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คำนำ
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานหลายอย่างที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่ว ๆ ไป ดังนั้น "คู่มือกำรสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้ ำ ศึ ก ษำโรงเรีย นช่ ำงกำรไฟฟ้ำ ส่ ว นภู มิ ภ ำค" จึ ง เปรี ย บเสมื อ นสื่ อ ให้ ทุก คนได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล
กาหนดการ และขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การรับสมัคร เกณฑ์การทดสอบร่างกาย จนถึงการเตรียม
เอกสารการมอบตัว นอกจากนี้ยังมีเรื่องต้องทราบในระหว่างการศึกษาอยู่ในโรงเรียน และข้อ
ผูกพันกับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคภายหลังสาเร็จการศึกษา ดังนั้นคู่มือฉบับนี้จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
นักเรียนจะต้องอ่าน และพิจารณาให้เข้าใจก่ อนสมัครและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด และตรงต่อเวลา มิฉะนั้นผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์การเข้าเรียนได้ สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้
ต้องเก็บรักษำคู่มือนี้ไว้ จนถึงวันมอบตัวเข้ำรับกำรศึกษำ

คำเตือน
ในระหว่างการรับสมัครสอบคัดเลือก อาจมีผู้มาแอบอ้างกับผู้ปกครอง หรือกับนักเรียนว่า
สามารถช่วยเหลือฝากเข้าเรียนได้ โดยผู้แอบอ้างมักเรียกร้องเงิน หรือค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองที่
หลงเชื่อ ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า ในการสอบทุกขั้นตอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นหลายคณะเพื่อควบคุมดูแลทุกขั้นตอน และให้ความยุติธรรมแก่ผู้สมัครทุกคน ผู้ที่
สามารถผ่านการสอบตามหลักเกณฑ์ต่างๆ และได้คะแนนสูงกว่าผู้สอบแข่งขันคนอื่นจะเป็นผู้ที่ทาง
โรงเรียนรับเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนต่อไป
ทางโรงเรียนช่าง กฟภ. ขอให้ท่านอย่าหลงเชื่อมีผู้มาแอบอ้างดังกล่าว หากพบเห็นการ
ทุจริต การประพฤติมิชอบ ความไม่โปร่งใสในทุกขั้นตอน ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลให้ทางโรงเรียนทราบ
ทันที เพื่อดาเนินการต่อไป

ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน โทรศัพท์หมายเลข 0-2590-5590 รองผู้อานวยการโรงเรียน โทรศัพท์
หมายเลข 0-2590-5591 ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน โทรศัพท์หมายเลข 0-2590-5592 โทรสาร
หมายเลข 0-2590-5597 หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณชั้น 1 โรงเรียนช่าง กฟภ. ในเวลาราชการ
(จันทร์ – ศุกร์) ช่วงเวลา 08.30 น.- 16.30 น.

สารบัญ
หน้า
-

-

บทนา
ประวัติโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปฏิทินการสอบคัดเลือก
การสมัคร
การสอบ
ข้อแนะนาในการมอบตัว
เรื่องน่ารู้ระหว่างการศึกษาในโรงเรียน
เมื่อสาเร็จการศึกษา และข้อผูกพันต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถานที่ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เส้นทางไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แผนที่ที่สถานที่สอบข้อเขียน
ใบสมัครและบัตรประจาตัว

1
3
5
6
9
14
17
20
21
23
24
25

คู่มือการสมัครสอบคัดเลือก (หลักสูตรช่างเฉพาะทาง)

1

บทนำ
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในลักษณะเฉพาะทางของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภ าค ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ผลิตพนักงานช่าง
เฉพาะทาง ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปฏิบัติงานเกี่ ยวกับระบบจาหน่ายของการไฟฟ้า โดยใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์พิเศษในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจะได้รับ การ
บรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทันทีที่สาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่างจาก
พนักงานทั่วไปที่เข้าทางานครั้งแรกต้องมีช่วงเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือนก่อนบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ประมาณต้นเดือนเมษายนของปีถัดไป
เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานช่างเฉพาะทาง เป็นงานที่จาเป็นต้องใช้พละกาลังและ
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย รวมทั้งต้องเป็นผู้มีความสุขุมรอบคอบ และต้องสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทางโรงเรี ย นจึ ง จ าเป็ น ต้ องคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค ร เฉพาะผู้ ที่ มี ร่ า งกายได้สั ด ส่ ว นและเหมาะสม
นอกจากจะต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วผู้ที่จะปฏิบัติงานช่างเฉพาะทาง ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบี ยบวินัยอย่างเคร่ งครั ด เป็ นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล และมีความรู้ด้านช่างดีพอสมควร ดังนั้น
ทางโรงเรียนจึงเน้นการอบรมสั่งสอนให้นักเรียน อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
ระเบียบที่กาหนดไว้ ทางโรงเรียนจะลงโทษตามระเบียบ
วัตถุประสงค์ในการเปิดรับสมัครนักเรียนช่างหลักสูตรช่างเฉพาะทาง เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีความต้องการพนักงานช่างเฉพาะทางอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ ทันกับการขยายงานด้านระบบจาหน่ายของการ
ไฟฟ้าและทดแทนพนักงานเก่าที่ปฏิบัติงานช่างเฉพาะทางมาเป็นเวลานาน ซึ่งมีความจาเป็นต้องโอนย้ายไป
ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น
หลักสูตรช่างเฉพาะทาง แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ภาค คือ ภาควิชาการประมาณ 3 เดือน
และ ภาคปฏิบัติ (หรือฝึกงาน) รวมประมาณ 3 เดือน การเรียนภาควิชาการจะกาหนดรายวิชาเฉพาะที่
นักเรียนควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและกระบวนงานในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เพียงพอ พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีที่สาเร็จการศึกษา ส่วนการเรียนภาคปฏิบัติ
เน้นหนักในการฝึกงานด้านช่างเฉพาะทาง
จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เพื่อให้ผู้ที่จะมาสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ทราบถึงลั กษณะการเรี ยนการสอนของโรงเรียนที่จะต้องควบคุมดูแล อบรมสั่ งสอนให้นักเรียนเป็นผู้ มี
ระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบได้ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอให้ผู้สมัครทุกคนตัดสินใจ ให้
แน่ น อนว่า ตนเองมี ค วามเหมาะสมและมี คุ ณ สมบัติ ตามที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น หรื อ ไม่ โดยขอให้อ่ า นและ
พิจารณาจากคู่มือการรับสมัครเล่มนี้
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ประวัติโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2511 รับนักเรียนรุ่นแรกจานวน 36 คน
นักเรียนรุ่นแรกๆ จะรับสมัครจากบุคคลทั่วไปและจากพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อมาปฏิบัติงานเป็น
พนักงานช่างที่มีความรู้ในงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถปฏิบัติงานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทันที ทั้งนี้
เนื่องจากในระยะแรก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขาดแคลนบุคลากรระดับช่างฝีมือที่มี ความรู้ ความสามารถ อาจารย์
ใหญ่คนแรกของโรงเรียน คือ นายสุรศักดิ์ เสนะวงษ์ ผู้อานวยการกองวิศวกรรมและวางแผนในขณะนั้น
พ.ศ. 2513 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตร
3 ปี (หลักสูตรของโรงเรียนเอง) โดยมีนาย ทวี อัศวนนท์ (ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในขณะนั้น) เป็นเจ้าของ
จัดตั้งโรงเรียน, นายสุรศักดิ์ เสนะวงษ์ (รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิคในขณะนั้น) เป็นผู้จัดการโรงเรียน และ น.อ.ประยูร
วรรธนาคม (ผู้อานวยการกองหม้อแปลงในขณะนั้น) เป็นอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2516 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มมีการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์ แต่ขาดแคลนบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน
ด้านนี้ ผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมอบหมายให้ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลิตพนักงาน
ช่างที่จะต้องปฏิบัติงานฮอทไลน์ เมื่อสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีสถาบัน การศึกษาแห่งใดในประเทศไทยที่
จะให้ความรู้ และฝึกอบรมงานฮอทไลน์ ได้เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ
มีราคาสูงมาก รวมทั้งสถานที่ที่จะใช้ฝึกจาเป็นต้องฝึกในสภาพงานจริงด้วย เพื่อเป็นการทดสอบกาลังใจและความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงาน
ตามบัญชาผู้ว่าการ ลงวันที่ 12 ก.ย. 2531 เพื่อเป็นการประหยัดและมีพนักงานช่างฮอทไลน์ทันใช้งานใน
กิจกรรมในกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเจ้าของเรื่อง
ร่วมกับกองวิจัยและทดสอบพิจารณารับบุคคลจบจากโรงเรียนอาชีวะ สาขาไฟฟ้ากาลัง มาทาการฝึกอบรมเป็นเวลา
1 ปี เรียนทั้งวิชาปฏิบัติ, ระบบจาหน่าย, ประมาณการและฮอทไลน์ โดยเรียกว่า “นักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคพิเศษ” โดยให้จบการศึกษาพร้อมกับนักเรียนช่าง หลักสูตรสามปี
ตามความเห็นชอบของผู้ว่าการ ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2531 ให้โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัคร
สอบคัดเลือกเฉพาะคนงานชั่วคราวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้ากาลัง จานวน 50 คน เมื่อเรียน
จบหลักสูตรพิเศษ 1 ปีแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานช่างระดับ 2 (ฮอทไลน์) ประจาแผนกความปลอดภัย
และฮอทไลน์ กองวิจัยและทดสอบ เพื่อฝึกอบรมให้เกิดความชานาญงานด้านฮอทไลน์ให้มากยิง่ ขึ้น ประมาณ 6 -12 เดือน
จึงจะให้ย้ายไปประจา กฟฟ. ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
ปีการศึกษา 2532 เปิดรับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิเศษรุ่นแรก จานวน 50 คน ต่อมา
จึงมีนโยบายเปิดรับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรพิเศษ 1 ปี ในช่วงที่มีความต้องการพนักงาน
ช่างฮอทไลน์เร่งด่วน ตั้งแต่ ปี 2532 - 2553 และเปิดรับครั้งหลังสุดปี 2560 รวมมีนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค หลักสูตรพิเศษ 1 ปี ที่ผ่านมา รวม 13 รุ่น จานวน 510 คน
ปั จ จุ บั น โรงเรี ย นช่ างการไฟฟ้า ส่ ว นภู มิภ าค มีอ าจารย์ป ระจ าและพนั กงานในสั งกั ด จานวน 15 คน
มีอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการ
ทางานตรงกับวิชาที่สอน มาเป็นอาจารย์พิเศษจานวนประมาณ 50 คน หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของ
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ รับสมัครนักเรียนวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตร 3 ปี
โรงเรี ยนช่างการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
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และในปีใดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความต้ องการพนักงานช่างฮอทไลน์เร่งด่วน ก็จะมอบหมายให้โรงเรียนช่างการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครนักเรียนวุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้ากาลัง เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรพิเศษ 1 ปี
ปีการศึกษา 2561 ที่จะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่นี้ โรงเรียนได้เปิดดาเนินการมาเป็นปีที่ 50 มีนักเรียน
สาเร็จการศึกษาไปแล้วประมาณ 2,552 คน ศิษย์เก่าของโรงเรียนปฏิบัติงานอยู่ใน สานักงานใหญ่ และสานักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบสูง ได้รับความไว้วางใจให้
ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้ช่วยผู้อานวยการกองขึ้นไป ระดับผู้จัดการสาขาและระดับผู้ช่วยผู้จัดการ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ขึ้นไป ทั่วประเทศ
นับได้ว่าศิษย์เก่าของโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบารุงรักษาระบบจาหน่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็นกาลังสาคัญส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้ช่วยพัฒนาและนาความเจริญมาสู่สังคมชนบท
ของประเทศไทยศิษย์เก่าของโรงเรียนมีความผูกพันอย่างเหนียวแน่นที่จะปฏิบัติงานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่าง
เต็มความสามารถเพื่อทดแทนบุญคุณที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดโอกาสให้ นักเรียนจากทั่วประเทศที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกได้เข้ามาในโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน
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ปฏิทินการสอบคัดเลือก
ปีการศึกษา 2562
วัน เดือน ปี
เวลา
18 ก.พ. – 11 มี.ค. 2562
08.30 - 16.30 น.
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
4 - 11 มี.ค. 2562 08.30 - 11.30 น.
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 13.00 - 15.00 น.
22 มี.ค. 2562
-

รายการ

สถานที่

ขายใบสมัคร

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รับสมัคร

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศ ห้องสอบ เลขที่สอบ

www.pea.co.th
สถาบันศึกษาที่ได้รับคัดเลือก
ดาเนินการสอบ
www.pea.co.th
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

26 มี.ค. 2562

09.00 - 16.30 น.

สอบข้อเขียน

5 เม.ย. 2562

08.30 - 12.00 น.
13.00 - 16.30 น.
08.30 - 16.30 น.

12 เม.ย. 2562
18 - 23 เม.ย. 2562
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

08.30 - 16.30 น.

ประกาศผลสอบข้อเขียน
ทดสอบทักษะการว่ายน้า
ตรวจสอบประวัติอาชญากร
ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ
ตรวจโรค

08.30 - 16.30 น.

สอบสัมภาษณ์

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

30 เม.ย. 2562

-

ประกาศผลสอบคัดเลือก

www.pea.co.th , โรงเรียนช่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9 เม.ย. 2562
10 - 11 เม.ย. 2562

7 พ.ค. 2562
8 - 14 พ.ค. 2562
15 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562

ตามที่โรงเรียนกาหนด

ประชุมชี้แจงเรื่องการกรอกสัญญา
และหนังสือค้าประกัน
08.30 - 16.30 น.
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ผู้สอบผ่านต้องเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง)
ชาระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
วันมอบตัว ส่งเอกสารสัญญา
08.30 - 16.30 น.
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และหนังสือค้าประกัน
08.30 - 12.00 น.
ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นปีที่ 1
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
13.00 น.
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1

หมายเหตุ : - ผู้สมัครและผู้ปกครองต้องมาตามกาหนดเวลา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าเรียนโรงเรียนช่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ผู้สมัครและผู้ปกครองต้องอ่านระเบียบการให้เข้าใจ และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูก
ตัดสิทธิ์ในการเข้าเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ประกาศผลสอบทาง Internet www.pea.co.th
* วันทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ ทดสอบทักษะปีนเสาไฟ ทดสอบทักษะการว่ายน้า (หน้า 11) สอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค และ
ประกาศผลสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบข้อเขียน
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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การสมัคร
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1) เพศชาย มีสภาพร่างกายแข็งแรง และต้อง
- มีบุคลิกภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของกฟภ.
- ดวงตาปกติ สายตาไม่สั้น ไม่เอียง และไม่บอดสี (ตรวจวัดสายตา จากหน่วยแพทย์ที่ รรช.กาหนด
ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)
- หูไม่ตึง พูดชัด
- ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 165 เซนติเมตร น้าหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่น้าหนักต้องไม่เกินส่วนสูง
ลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
- รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ วัดแล้วไม่น้อยกว่า 74 เซนติเมตร
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาและแขนทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีสัก
ลวดลายหรือสักยันต์ตามร่างกาย นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ หรือ
ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการปฏิบัติงานด้านช่าง
เฉพาะทาง เช่น โรคหัวใจ โรคลูคิเมีย โรคธาลัสซีเมีย หากแพทย์ประจา กฟภ. ได้ตรวจแล้ว พบว่า
เป็นโรคดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ ภายใน 1 ปี ให้พ้นสภาพการ
เป็นนักเรียน
- ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาทางานบนที่สูง 8 - 12 เมตรได้ (ทดสอบปีนเสา ในรอบทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย)
- มีจิตใจเข้มแข็ง สุขุมและรอบคอบ สามารถทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
1.2) จะต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2536 – 30 พ.ย. 2543 เท่านั้น
1.3) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากาลัง
1.4) เป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือสาเร็จการเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
1.5) เป็นผู้ที่สามารถอยู่ในระเบียบวินัยที่เคร่งครัดได้และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ.
1.6) ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ ด้วยกรณีผิดศีลธรรม หรือมีความประพฤติเสื่อม
เสียอย่างร้ายแรง
1.7) ไม่เคยต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุ ด ให้ จาคุกจริง หรือให้ อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
1.8) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้างและ
บรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1.9) มีทักษะในการว่ายน้า เพื่อสามารถปฏิบัติในพื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้า และเอาตัวรอดในน้าได้ (สอบรอบ
ทดสอบสมรรถภาพ)
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2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
2.1) ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
2.2) ใบ รบ.1 (ปวส.) ที่ระบุจบสาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากาลัง (พร้อมทั้งนาใบจริงมาแสดงในวันที่มาสมัคร
ด้วย)
2.3) ทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมทั้งนาใบจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
2.4) รูปถ่ายที่อัดขยายครั้งเดียวกัน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จานวน 4 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา
2.5) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 หรือ สด.8 หรือหลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จการเรียนวิชา
ทหารรักษาดินแดนชั้นปีที่ 3 (พร้อมนาฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย) (การบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงาน กฟภ. ต้องใช้ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 เท่านั้น)
หมายเหตุ
ก) ชื่อ-นามสกุล ตั วสะกด การั น ต์ และวัน เดือน ปี ของผู้สมัค รในเอกสารทุกรายการจะต้อง
ตรงกันกับทะเบียนบ้า น ถ้าไม่ตรงกันจะต้องมีหลักฐานทางราชการรั บรองว่า เป็น บุค คลคน
เดียวกันเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น
ข) สาหรับบุตรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะได้รับคะแนนช่วย ดังนี้
- บุตรพนักงานของพนักงานช่าง กฟภ. ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน และเป็นบิดาหรือ
มารดาโดยตรงและชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) ได้รับคะแนนช่วย 25% ของคะแนนเต็ม
จากการสอบรอบ 2 (รอบสอบสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทักษะการปีนเสาไฟ)
- บุตรพนักงานของพนักงานช่าง กฟภ. ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ และเป็นบิดาหรือ มารดา
โดยตรงและชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) ได้รับคะแนนช่วย 5% ของคะแนนเต็ม จากการ
สอบรอบ 2 (รอบสอบสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทักษะการปีนเสาไฟ)
ทั้งนี้จะต้องเป็นบุตรที่เกิดจากบิดา - มารดาโดยตรงและชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวม
บุตรบุญธรรม) โดยมี หนังสือรับรองเป็นบุตรพนักงาน จากผู้บังคับบั ญชาของบิดา หรือมารดา ที่มี
ตาแหน่งตั้งแต่หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า ขึ้นไป ถึงประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อรับรอง
ว่าเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในหน่วยงานนั้นจริง
ค) เอกสารต่างๆ ที่นักเรียนนามาใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร ทางโรงเรียนจะส่งไปตรวจสอบว่า
เป็นเอกสารฉบับจริงหรือไม่อีกครั้งหนึ่ งถ้าพบว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ เอกสารจริง นักเรียน
จะต้องพ้นสภาพนักเรียน และต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็น จานวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาชดใช้
เนื่องจากศึกษาไม่สาเร็จตามหลักสูตรของโรงเรียน
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3. ข้อปฏิบัติในการสมัคร
3.1) วันสมัครวันที่ 4 – 11 มี.ค. 2562 (ในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์) ผู้สมัครจะต้องแต่งกาย
สุภาพห้ามปล่อยชายเสื้อไว้นอกขอบกางเกง ห้ามสวมรองเท้าแตะ ถ้าผู้สมัครแต่งกายไม่สุภาพ
จะไม่รับสมัคร
3.2) กรอกใบสมัครในช่องที่ระบุว่า "สาหรับผู้สมัคร" พร้อมทั้งติดรูปถ่าย 1 รูปที่ใบสมัคร
3.3) เขียนเฉพาะชื่อ-นามสกุล และติดรูปภาพ 3 รูปที่บัตร 3 แผ่นที่ได้รับพร้อมกับใบสมัคร
3.4) ยื่นใบสมัครพร้อมบัตรทั้ง 3 ใบ และเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 2.1 - 2.5 ที่เจ้าหน้าที่รับสมัครหาก
ถูกต้องครบถ้วน ผู้สมัครต้องเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติด้านร่างกายทุกคน
3.5) ชาระเงินค่าสมัคร 200 บาทหลังจากเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติด้านร่างกายแล้ว
3.6) เมื่อเสร็จกระบวนการรับสมัคร ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจาตัวผู้สมัคร
3.7) โรงเรี ย นจะประกาศสถานที่ ส อบ ห้ องสอบ และเลขที่ ป ระจ าตั ว สอบทาง www.pea.co.th/
ในวันที่ 22 มี.ค. 2562 ให้ผู้สมัครเขียน รหัสประจาตัวสอบ ลงในบัตรประจาตัวผู้สมัคร เพื่อใช้
ยืนยันการเข้าสอบ
หมายเหตุ
- ผู้สมัครทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อ 3.1 - 3.7 ให้ครบถ้วนหากขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่า การสมัครยัง
ไม่เสร็จสมบูรณ์
- หากบัตรประจาตัวผู้สมัครหาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้เข้า ห้อง
สอบเว้นเสียแต่มีหลักฐานยืนยันตัวตนผู้สมัคร
- ผู้สมัครจะต้องเก็บบัตรประจาตัวผู้สมัครและใบเสร็จรับเงินไว้เสมอ เพื่อตรวจสอบได้

4. จานวนที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรช่างเฉพาะทาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความต้องการพนักงานช่างเฉพาะทางจานวน 104 คน ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
(ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) ตามทีก่ ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาเห็นสมควรให้ไปปฏิบัติงาน

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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การสอบ
1. ข้อปฏิบัติในการสอบ
1.1) ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายเสื้อยืดสีขาว (ไม่มีปก ไม่มีกระเป๋า) กางเกงวอร์มสีดาไม่มีลวดลาย (ไม่มีซิบ)
ห้ามใส่เสื้อคลุมทุกชนิด ห้ามสวมถุงเท้า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
1.2) ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียม ดินสอดาชนิด 2 บี หรือ 3 บี และยางลบชนิดอ่อนเพื่อใช้ในการทา
ข้ อ สอบ ห้ า มใช้ ป ากกาหรื อ ดิ น สอชนิ ด อื่ น เนื่ อ งจากทางโรงเรี ย นใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ตรวจข้อสอบ หากใช้ปากกาหรือดินสอชนิดอื่นทาข้อสอบ เครื่องจะไม่ตรวจ ซึ่งจะทาให้ผู้เข้าสอบ
เสียผลประโยชน์
1.3) ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบข้อเขียน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในวันสอบ
และอาจเกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย ดังนั้นในวันสอบข้อเขียน จึงขอให้รีบเดินทาง ไปถึง
สถานที่สอบก่อนเวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง
1.4) เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบแล้วผู้เข้าสอบจะต้องไปนั่งตามรหัส ประจาตัวสอบ (เสียบบัตร
ประจาตัวผู้สมัครไว้ในกระเป๋าเสื้อ และเตรียมบัตรประชาชนไว้ตรวจสอบ)
1.5) ถ้าผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว ต้องไปพบกับกรรมการคุมสอบก่อนถ้าสาย
เกินกว่า 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
1.6) บัตรแสดงตัวผู้เข้ารับสมัคร
1.6.1 ผู้เข้าสอบจะต้องนาบัตรประจาตัวผู้ สมัคร มาในวันสอบข้อเขียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้า
สอบ
1.6.2 วันทดสอบสมรรถภาพ ด้านต่างๆ วันสอบสัมภาษณ์และวันตรวจโรค หากไม่ได้นาบัตร
แสดงตัวผู้เข้าสมัครมาด้วย จะโดนหักคะแนน 5% ของการสอบ
1.6.3 บัตรชารุดที่สามารถบอกรายละเอียดสาคัญได้ (เลขที่ผู้สมัคร รูปภาพ) สามารถยื่นเรื่องขอ
ทาใหม่ได้
1.6.4 บัตรชารุดที่ไม่สามารถบอกรายละเอียดสาคัญได้ (เลขที่ผู้ สมัคร รูปภาพ) ต้องมีใบแจ้ง
ความลงบันทึกประจาวันมาแนบด้วย
1.7) ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตนในระหว่างการสอบข้อเขียนดังนี้
1.7.1 ให้ผู้เข้าสอบรอ ณ ที่ชั้นล่างของอาคารสอบ ห้ามขึ้นไปที่ห้องสอบก่อนเวลาที่กาหนด
1.7.2 ห้ามนาเอกสาร เครื่องคานวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
1.7.3 ให้ใช้กระดาษคาตอบที่จัดไว้ให้เท่านั้น (ห้ามทากระดาษยับ หรือเป็นรอยหักพับ)
1.7.4 เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งตามหมายเลขที่กาหนด จะเปลี่ยนที่นั่งไม่ได้
1.7.5 ให้ ใ ช้ ดิ น สอด าชนิ ด 2 บี หรื อ 3บี เขี ย นชื่ อ และนามสกุ ล ของผู้ เ ข้ า สอบและระบาย
หมายเลขรหัสประจาตัว สอบ ในช่องรหัสประจาตัวผู้เข้าสอบให้ถูกต้องตามตัวอย่างขอให้
ระมั ด ระวั ง ในการระบายรหั สประจ าตั ว สอบให้ ต รงกั บ หมายเลขที่ป ระกาศไว้ ท าง
เว็บไซต์และที่หน้าห้องสอบ
1.7.6 ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่าจะได้รับคาสั่งจากกรรมการคุมสอบ
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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1.7.7 ผู้เข้าสอบจะลงมือทาข้อสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาต เท่านั้น ห้ามผู้เข้าสอบดึง
ข้อสอบออกจากชุดและห้ามนาเอกสารใดๆออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
1.7.8 ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 15 นาที ก่อนหมดเวลาสอบ แม้ว่าจะทาข้อสอบเสร็จแล้ว
ก็ตาม
1.7.9 ผู้ที่ประสงค์จะพูดหรือลุกจากที่นั่งในระหว่างการสอบด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามต้องยกมือขอ
อนุญาตจากกรรมการก่อน จึงจะพูดหรือลุกจากที่นั่งได้
1.7.10 ผู้ที่ทาข้อสอบเสร็จแล้วประสงค์จะส่งกระดาษคาตอบ หรือไม่ประสงค์จะทาข้อสอบให้
เขียนชื่อ-สกุลบนกระดาษคาตอบแล้ววางไว้ที่โต๊ะ ของตน ห้ามนาเอกสารใดๆออกจาก
ห้องสอบ
1.7.11 เมื่อออกจากห้องสอบแล้วให้ลงไปจากอาคาร และห้ามทาเสียงอึกทึกเป็นที่ราคาญแก่ผู้ที่
กาลังสอบอยู่
1.7.12 ให้เก็บบัตรประจาตัวผู้สมัครไว้และนามาแสดงทุกครั้งที่ไปติดต่อที่โรงเรียน
คาเตือนในการสอบ
1. ผู้ที่ทาการใดๆอันส่อให้เห็นว่าเป็นการทุจริตจะโดยกักพื้นที่จนกว่าจะหมดเวลาสอบ และถูกปรับ
คะแนนให้เป็น 0 ทุกวิชา
2. หากพบหลักฐานแน่ชัดว่ามีการทุจริต ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ที่
จะดาเนินคดีตามกฎหมาย
3. ผู้ที่กระทาผิดตามข้อ 1 และ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และ พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. สถานที่สอบ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก (ดูแผนที่ หน้า 24)

3. ตารางสอบ
26 มี.ค. 2562

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

09.00 - 11.30 น. วิชาความรู้ทั่วไป
13.00 - 15.00 น. วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง

(50 คะแนน)
(50 คะแนน)

ปีการศึกษา 2562

11

คู่มือการสมัครสอบคัดเลือก (หลักสูตรช่างเฉพาะทาง)

4. การประกาศผลสอบข้อเขียน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จากผู้มีคะแนนสูงสุด 208 อันดับแรก
4.1) ผู้เข้าสอบสามารถดูผลสอบ ได้ทางInternet www.pea.co.th หรือที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ในวันที่ 5 เม.ย. 2562 (ไม่มีการแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์)
4.2) เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ตามประกาศของโรงเรียน ให้โหลดและกรอกข้อความ แบบฟอร์ม
การให้ความยินยอม ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ และนามาแสดงใน วันที่ 10-11 เม.ย. 2562
รวมทั้งเข้ารับการตรวจโรค ตามวันเวลา และกลุ่มที่กาหนด
4.3) ให้เข้ารับการตรวจโรค จากหน่วยแพทย์ ตามที่โรงเรียนจัดไว้ให้ ในวันที่ 12 เม.ย. 2562 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้งในประกาศผลสอบภาควิชาการ
หมายเหตุ คะแนนลาดับสุดท้ายเท่ากัน รรช. ขอสงวนสิทธิ์ เรียกทุกคนในอันดับสุดท้าย

5. การสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายนา และทักษะการปีนเสาไฟ
(100 คะแนน)
- สอบสัมภาษณ์ (20 คะแนน) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (50 คะแนน) ว่ายน้า (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
และทั ก ษะการปี น เสาไฟฟ้ า (30 คะแนน) โดยผู้ เ ข้ า สอบจะต้ อ งได้ ค ะแนนรวมกั น ใน 3 ส่ ว น ไม่ น้ อ ยกว่ า
60 คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่านในรอบนี้ ทั้งนี้ต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองในการอนุญาตทดสอบ
สมรรถภาพ ถ้าไม่ได้รับการทดสอบ ถือว่าคะแนนเป็น 0
- ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย ในวันที่ 10 - 11 เม.ย.
2562 ตั้งแต่เ วลา 8.30 น. เป็น ต้น ไป หากมาไม่ตรงตามวัน ที่กาหนดถือว่า สละสิทธิ์ การให้คะแนน
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ การดันพื้น ลุกนั่ง ว่ายน้า และวิ่ง มีรายละเอียด ดังนี้

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประเภท
ดันพื้น กระทาต่อเนื่อง เวลา 1 นาที
โดยการย่อศอกลงให้อก กดลงบนเครื่องนับ
และดันตัวขึ้นให้สุด ศอกตึง เป็นหนึ่งครั้ง
(ถ้าดันตัวขึ้นไม่สุด ศอกไม่ตึง จะไม่นับ)

ลุกนั่ง กระทาต่อเนื่อง เวลา 1 นาที
โดยการนอนหงาย หัวไหล่สองข้างติดพื้น
เท้าแยกห่างกันประมาณ 1 ฟุต ประสานนิ้วมือ
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จานวนครั้งที่ได้

คะแนน

36 ครั้งขึ้นไป
35 – 33
30 – 32
27 – 29
24 – 26
21 – 23
18 – 20
15 – 17
12 – 14
11 ครั้งลงมา
36 ครั้งขึ้นไป
33 – 35
30 – 32

15
13
11
9
7
6
5
4
3
2
15
13
11

หมายเหตุ
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รองท้ า ยทอยไว้ เมื่ อ เริ่ ม ให้ ง อตั ว ขึ้ น จนศอก
สัมผัสเข่าทั้งสอง แล้วปล่อยตัวลงจนนิ้วมือสัมผัส
กับพื้นนับเป็นหนึ่งครั้ง
(ถ้านิ้วมือไม่สมั ผัสกับพื้น จะไม่นับ)

วิ่ง ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร
หรือ 4 รอบ สนามฟุตบอล ตามที่
กรรมการกาหนด

ว่ายน้า(ระยะทาง 25 เมตร)
- ว่ายท่าใดก็ได้
- ไม่เกาะลู่
- เท้าไม่แตะพื้น

27 – 29
24 – 26
21 – 23
18 – 20
15 – 17
12 – 14
11 ครั้งลงมา
5 นาทีลงมา
5.01 - 5.15
5.16 – 5.30
5.31 – 5.45
5.46 – 6.00
6.01 – 6.15
6.16 – 6.30
6.31 – 6.45
6.46 – 7.00
วิ่งครบ 4 รอบ ไม่เกิน8 นาที
เกิน 8 นาที / วิ่งไม่ครบ

9
7
6
5
4
3
2
20
18
16
14
12
10
8
6
4
3
1

ผ่าน/ไม่ผ่าน

หมายเหตุ หากไม่ผ่านการทดสอบว่ายน้าถือว่าไม่ผ่านการทดสอบทั้งหมด
ทดสอบทักษะการปีนเสาไฟ
- ปีนเสาคอนกรีต (ใช้อุปกรณ์ปีนเสาช่วย) เพื่อทดสอบสภาพความพร้อมของร่างกายและภาวะจิตใจ
บนเสาไฟฟ้า ที่ระดับความสูง 10 เมตร
- การให้คะแนนแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
 ปฏิบัติตามขั้นตอน 10 คะแนน
 ความคล่องตัว
10 คะแนน
 ความปลอดภัย
10 คะแนน

6. ตรวจสอบประวัตอิ าชญากร
ตรวจสอบประวัติอาชญากร วันที่ 9 เม.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หากไม่มาตามวัน
และเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์

7. การตรวจโรค
การตรวจโรค วันที่ 12 เม.ย.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ รรช. กาหนด หากไม่มาตามวัน
และเวลาทีก่ าหนดถือว่าสละสิทธิ์
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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8. การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 18 , 19 , 22 และ 23 เม.ย.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ รรช. กาหนด หากไม่มาตามวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์

9. การประกาศผลสอบคัดเลือก (รอบสุดท้าย)
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หมายถึง ผู้ที่มีคะแนนสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ ทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย และทักษะการปีนเสาไฟคะแนนสูงที่สุด 104 คนให้ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถสอบผ่านการ
คัดเลือก ส่วน 20 อันดับที่เหลือเป็นอันดับสารอง ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ให้ผู้เข้าสอบเข้าดูผลสอบได้ทาง Internet www.pea.co.th หรือที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในวันที่ 30 เม.ย. 2562
เฉพาะผู้ ที่ส อบผ่ านการคั ดเลื อ กให้ ล งชื่อรายงานตัว พร้ อมทั้ งเข้า ประชุ มรั บทราบวิ ธี การมอบตั ว
ในวันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. ถ้าผู้สอบผ่านการคัดเลือกไม่มาเข้าประชุมทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์
และจะเรียกผู้สอบได้อันดับสารองตามลาดับที่สอบได้แทน
หมายเหตุ ผู้ที่สอบสอบคัดเลือกได้หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นโรคหรือมีอวัยวะบางส่วนบกพร่องเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน หรือการปฏิบัติงานด้านช่างเฉพาะทางภายหลัง กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ภายใน1ปีทางโรงเรียน
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนได้ทันที

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ข้อแนะนาในการมอบตัว
1. การเตรียมตัวก่อนการมอบตัว
1.1) นักเรียนจะต้องจัดหาที่พักอาศัยในระยะไปกลับได้สะดวก และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
แก่นักเรียน ในปัจจุบันมีหอพักหลายแห่งอยู่ใกล้โรงเรียน ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองพิจารณา
จัดหาทีพ่ ัก ทีเ่ หมาะสม
1.2) จัดหาผู้ค้าประกันซึ่งมีคุณสมบัติ ตามที่ทางโรงเรียนกาหนด (รายละเอียดตามข้อ 4 และ 5) (หน้า 15)
1.3) จั ดเตรี ย มเอกสารประกอบการทาสั ญญาต่างๆ ให้ ครบถ้ว นตามที่ระบุไ ว้ในเอกสารที่แจกให้
ในวันประชุมชี้แจงการมอบตัว
1.4) เตรียมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตัดเครื่องแบบ และของใช้ต่าง ๆ ตามจานวนที่ทางโรงเรียน
กาหนด
1.5) หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยอื่นใด ให้มาพบอาจารย์ประจาโรงเรียนเพื่อปรึกษาเป็นการล่วงหน้า

2. เอกสารมอบตัวผู้เข้ารับการศึกษาใหม่
เอกสารต่อไปนี้จะต้องจัดทาให้เรียบร้อยก่อนวันมอบตัว คือ
2.1) เอกสารการมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ (จัดเอกสารเป็นชุดตามรายการใบตรวจเอกสารฯ)
2.2) ใบมอบตัว 2 ฉบับ (ใช้เขียนหรือพิมพ์ก็ได้)
2.3) หนังสือให้ความยินยอม (ตรวจเยี่ยมในห้องพักและตรวจสารเสพติด) จานวน 1 ฉบับ
2.4) หนังสือให้ความยินยอมของผู้ใช้อานาจปกครอง จานวน 2 ฉบับ (ใช้พิมพ์)
2.5) หนังสือสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ภายหลังสาเร็จการศึกษาฯ จานวน 2 ฉบับ (ใช้พิมพ์)
2.6) หนังสือสัญญาค้าประกันฯ จานวน 2 ฉบับ (ใช้พิมพ์)

3. การจัดทาเอกสารใช้มอบตัว
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)

โหลดเอกสาร ณ วันประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ได้ทาง Internet www.pea.co.th
ลงโปรแกรม Foxit Reader เพื่อใช้พิมพ์เอกสารข้อ 2.4 – ข้อ 2.6
เปิดไฟล์ pdf เอกสารข้อ 2.4 – ข้อ 2.6 / เลือก HOME และเลือก Typewriter
คลิกลงพื้นที่ที่ต้องการพิมพ์ เลือกแบบอักษร Angsana New เลือกขนาดอักษร 16 หากข้อความ
ยาวกว่าช่องกรอก ให้ลดขนาดอักษรลง เป็นขนาดอักษร 14 และเล็กสุด 12
3.5) ขยับข้อความให้อยู่เหนือเส้น หรือหากต้องการแก้ไข ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ข้อความนั้น
3.6) เอกสารทาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ ใช้วันมอบตัว 15 พ.ค. 2562
3.5) ให้พิมพ์ข้อความ ตามเอกสารแนะนา “การพิมพ์สัญญา โดยใช้โปรแกรม Foxit Reader” เ ลื อ ก
แบบอักษร Angsana New หรือ แบบอักษร THSarabun

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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4. เอกสารของผู้คาประกันที่ต้องนามาในวันมอบตัว
4.1) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ค้าประกัน บัตรจะต้องไม่หมดอายุบัตร
ก่อนวันมอบตัว (ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2) หนังสือรับรอง ตาแหน่ง สังกัด อัตราเงินเดือน ของผู้ค้าประกัน จากผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน โดย
ออกเป็นหนังสือราชการ มีเลขที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตามระบบสารบรรณ
4.3) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ค้าประกันสมรสแล้ว
ให้คู่สมรสลงนามยินยอมในสัญญาค้าประกันหน้า 3 และแนบสาเนาทะเบียนสมรส และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของคู่สมรส 2 ฉบับ คู่สมรส ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4.4) ในกรณีที่คู่สมรสของผู้ค้าประกันถึงแก่กรรม หรือหย่ากันแล้ว ให้นาสาเนาใบมรณะบัตรหรือ สาเนา
ทะเบียนหย่ามาด้วย กรณีผู้ค้าประกันหรือคู่สมรส ใช้คานาหน้าชื่อ นางสาว หรือไม่ใช้นามสกุลสามี
ต้องแนบสาเนาเอกสาร ค.ร.2 (2 ฉบับ)

5. คุณสมบัติของผู้คาประกัน
5.1) ข้าราชการทหาร หรือตารวจ จะต้องมียศตั้งแต่ร้อยเอก ขึ้นไป
5.2) ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ชั้นโท หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ไม่กาหนดอายุงาน หรือ เงินเดือนขั้นต่า)
- กลุ่มวิชาการ (คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ตาแหน่ง ระดับปฏิบัติการ, ระดับชานาญการ, ระดับ
ชานาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
- กลุ่มทั่วไป (คุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี) ระดับชาราญงาน, ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ
5.3) ข้าราชการครู ตั้งแต่ อาจารย์ 1 ระดับ 3 (ครู คศ.1) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ยกเว้นครูอัตราจ้าง
เนื่องจากไม่ใช่ราชการ)
5.4) พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจอื่น ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
มีอัตราเงินเดือนไม่ต่ากว่า 20,000.-บาท (ต้องระบุวันบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานด้วย)
5.5) ผู้ค้าประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ ในวันมอบตัว
5.6) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับข้าราชการพลเรือน
5.7) บิดาหรือมารดาของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 สามารถเป็นผู้ค้าประกันได้

6. คุณสมบัติของผู้ปกครอง
6.1)
6.2)
6.3)
6.4)

ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ (ถ้านักเรียนอยู่หอพัก ให้เจ้าของหอพักเป็นผู้ปกครอง)
มีอาชีพที่แน่นอน
พักอาศัยอยู่ในเขต กรุงเทพมหานครหรือ นนทบุรี หรือปทุมธานี
สามารถควบคุมดูแลว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนในความปกครอง ให้ประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน โดยเฉพาะเมื่ออยู่นอกเวลาเรียนได้
6.5) สามารถให้ความอุปการะแก่นักเรียน ด้านการเงิน, ค่าอาหาร, ค่าอุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ
ในยามจาเป็นได้
6.6) เมื่อนักเรียนมีปัญหา สามารถมาติดต่อกับทางโรงเรียนได้ทันที
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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7. บุคคลที่ต้องมาด้วยตนเองในวันมอบตัว
7.1) นักเรียนที่จะมอบตัว ต้องแต่งกายสุภาพไม่ปล่อยเสื้อไว้นอกขอบกางเกง, ไม่สวมกางเกงขาสั้น,
ไม่สวมรองรองเท้าแตะ (เพื่อทาสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ภายหลังสาเร็จการศึกษา)
7.2) บิดา หรือมารดาของนักเรียน
7.3) ผู้ปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 6.1 - 6.6 (หน้า 15)
อนึ่ง ถ้าบิดาของนักเรียนถึงแก่กรรมหรือหายสาบสูญ ให้มารดามาแทน แต่ต้องนาใบมรณะบัตร
ของบิดา หรือ หนังสือจากทางอาเภอหรือเขตเพื่อแสดงว่า เป็นบุคคลที่หายสาบสูญ
หมายเหตุ - ผู้ที่ไม่ไปมอบตัวตามวันและเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
- ผู้สอบได้อันดับสารอง ให้รอการติดต่อจากโรงเรียน เมื่อมีผู้สละสิทธิ์การมอบตัว ทางโรงเรียนจะ
เรียกผู้สอบได้สารองตามอันดับเลขที่สารอง ในประกาศผลสอบคัดเลือก ถ้าผู้สอบได้สารองคนใด
ไม่แสดงตนตามกาหนดเวลาที่โรงเรียนแจ้งไว้ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกผู้สอบ
ได้สารองอันดับถัดไปเข้ามอบตัวทันที ถ้าผู้สอบได้สารองไม่อยู่ระหว่างการเรียกตัวมาแสดงหรือ
ยินยอมสละสิทธิในขณะเรียกตัว หรือหลังจากเรียกอันดับถัดไปแล้วทางโรงเรียนจะไม่รับพิจารณา
เพราะถือว่าได้สละสิทธิ์ไปแล้ว
- หลังจากเสร็จสิ้นการมอบตัวตามขั้นตอนต่างๆ แล้ว นักเรียนทุกคนจะต้องพบกับ เจ้าหน้าที่เพื่อ
สั่งทาเครื่องแบบ เครื่องใช้ประจาตัวที่จาเป็นของนักเรียน
- หากเอกสารประกอบการมอบตัวไม่ครบถ้วนในวันมอบตัว ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัว
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เรื่องน่ารู้ในระหว่างศึกษาในโรงเรียน
1. หลักสูตร
หลักสูตรพิเศษ 1 ปีแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ภาค คือ ภาควิชาการประมาณ 4 เดือน และ
ภาคปฏิบัติ ประมาณ 2 เดือน การเรียนภาควิชาการจะกาหนดรายวิชาเฉพาะที่นักเรียนควรจะรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
และงานในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เพียงพอพร้อมที่
จะปฏิบัติงานได้ทันทีที่สาเร็จการศึกษา ส่วนการเรียนภาคปฏิบัติเน้นหนักในการฝึกปฏิบัติงานด้านช่างเฉพาะทาง

2. ระบบการศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนคือ ภาคเรียนที่ 1 (ทฤษฎี)และ ภาคเรียนที่ 2 (ปฏิบัติ) ในภาค
เรียนที่ 1 จะมีเวลาเรียนประมาณ 12 – 16 สัปดาห์ภาคเรียนที่ 2 จะมีเวลาเรียนประมาณ 12 – 14 สัปดาห์

3. การวัดผลและประเมินผลการเรียน
3.1) ในหลักสูตรช่างเฉพาะทาง จะมีการสอบ 2 ครั้ง คือ สอบกลางภาค 40 คะแนน และสอบปลาย
ภาค 60 คะแนน
3.2) ในการสอบวัดผล ถ้านักเรียนคนใดได้คะแนนรวมของวิชา ใดไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ให้ถือ
ว่าสอบตกวิชานั้น และให้มาสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้งตามวันและเวลาที่โรงเรียนกาหนด หากไม่มา
สอบแก้ตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ให้ถือว่านักเรียนผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการสอบแก้ตัว และจะมา
ขอสอบแก้ตัวอีกไม่ได้
3.3) ในการสอบวัดผล ถ้านักเรียนคนใดไม่มาสอบตามที่โรงเรียนกาหนดไว้ในตารางสอบ ทางโรงเรียน
จะไม่อนุญาตให้สอบในภายหลังและไม่ให้สอบแก้ตัว ถือว่าการสอบวิชานั้นได้คะแนนเป็นศูนย์
เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรหรือเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการโรงเรียนช่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.6) การสอบแก้ตัว
3.6.1 นักเรียนที่สอบแก้ตัว จะต้องได้คะแนนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม จึงจะถือว่าสอบ
ได้
3.6.2 นักเรียนที่สอบแก้ตัวแล้วยังคงได้คะแนนไม่ถึงครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็มถือว่านักเรีย น ผู้นั้น
สอบวิชานั้นตก และให้ได้คะแนนในวิชาที่สอบแก้ตัวนั้น เท่ากับ 0 จะขอสอบแก้ตัววิชานั้น
อีกไม่ได้
3.7) การประเมินผลการเรียนจะนาคะแนนสอบวัดผล แล้วนาไปพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินคะแนน
3.8) นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีเวลาเรียนแต่ละวิชา ไม่ต่ากว่า 80% ของเวลาเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ
สอบในวิชานั้น

4. เกณฑ์ตัดสินระดับคะแนน
การตัดสินระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาถือว่า แต่ละรายวิชามีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนนเท่ากัน
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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5. การตัดสินผลการเรียน
5.1) นักเรียนต้องสอบได้ทุกวิชา หรือสอบตกได้ไม่เกิน 2 วิชา และ
5.2) ต้องได้ระดับคะแนน ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
นักเรียนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 5.1 และ 5.2 จึงจะถือว่าสอบได้ ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสอบตก
ต้องพ้นสภาพนักเรียน ไม่มีการเรียนซ้าชั้น

6. การพ้นสภาพนักเรียน
6.1)
6.2)
6.3)
6.4)

ตาย
ลาออก
ขาดเรียนเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน
นักเรียนหลักสูตรพิเศษช่างเฉพาะทางที่มีคะแนนความประพฤติเหลือน้อยกว่า 50 คะแนน

7. การชดใช้ค่าปรับตามสัญญาฯ
นักเรียนที่เรียนไม่จบหลักสูตร ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือต้องพ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 6.2 – 6.4 ต้องชดใช้
ค่าปรับเป็นเงินตามจานวนที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ถ้าพ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 6.1 ไม่ต้องชดใช้ค่าปรับตามสัญญาฯ

8. คะแนนความประพฤติ
เรื่องความประพฤติของนักเรียน ทางโรงเรียนกาหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 100
คะแนน หากนักเรียนกระทาความผิด อาจารย์จะพิจารณาลงโทษตั้ งแต่ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ ตัดคะแนน
ความประพฤติ และให้ออก

9. ค่าใช้จ่าย
9.1)
9.2)

9.3)
9.4)

การศึกษาในโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ต้องเสี ยค่าเล่าเรียนและค่าบารุงใดๆ ทั้งสิ้น
แต่นกั เรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเครื่องแบบ ค่าแบบเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ตามที่ทางโรงเรียนกาหนด เป็นต้น
ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา นั ก เรี ย นทุ ก คนจะต้ อ งช าระเงิ น 3,000.- บาทต่ อ ปี ซึ่ ง เป็ น เงิ น ที่
คณะกรรมการนักเรียนขอเก็บ เพื่อนามาใช้สาหรับกิจการของนักเรียน เช่น ค่าใช้จ่ายการเข้า
ค่ายพุทธบุตร, English Camp และค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาต่างๆ และการจัดงาน
ประจาปี ฯลฯ
ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท (จะคืนให้เมื่อสาเร็จการศึกษา)
ในระหว่างการศึกษาทางโรงเรียนแนะนาให้นักเรียนทุกคนทาประกัน อุบัติเหตุ โดยนักเรียนทุก
คนจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน ตามจานวนที่บริษัทประกันภัยกาหนด
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10. เงื่อนไขระหว่างเป็นนักเรียน
10.1) เนื่ องจากนั กเรี ยนของโรงเรียน ไม่ต้องเสี ยค่าเล่ าเรียนและค่าบารุงใดๆ นักเรียนที่เรียนจบ
หลักสูตรของโรงเรียนต้องทางานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทันทีที่สาเร็จการศึกษา ตามที่ ระบุ
ไว้ในสัญญาผูกพันการทางาน ดังนั้นทางโรงเรียนจะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเ หมาะสม
ที่จะปฏิบัติงานด้านช่างเฉพาะทาง เท่านั้น
10.2) ทางโรงเรียนห้ามนักเรียนลาสมัครสอบ, ลาสอบ, ลาฝึกอาชีพหรือลาเพื่อประกอบกิจการอื่น ๆใน
ระหว่างเวลาเรียนหรือเวลาฝึกงาน
10.3) ระหว่างที่ศึกษาในโรงเรียน หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย หรือเป็นโรคตาม พ.ร.บ.รับราชการ
ทหารซึ่งแพทย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผู้อานวยการของโรงเรียน พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงานช่างเฉพาะทาง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจารณาให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนได้ทันที
10.4) การพิจารณาคัดเลือกสถานที่บรรจุงานโดยพิจารณาจากคะแนนการเรียนรวมทั้งหมดพร้อมทั้ง
คะแนนความประพฤติและคะแนนฝึกภาคปฏิบัติ
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เมื่อสาเร็จการศึกษา
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างเฉพาะทาง จะได้รับวุฒิบัตรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจะได้รับการ
บรรจุเป็นพนักงานช่างระดับ 3 นักเรียนจะได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์ และความชานาญในการปฏิบัติงาน
แล้วจึงโอนย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีความต้องการพนักงานช่างเฉพาะทาง หรือ
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาเห็นสมควรให้ไปปฏิบัติงาน

ข้อผูกพันต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เนื่องจากนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้เสียค่าเล่าเรียน ดังนั้น เมื่อสาเร็จ
การศึกษาจึงต้องปฏิบัติงานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ของเวลาที่ศึกษาในโรงเรียน
และต้องเป็นพนักงานช่างเฉพาะทางไม่น้อยกว่า 4 เท่า ถ้าปฏิบัติงานไม่ครบจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาฯ
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สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ สานักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
10900 ตรงข้ามเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร (เรือนจากลางคลองเปรม)ใกล้สถานี
รถไฟบางเขน และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สอบถาม ให้คาแนะนาหมายเลขโทรศัพท์
0-2590-5593,0-2590-5595,0-2590-5596,0-2590-5598,0-2590-5599
ร้องเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อานวยการโรงเรียน หมายเลข 0-2590-5590
รองผูอ้ านวยการโรงเรียน หมายเลข 0-2590-5591
ผู้ช่วยผูอ้ านวยการโรงเรียน หมายเลข 0-2590-5592
โทรสาร 0-2590-5597
รถประจาทางสายที่ผ่าน ได้แก่ สาย 24, 63, 69, 112, 114 134 และ 191
รถปรับอากาศ ได้แก่ สาย ปอ.134 และ ปอ.522
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