
ที่ ตําแหนง เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่ เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1
วิศวกร (ไฟฟา) 

(ปริญญาโท)
65100610002 นาย ทัตธน ถกลพัฒนกุล

2
วิศวกร (ไฟฟา) 

(ปริญญาโท)
65100610003 นาย พีรพล จิรนันทเจริญ

3
วิศวกร (ไฟฟา) 

(ปริญญาโท)
65100610005 นาย มนัสติณณ พัฒนากร

4
วิศวกร (ไฟฟา) 

(ปริญญาโท)
65100610006 นาย ศฤงคาร พิตรพิบูลยวงศ

5
วิศวกร (ไฟฟา) 

(ปริญญาโท)
65100610008 นาย สุมนินท สุธีรวัฒนานนท

6
วิศวกร (ไฟฟา) 

(ปริญญาโท)
65100610009 นาย อรรถพร สุพรรณนนท

1 วิศวกร (ไฟฟา) 65100010011 นาย ฐากูร บัวทอง

2 วิศวกร (ไฟฟา) 65100010015 นาย ภูวณัฐ เกตุมณี

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565

สังกัด สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

6 กันยายน 2565

หองประชุมอโยธยา ชั้น 5

เอกสารแนบทายประกาศ

2 วิศวกร (ไฟฟา) 65100010015 นาย ภูวณัฐ เกตุมณี

3 วิศวกร (ไฟฟา) 65100010021 นาย สังสิต แซจิว

4 วิศวกร (ไฟฟา) 65100010036 นาย ชวกร ประไพพฤกษ

5 วิศวกร (ไฟฟา) 65100010037 นาย ธรรมนูญ จรรยา

6 วิศวกร (ไฟฟา) 65100010061 นางสาว วรดา ยืนศิรวิัฒนานุกูล

7 วิศวกร (ไฟฟา) 65100010086 นาย ธนภัทร มาลัยกฤษณะชลี

8 วิศวกร (ไฟฟา) 65100010095 นางสาว รัญชิดา พวงพิศ

1 วิศวกร (โยธา) 65100020011 นางสาว จณิตตา จารุวัฒนานนท

2 วิศวกร (โยธา) 65100020013 นาย รอฮิมมุลเลาะฮ อุเซ็ง

3 วิศวกร (โยธา) 65100020015 นาย อริยปรัชญ บุญผองศรี

4 วิศวกร (โยธา) 65100020018 นางสาว ชนิกานต โชติสุต

5 วิศวกร (โยธา) 65100020040 นางสาว รุจิภาส วงศวิวัฒนไชย

6 วิศวกร (โยธา) 65100020052 นาย จิรวัฒน ดาราศรีศกัดิ์

8 กันยายน 2565

08.00 น.

หองประชุมอโยธยา ชั้น 5

อาคาร LED

การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

เลขที่ 200 ถ.งามวงศวาน  

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2590-5857

7 กันยายน 2565

หนาที่ 1 จาก 6



ที่ ตําแหนง เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่ เวลา

รายงานตัว
สถานที่

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565

สังกัด สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

เอกสารแนบทายประกาศ

1
วิศวกร

 (ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)

65100030001 นางสาว อมิตา ชายปา

2
วิศวกร

(ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)

65100030003 นาย กิตติภพ เฮประโคน

3
วิศวกร

(ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)

65100030004 นางสาว อัญชลีภรณ สิมาเลาเตา

4
วิศวกร

(ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)

65100030006 นางสาว สุภัฎฎา โพธิ์แกว

5
วิศวกร

(ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)

65100030007 นาย ณัฐนันท ประเวชจิต

6
วิศวกร

(ไฟฟาสื่อสารและ 65100030013 นางสาว พิจักขณา อินทรทองคํา

9 กันยายน 2565

6 (ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)

65100030013 นางสาว พิจักขณา อินทรทองคํา

7
วิศวกร

(ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)

65100030016 นาย ณัฐชัย เนตรทัศน

8
วิศวกร

(ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)

65100030019 นาย พิศษิฐ เจริญการ

1 วิศวกร (คอมพิวเตอร) 65100050001 นาย ปน โพธิ์ศรี

2 วิศวกร (คอมพิวเตอร) 65100050002 นางสาว ศิริลักษณ ประจงไสย

3 วิศวกร (คอมพิวเตอร) 65100050004 นาย พีระพัฒน ทรงสุรวิทย

4 วิศวกร (คอมพิวเตอร) 65100050006 นาย คณิน พัฒนศิริ

5 วิศวกร (คอมพิวเตอร) 65100050007 นาย ภัคพล ภาสุรกาญจน

6 วิศวกร (คอมพิวเตอร) 65100050009 นางสาว จิรญา ปลั่งพงษพันธ

7 วิศวกร (คอมพิวเตอร) 65100050010 นาย วิสุทธิ์ ศิลารัตน

หองประชุมอโยธยา ชั้น 5

อาคาร LED

การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

เลขที่ 200 ถ.งามวงศวาน  

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2590-5857

08.00 น.

8 กันยายน 2565

8 วิศวกร (คอมพิวเตอร) 65100050011 นางสาว ศิริญา มหาโอฬารกุล

หนาที่ 2 จาก 6



ที่ ตําแหนง เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่ เวลา

รายงานตัว
สถานที่

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565

สังกัด สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

เอกสารแนบทายประกาศ

1 วิศวกร (สิ่งแวดลอม) 65100070002 นางสาว อัจฉริยาพร พุมเจริญ

2 วิศวกร (สิ่งแวดลอม) 65100070004 นางสาว มายด บุณยประสาท

3 วิศวกร (สิ่งแวดลอม) 65100070006 นางสาว เบญจวรรณ จงหมั่น

4 วิศวกร (สิ่งแวดลอม) 65100070012 นางสาว รสสุคนธ สงิหสม

5 วิศวกร (สิ่งแวดลอม) 65100070013 นางสาว ณัชชา ดีมูลพันธ

6 วิศวกร (สิ่งแวดลอม) 65100070019 นางสาว กุลจิรา พิเชษฐบุญเกียรติ

1 เศรษฐกร 65100090009 นาย ภานุวัตร ตาใจ

2 เศรษฐกร 65100090010 นางสาว พรสติา นาคไรขิง

3 เศรษฐกร 65100090016 นาย โพธิพงศ ทองมี

5 กันยายน 2565

08.00 น.

4 เศรษฐกร 65100090024 นางสาว พัชรมัย เพิ่มผล

5 เศรษฐกร 65100090029 นาย ศรณ เศรษฐพานิช

6 เศรษฐกร 65100090030 นางสาว ณัฐนพิน ยุรยาตร

1 นักการเงิน 65100110003 นาย พลชัย บุญศรดีา

2 นักการเงิน 65100110018 นางสาว วิศัลยศยา แจงสุข

3 นักการเงิน 65100110019 นางสาว กัญจนาภรณ คงพ่ึง

4 นักการเงิน 65100110021 นางสาว กัลยกร สุภาไชยกิจ

5 นักการเงิน 65100110022 นาย ปาณสัม เอกศิลป

6 นักการเงิน 65100110024 นาย ธนธรณ ธรรมวงศ

1 นักบัญชี 65100120011 นาย ทศพล ถนอมพงษ

2 นักบัญชี 65100120013 นางสาว นภัสรา สันตยานนท

3 นักบัญชี 65100120034 นางสาว ณัฐปยา ฉลูทอง

4 นักบัญชี 65100120052 นางสาว พิชญา ทรพัยอัมพร

5 นักบัญชี 65100120056 นางสาว พิมพชนก เอี่ยมสอาด

08.00 น.

12.30

หองประชุมอโยธยา ชั้น 5

อาคาร LED

การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

เลขที่ 200 ถ.งามวงศวาน  

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2590-5857

6 กันยายน 2565

5 กันยายน 2565

5 นักบัญชี 65100120056 นางสาว พิมพชนก เอี่ยมสอาด

6 นักบัญชี 65100120059 นางสาว ชัญญพร สิทธิพัฒนไพศาล

หนาที่ 3 จาก 6



ที่ ตําแหนง เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่ เวลา

รายงานตัว
สถานที่

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565

สังกัด สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

เอกสารแนบทายประกาศ

1
นักระบบงาน

คอมพิวเตอร
65100130002 นาย นาวี เวสสานนท

2
นักระบบงาน

คอมพิวเตอร
65100130004 นาย รมธรรม ตันเรืองศรี

3
นักระบบงาน

คอมพิวเตอร
65100130006 นางสาว ณิชนันทน รุงเรือง

4
นักระบบงาน

คอมพิวเตอร
65100130008 นางสาว กนกพรรณ ขันทอง

5
นักระบบงาน

คอมพิวเตอร
65100130010 นาย นวภูมิ สิงหสุรศักดิ์

6
นักระบบงาน

คอมพิวเตอร
65100130011 นาย อธิวัฒน เกียรติสิทธิชัย

7
นักระบบงาน

คอมพิวเตอร
65100130016 นาย วรเมธ รังกูล

08.00 น.

7 กันยายน 2565

8
นักระบบงาน

คอมพิวเตอร
65100130018 นางสาว โชตมิา นวลหงษ

9
นักระบบงาน

คอมพิวเตอร
65100130019 นาย ณัฐชนน ประดับมุข

10
นักระบบงาน

คอมพิวเตอร
65100130024 นางสาว ปญญพร หนูคง

11
นักระบบงาน

คอมพิวเตอร
65100130034 นาย พลกฤษณ พลฤทธิ์

12
นักระบบงาน

คอมพิวเตอร
65100130039 นางสาว อัจฉริยา อุทัยมาต

1 นิติกร 65100140019 นาย ปภูมิ ปญญาสิริกุล

2 นิติกร 65100140024 นางสาว กัญณฏัฐ สิทธิ์รดาธนิสร

3 นิติกร 65100140025 นางสาว อิสราภรณ สุขรื่น

4 นิติกร 65100140033 นางสาว พริมา จิตรไกรสร

5 นิติกร 65100140045 นางสาว ปณิธาน ทองดียิ่ง

6 นิติกร 65100140049 นางสาว ปารุดา พนาราม

7 นิติกร 65100140051 นางสาว นันทนัช ตะโฉ

12.30 น.

หองประชุมอโยธยา ชั้น 5

อาคาร LED

การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

เลขที่ 200 ถ.งามวงศวาน  

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2590-5857

8 กันยายน 2565

หนาที่ 4 จาก 6



ที่ ตําแหนง เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่ เวลา

รายงานตัว
สถานที่

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565

สังกัด สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

เอกสารแนบทายประกาศ

1 มัณฑนากร 65100240001 นางสาว วศินา ยงคประวัติ 5 กันยายน 2565

1 อาจารย

1 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65100410001 นาย สัญญวิทย จําศิล

2 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65100410006 นาย ภูวนาท จันทรเพชร

3 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65100410013 นาย วรท แข็งเจริญกสิกรณ

4 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65100410043 นาย ธีรภัทร ออนไม

 ไมมีผูสมัครสอบคดัเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565

12.30 น.

4 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65100410043 นาย ธีรภัทร ออนไม

5 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65100410056 นาย อาคม คําทอง

6 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65100410094 นาย เกียรติศักดิ์ สุวจันทร

7 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65100410103 นาย สาคเรศ ลิมปจักร

1 พนักงานชาง (โยธา) 65100440002 นาย ณัฐพงค เครือวงค

2 พนักงานชาง (โยธา) 65100440030 นาย ธนวัฒน นพคุณ

3 พนักงานชาง (โยธา) 65100440052 นาย วรชิต รุงอรุณ

4 พนักงานชาง (โยธา) 65100440056 นาย กรรวี อึ้งพานิช

5 พนักงานชาง (โยธา) 65100440060 นางสาว ศศิวิมล ละดาดก

6 พนักงานชาง (โยธา) 65100440062 นาย นพรุจ ภักดี

1
พนักงานชาง 

(เคร่ืองกล)
65100450005 นาย ศิวะ รุงแจง

2
พนักงานชาง 

(เคร่ืองกล)
65100450011 นาย พิทยา ไชยฤทธิ์

3
พนักงานชาง 

(เคร่ืองกล)
65100450012 นาย ธนพงษ นามเข็ม

6 กันยายน 2565

8.00 น.

12.30 น.

หองประชุมอโยธยา ชั้น 5

อาคาร LED

การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

เลขที่ 200 ถ.งามวงศวาน  

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2590-5857

4
พนักงานชาง 

(เคร่ืองกล)
65100450016 นาย ชาญวิทย ศรีนาท

หนาที่ 5 จาก 6



ที่ ตําแหนง เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่ เวลา

รายงานตัว
สถานที่

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565

สังกัด สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

เอกสารแนบทายประกาศ

5
พนักงานชาง 

(เคร่ืองกล)
65100450017 นาย สันติราช สมาน

6
พนักงานชาง 

(เคร่ืองกล)
65100450026 นาย นทีธร วิลาสสกุลเกียรติ

7
พนักงานชาง 

(เคร่ืองกล)
65100450029 นาย วิทยา อาทรธรรมสาร

1 พนักงานชาง (โลหะ) 65100460002 นาย วุฒิกร จากศรี

2 พนักงานชาง (โลหะ) 65100460008 นาย ณัฐพล นวลประจักษ

3 พนักงานชาง (โลหะ) 65100460009 นาย สัจจา อินพรหม

4 พนักงานชาง (โลหะ) 65100460010 นาย กันตธีทัต กาสา

5 พนักงานชาง (โลหะ) 65100460011 นาย ธนวัฒน แจมวิมล

7 กันยายน 2565 08.00 น.

หองประชุมอโยธยา ชั้น 5

อาคาร LED

การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

เลขที่ 200 ถ.งามวงศวาน  

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2590-5857

6 กันยายน 2565 12.30 น.

5 พนักงานชาง (โลหะ) 65100460011 นาย ธนวัฒน แจมวิมล

6 พนักงานชาง (โลหะ) 65100460014 นาย นพรัตน นันตาดี

หนาที่ 6 จาก 6




