ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรช่างเฉพาะทาง(ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ตามที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง คู่มือการรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ปี การศึกษา 2563 หลั กสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
จานวน 70 คน นั้น
เพื่อให้การดาเนินการสอบข้อเขียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และข้อปฏิบัติในการสอบ ดังนี้
1. รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน
รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. วัน เวลา หัวข้อวิชาสอบ น้าหนักคะแนน และสถานที่สอบข้อเขียน
วันสอบข้อเขียน : วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563
2.1 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
หัวข้อวิชาสอบ

เวลา

09.00 น.-11.30 น.

13.30 น.-16.00 น.

น้าหนักคะแนน

1. ความรู้ทั่วไป ประกอบด้วย
1.1 ความถนัดเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ซึง่
15 %
ประกอบด้วย การคิดคานวณ การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
การจับใจความ การใช้เหตุผล และการสรุปความ
1.2 ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
15 %
1.3 ความรู้การใช้ Computer ความรู้การใช้งาน
15 %
โปรแกรมพื้นฐาน และทั่วไป
1.4 สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA CORE
5%
VALUE) ได้แก่ ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม โดยมีปัจจัย
ที่ขับเคลื่ อนค่านิยมด้วยการปฏิบัติตามพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ TRUSTED
2. ความรู้เฉพาะตาแหน่ง (ปวส.) ไฟฟ้า ไฟฟ้ากาลัง ประกอบด้วย 50 %
2.1 ความรู้เกี่ยวกับระบบจาหน่ายของ กฟภ.
15 %
2.2 ความรู้ทักษะ ความสามารถ ในระดับคุณวุฒิ
35 %
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ
สาขาไฟฟ้ากาลัง

2.2 สถานที่สอบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 http://www.kmitl.ac.th/th

-23. ข้อปฏิบัติในการสอบ
3.1 ผู้เข้าสอบจะต้องแต่ง กายเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสี ขาว (ไม่มีปก ไม่มีกระเป๋า) กางเกงวอร์ม ขายาวสี ดา หรือ
สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย และไม่สวมเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น ห้ามใส่เสือคลุมทุกชนิด ห้ามสวมถุงเท้า มิฉะนั้น
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3.2 อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นาเข้าห้องสอบ คือดินสอด้าชนิด 2B ขึนไป และยางลบชนิดอ่อนเพื่อใช้ในการทาข้อสอบ
ห้ามใช้ปากกาหรือดินสอชนิดอื่น เนื่องจากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตรวจข้อสอบ หากใช้ปากกาหรือดินสอ
ชนิดอื่นทาข้อสอบ เครื่องจะไม่ตรวจ ซึ่งจะทาให้ผู้เข้าสอบเสียสิทธิ์และถูกตัดสิทธิการสอบ
3.3 ให้น้าบัตรประจ้าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) และบัตรประจ้าตัวสอบ (พร้อมติดรูปถ่าย) เพื่อยืนยันตัวตน
ส้าหรับเข้าห้องสอบ โดยสามารถพิมพ์บัตรประจ้าตัวสอบได้จากเว็บไซด์ https://peaevs.thaijobjob.com/ ซึ่ง
บัตรประจ้าตัวสอบนี ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ทังก่อนเข้าสอบและขณะอยู่ในห้องสอบ
3.4 สิ่งของที่ห้ามนาเข้าห้องสอบ
3.4.1 เอกสารทุกชนิด หนังสือ ตารา
3.4.2 เครื่องคิดเลข หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณ
3.4.3 นาฬิกาทุกชนิด
3.4.4 โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
3.4.5 กล่องดินสอ
3.5 ให้ผู้เข้าสอบรอ ณ บริเวณโดยรอบอาคารสอบ ห้ามเข้าไปที่ห้องสอบก่อนเวลาที่กาหนด
3.6 เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบแล้ว ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งตามรหัสประจาตัวสอบ พร้อมวางบัตรประจาตัวประชาชน
และประจาตัวผู้เข้าสอบ ไว้ตรวจสอบบนโต๊ะ
3.7 ถ้าผู้เข้าสอบไปถึง ห้องสอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว ต้องแจ้งกรรมการคุมสอบก่อน ถ้าสายเกินกว่า 15 นาที
หลังจากเริ่มเวลาสอบ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
3.8 ระหว่างการสอบข้อเขียนผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตน ดังนี้
3.8.1 เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งตามหมายเลขที่กาหนด จะเปลี่ยนที่นั่งไม่ได้
3.8.2 ให้ใช้กระดาษคาตอบที่จัดไว้ให้เท่านั้น (ห้ามทากระดาษคาตอบยับ หรือเป็นรอยหัก พับ)
3.8.3 ให้ใช้ดินสอดาชนิด 2B ขึ้นไป เขียนชื่อและนามสกุลของผู้เข้าสอบและระบายหมายเลข
รหัสประจาตัวสอบในช่องรหัสประจาตัวผู้เข้าสอบให้ถูกต้องตามตัวอย่าง ขอให้ระมัดระวังใน
การระบายรหัสประจาตัวสอบให้ตรงกับหมายเลขที่ประกาศไว้ทางเว็บไซด์และที่หน้าห้องสอบ
3.8.4 ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่าจะได้รับคาสั่งจากกรรมการคุมสอบ ห้ามผู้เข้าสอบดึงข้อสอบออกจาก
ชุดโดยเด็ดขาด
3.8.5 ผู้เข้าสอบจะลงมือทาข้อสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาตเท่านั้น ห้ามผู้เข้าสอบดึงข้อสอบ
ออกจากชุดโดยเด็ดขาด
3.8.6 ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา 30 นาที แม้ว่าจะทาข้อสอบเสร็จแล้วก็ตาม
3.8.7 ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะพู ด หรื อ ลุ ก จากที่ นั่ ง ในระหว่ า งการสอบด้ ว ยเหตุ ผ ลใดๆก็ ต าม ต้ องยกมื อ
ขออนุญาตจากกรรมการควบคุมการสอบก่อน จึงจะพูดหรือลุกจากที่นั่งได้

-33.9 ข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ห้ามผู้เข้าสอบนาเอกสารใดๆ หรือจดบันทึก คัดลอก
ข้อความหรือแม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบเห็นจะถือว่ามีเจตนาทุจริต และ
จะถือว่าการสอบของผู้กระทานั้นเป็นโมฆะและถูกตัดสิทธิ์
3.10 เมื่อออกจากห้ องสอบแล้ วให้ ออกไปจากอาคารที่ ใช้ในการสอบ และห้ ามทาเสี ยงอึกทึ ก เป็น ที่ราคาญแก่ผู้ ที่
กาลังสอบอยู่โดยเด็ดขาด
4. ค้าเตือน
4.1 ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบรายชื่อผู้ เข้ารับการสอบข้อเขียน และจดจาเลขประจาตัวสอบ เพื่อ ประโยชน์ใ น
การติดต่อและการดาเนิ น การต่า งๆ ของผู้ เข้าสอบ
4.2 ผู้ เข้ าสอบควรศึกษาเส้ นทางการเดินทางไปยังสถานที่ สอบให้ เข้ าใจก่ อน เพื่ อป้ องกั นปั ญหาที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น
ในวันสอบ และควรเผื่อเวลาในการเดินทางถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
4.3 ผู้เข้าสอบจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ รวมถึงข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียนให้เข้าใจอย่างละเอียด
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4.4 ผู้ เ ข้ า ส อ บ จ ะ ต้ อ ง เ ข้ า รั บ ก า ร ส อ บ ข้ อ เ ขี ย น ต า ม วั น เ ว ล า แ ล ะ ส ถ า น ที่ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ มิ ฉ ะ นั้ น
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะถือว่าท่านเป็นผู้ขาดสอบ และหมดสิทธิ์ที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือกใน
ขั้นตอนต่อไป
4.5 หากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบพบข้อมูลหรือการกระทาอื่นใดที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่า
ส่อไปในทางทุจริ ตในการสอบ หรื อมีการรับจ้างเป็นผู้ ทาเฉลยข้อสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าค
ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ การตรวจกระดาษค าตอบหรื อ การตั ด สิ ท ธิ์ ผู้ ส มั ค รในภายหลั ง ได้ ทุ ก ขั้ น ตอน และ
จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
4.6 โรงเรี ย นช่ า งการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กอย่ า งเป็น ระบบด้ ว ยความโปร่ ง ใส ยุ ติ ธ รรม
ความเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคาแอบอ้างใด ๆ หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่
ผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้าโรงเรียนฯ ได้ ทั้งนี้โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีการจัดทา
แนวข้อสอบเพื่อเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

