชั้นปีที่ 2 นักเรียนสามารถเบิกท่ีโรงเรียนภายหลัง 
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10.  เงื่อนไขระหว่างเป็นนักเรียน  
 

10.1 เนื่องจากนักเรียน ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าบ้ารุงใดๆ นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรของ
โรงเรียนต้องปฏิบัติงานชดใช้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทันทีที่ส้าเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาผูกพันการท้างาน ดังนั้นทางโรงเรียนจะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้า
เรียนและฝึกวิชาทหารของกรมการรักษาดินแดนได้เท่านั้น 

10.2  ทางโรงเรียนห้ามนักเรียน ลาสมัครสอบ, ลาสอบ, ลาฝึกอาชีพ หรือลาเพ่ือประกอบกิจการอ่ืนๆใน
ระหว่างเวลาเรียนหรือเวลาฝึกงาน  

10.3 ระหว่างที่ศึกษาในโรงเรียน หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย หรือเป็นโรคตาม พ.ร.บ.รับราชการ
ทหารซึ่งแพทย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผู้อ้านวยการของโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการท้างานทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้พ้นสภาพจาก
การเป็นนักเรียนได้ทันที 

 

11.  เมื่อส าเร็จการศึกษา  
 

11.1 เมื่อส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน จะได้รับประกาศนียบัตรของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะให้เทียบเท่าประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ (ม.6) และจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานช่างระดับ 2 (ฮอทไลน์) อัตรา
เงินเดือนเทียบเท่าผู้ส้าเร็จการศึกษาวุฒิปวช. 

11.2 ผู้ที่สอบได้คะแนนดี 5 อันดับแรก และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 3.00 ทาง
โรงเรียนฯ จะให้โอกาสไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า
ก้าลัง สาขาคอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรที่ กฟภ. ก้าหนด ภายในปีแรกที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียน หากสอบคัดเลือกได้ในสถาบันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าหนดให้แล้ว การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจะอนุญาตให้ลาศึกษาต่อได้ โดยได้รับทุนการศึกษาปีละ 40,000.- บาท พร้อมทั้งได้รับ
เงินเดือนด้วย 

11.3 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จ้านวน 5 คน ต้องเตรียมเอกสารการ
บรรจุให้เรียบร้อยครบถ้วนตามก้าหนดของ กฟภ. หากไม่แล้วเสร็จตามก้าหนดจะเลื่อนให้
ส้ารองอันดับถัดไป 

 

พนักงานช่างระดับ 2  (ฮอทไลน์)  หมายถึง  พนักงานช่างที่ปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าแรงสูง (แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่      
22,000 โวลต์ - 115,000 โวลต์) ที่มีแรงดันไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ส้าหรับงานฮอทไลน์โดยเฉพาะ 
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12.  ข้อผูกพันต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 

 12.1 นักเรียนที่ศึกษาไม่จบหลักสูตรตามที่ก้าหนด หรือลาออกก่อนส้าเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เป็นเงิน 
ตามจ้านวนปีที่ได้รับการศึกษาไปแล้วเป็นจ้านวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ 

 12.2 นักเรียนที่ส้าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องปฏิบัติงานเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   ไม่น้อยกว่า 9 ปีถ้าปฏิบัติงานไม่ครบจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญา 
 12.3 นักเรียนที่เข้าเรียนในปีการศึกษานี้ จะส้าเร็จการศึกษาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 

(ฮอทไลน์) และ พนักงานช่างระดับ 2 รรช. (ผู้มีคุณสมบัติได้รับทุนศึกษาต่อฯ) ในวันที่ 1 เม.ย.2565
สัญญาชดใช้เกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติงานภายหลังส าเร็จการศึกษา จะสิ้นสุดใน
วันที่ 31 มี.ค.2574 หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯนักเรียนและผู้ค้้าประกันจะต้องชดใช้เป็นเงิน 
450,000.- บาท หากลาออกภายหลังปฏิบัติงานไปแล้วจ้านวนเงินจะลดหลั่นลงตามจ้านวนปี
ปฏิบัติงานที่เหลือ 

 12.4 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมที่จะเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องถูกให้ออก และต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ กฟภ. ตามสัญญาที่ กฟภ. ก้าหนด 
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สถานทีต่ิดต่อ 

 
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ตั้งอยู่ที่ส้านักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วานแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900 
ตรงข้ามเรือนจ้าพิเศษกรุงเทพมหานคร (เรือนจ้ากลางคลองเปรม) 
ใกล้สถานีรถไฟบางเขน และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สอบถาม ให้ค้าแนะน้า และร้องเรียนได้ที่ 
ผู้อ้านวยการโรงเรียน หมายเลข 0-2590-5590 
รองผู้อ้านวยการโรงเรียน หมายเลข0-2590-5591 
ผู้ช่วยอ้านวยการโรงเรียน หมายเลข 0-2590-5592 

และหมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-5594, 0-2590-5595, 0-2590-5596, 
0-2590-5598, 0-2590-5598โทรสาร 0-2590-5597 
 
รถประจ้าทางสายที่ผ่าน ได้แก่ สาย 24, 63,69,112, 114134  และ 191 
รถปรับอากาศ  ได้แก่ สาย ปอ.134 และ ปอ.522 
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