


























 

 
  
    

จาก (หนวยงาน)  
เลขที่   /2564 
เรื่อง รับรองเปนบุตรพนักงาน กฟภ
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการดําเนิน
 

 

ขอรับรองวา นาย…………………………………………………………………………………………………

ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอโรงเรียนชางการไฟฟาสวนภูมิภาค ประจําป 

เปนบุตรของนาย/นาง/น.ส………………………………………………………

ตําแหนง………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

ตําแหนง

สังกัด

หมายเหตุ: ผูลงนามเปนผูบังคับบัญชา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ถึง  รรช. 
   วันที ่  

รับรองเปนบุตรพนักงาน กฟภ. 

เรียน    ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 

…………………………………………………………………………………………………

ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอโรงเรียนชางการไฟฟาสวนภูมิภาค ประจําป 2564 หลักสูตร

……………………………………………………รหัสประจําตัว………………………………………

………………………………………………………..สังกัด………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……

 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ………………………………………….. 

(…………………………………………………….) 

ตําแหนง……………………………………………. 

สังกัด…………………………………………………….. 

 

 

ผูลงนามเปนผูบังคับบัญชาของบิดาหรือมารดาที่มีตําแหนงตั้งแตหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไป

 ตัวอยางหนังสือรับรองเปนบุตรพนักงาน กฟภ

……………………………………………………………………………………………………………………. 

หลักสูตร………..………….. 

……………………………………… 

………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…… 

ที่มีตําแหนงตั้งแตหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไป 

ตัวอยางหนังสือรับรองเปนบุตรพนักงาน กฟภ. 



 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการจดัทําแฟ้มสะสมผลงาน 

การรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษา

หลกัสูตรช่างเฉพาะทาง 

(ก่อสร้างและปฏิบัตกิารระบบไฟฟ้า

 

แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)

 1) แฟ้มสะสมผลงาน ตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน 

 2) ตวัอกัษรในแฟ้มสะสมผลงานพิมพด์ว้ยอกัษร 

 3) ผลงานทั�งหมดที�อยูใ่นแฟ้มสะสมผลงาน จะตอ้งเป็นผลงานที�ผูส้มคัรจดัทาํขึ�นดว้ยตนเองเท่านั�น  

 4) แฟ้มสะสมผลงานสามารถตกแต่งและออกแบบไดต้ามความคิดสร้างสรรค์

 5) แฟ้มสะสมผลงาน ตอ้งประกอบดว้ยเนื�อหาดงันี�

ส่วนที� 1   ประวติัส่วนตวั

ส่วนที� 2   ประวติัการศึกษา

ส่วนที� 3   ผลงาน กิจกรรมและเกียรติบตัรที�ไดรั้บ

      

 

ส่วนที� 4    รูปภาพผลงานกิจกรรมและเกียรติบตัรที�ไดรั้บ

ส่วนที� 5     การนาํเสนอแนวความคิดของผูส้มคัร 

 5.1 ความรู้ความเขา้ใจในงานที�ตอ้งปฏิบติัใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       

                                                     เมื�อสาํเร็จการศึกษา

 5.2  ความมุ่งมั�นในการเลือกเขา้ศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 5.3  การนาํเสนอประสบการณ์ดา้นช่าง

 ทั�งนี�  แฟ้มสะสมผลงาน เพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาในวนัสอบสัมภาษณ์      

     จาํนวน 5 ชุด ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของการสอบสัมภาษณ์

 

หมายเหตุ   ขอ้มูลส่วนบุคคลนี�  ใชเ้พื�อประกอบการสมคัรคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา รรช

รายละเอยีดการจดัทําแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)

บสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลกัสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบตักิารระบบไฟฟ้า) และหลกัสูตรช่างเฉพาะทาง 

ก่อสร้างและปฏิบัตกิารระบบไฟฟ้า) ประจาํปีการศึกษา 

PORTFOLIO) มเีงื�อนไข ดังต่อไปนี� 

แฟ้มสะสมผลงาน ตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน 10 หนา้ ในกระดาษขนาด A4 

ตวัอกัษรในแฟ้มสะสมผลงานพิมพด์ว้ยอกัษร Angsana New ขนาด 16 

ผลงานทั�งหมดที�อยูใ่นแฟ้มสะสมผลงาน จะตอ้งเป็นผลงานที�ผูส้มคัรจดัทาํขึ�นดว้ยตนเองเท่านั�น  

แฟ้มสะสมผลงานสามารถตกแต่งและออกแบบไดต้ามความคิดสร้างสรรค ์

แฟ้มสะสมผลงาน ตอ้งประกอบดว้ยเนื�อหาดงันี�  

ประวติัส่วนตวั      

ประวติัการศึกษา     

ผลงาน กิจกรรมและเกียรติบตัรที�ไดรั้บ   

 - ดา้นวชิาการ     

 - ดา้นกิจกรรม     

รูปภาพผลงานกิจกรรมและเกียรติบตัรที�ไดรั้บ 

การนาํเสนอแนวความคิดของผูส้มคัร (แต่ละขอ้ใหบ้รรยายไม่เกิน 

ความรู้ความเขา้ใจในงานที�ตอ้งปฏิบติัใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       

เมื�อสาํเร็จการศึกษา 

ความมุ่งมั�นในการเลือกเขา้ศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การนาํเสนอประสบการณ์ดา้นช่าง 

ทั�งนี�  แฟ้มสะสมผลงาน เพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาในวนัสอบสัมภาษณ์      

ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของการสอบสัมภาษณ์ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลนี�  ใชเ้พื�อประกอบการสมคัรคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา รรช. 

(PORTFOLIO) 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และหลกัสูตรช่างเฉพาะทาง 

ประจาํปีการศึกษา 2564 

ผลงานทั�งหมดที�อยูใ่นแฟ้มสะสมผลงาน จะตอ้งเป็นผลงานที�ผูส้มคัรจดัทาํขึ�นดว้ยตนเองเท่านั�น   

แฟ้มสะสมผลงานสามารถตกแต่งและออกแบบไดต้ามความคิดสร้างสรรค ์

   

   

   

   

  

แต่ละขอ้ใหบ้รรยายไม่เกิน 1 หนา้ A4) 

ความรู้ความเขา้ใจในงานที�ตอ้งปฏิบติัใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค        

ความมุ่งมั�นในการเลือกเขา้ศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ทั�งนี�  แฟ้มสะสมผลงาน เพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาในวนัสอบสัมภาษณ์       

. กฟภ. เท่านั�น 



 

 

แฟ้มสะสมผลงาน 
(PORTFOLIO) 

 

 

b 
 
 

ชื�อ-สกุล........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

รหัสประจําตัวสอบ.................................................................................................................... 

หลกัสูตร....................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่าย 



 
 

ชื�อ ........................................................ นามสกุล........................................................  ชื�อเล่น................. 

เกิดวนัที� ................เดือน ............................................ พ.ศ. ......................อาย ุ................. ปี 

วชิาที�ชอบ/ความถนดั ............................................................................................................. 

งานอดิเรก ................................................................................................................................ 

ความสามารถพิเศษ   

   1.................................................................................... 

   2................................................................................... 

   3.................................................................................... 

อาชีพในฝัน   ................................................................................................................................... 

คติประจาํใจ  ..................................................................................................................................... 

ภูมิลาํเนาเดิม  ……………………………………………………………………………………… 

ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที� .................................. หมู่ที� .............. หมู่บา้น ................................................. 

ถนน .................................. ตาํบล/ แขวง ...............................อาํเภอ/เขต .......................................... 

จงัหวดั  ........................................ รหสัไปรษณีย ์................................... 

โทรศพัทที์�บา้น .......................................................  โทรศพัทมื์อถือ ..................................... 

E-Mail ..................................................................................................................................... 

 

บิดาชื�อ .............................................................. นามสกุล....................................................... อาย…ุ……ปี 

อาชีพ ................................................................... สถานที�ทาํงาน.................................................... 

เบอร์ติดต่อ……………………………………………………………. 

 

มารดาชื�อ .............................................................. นามสกุล.................................................  อาย.ุ............ปี 

อาชีพ ................................................................... สถานที�ทาํงาน .................................................... 

เบอร์ติดต่อ............................................................................. 

 

ข้อมูลผู้ที�สามารถติดต่อได้ 

ชื�อ ............................................................ นามสกุล .........................................................  อาย.ุ..................ปี 

อาชีพ ................................................................... สถานที�ทาํงาน .................................................... 

เบอร์ติดต่อ............................................................................. 

 

 

 

 

สวนที่ 1 ประวัตสิวนตวั 



 

 

 
 

ที� สถานศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 

คะแนนเฉลี�ย

สะสม 

ปีที�สําเร็จ

การศึกษา 
หมายเหตุ 

1.      

2.      

 

 

 

วนัเดือนปี รางวลัที�ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที�มอบรางวลั 
หมายเหตุ 

    

    

    

    

 

 

 

 
 

ใหผู้ส้มคัรเขียนบรรยาย โดยมีคาํตอบแต่ละขอ้ไม่เกิน 1  หนา้  กระดาษ A4 
5.1 ผูส้มคัรมีความความรู้ความเขา้ใจในงานที�ตอ้งปฏิบติัใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื�อสาํเร็จ

การศึกษาอยา่งไรบา้ง   

 5.2  ทาํไมผูส้มคัรถึงเลือกเขา้ศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 5.3  ใหผู้ส้มคัรนาํเสนอประสบการณ์ดา้นช่าง 

 

 

 

 

 
 

สวนที่ 2 ประวัติการศึกษา 

สวนที่ 3 ผลงาน กิจกรรมและเกียรติบัตรที่ไดรับ 

สวนที่ 4 รูปภาพผลงาน กิจกรรมและเกียรตบิัตรที่ไดรับ 
 

สวนที่ 5  การนําเสนอแนวความคิดของผูสมคัร  
 


	แฟ้มสะสมผลงาน
	ชื่อ ........................................................ นามสกุล.......................................................  ชื่อเล่น.................

