
ที่ ตําแหนง เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 วิศวกร (ไฟฟา) 65111010003 นาย ธนดล ศิริตุย

2 วิศวกร (ไฟฟา) 65111010008 นาย แผนดิน จิตซื่อ

3 วิศวกร (ไฟฟา) 65111010012 นาย พีรวัส ทัพวงค

4 วิศวกร (ไฟฟา) 65111010014 นาย ธุวานนท อรรถสุภาพงศ

5 วิศวกร (ไฟฟา) 65111010018 นาย นัคเรศ อินทนะ

6 วิศวกร (ไฟฟา) 65111010019 นาย พีรดิษ สุริยะธง

1 นักบัญชี 65111120001 นาย กรินทร เห็นแสงวิไล

2 นักบัญชี 65111120010 นางสาว พิชชาพร พานแกว

3 นักบัญชี 65111120011 นางสาว สุพิชฌาย ชุมสขุใจ

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565

สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

8 กันยายน 2565

เอกสารแนบทายประกาศ

4 นักบัญชี 65111120012 นางสาว อรปรียา คาํปา

5 นักบัญชี 65111120014 นางสาว ชัญญานุช บุญนํา

6 นักบัญชี 65111120015 นางสาว เกษรินทร กาใจ

7 นักบัญชี 65111120017 นางสาว พิชญ หมื่นสวัสดิ์

1 นักพัสดุ 65111230002 นางสาว พิรยิา วรรณาลัย

2 นักพัสดุ 65111230003 นางสาว ดลญาลักษ แกวสาคํา

3 นักพัสดุ 65111230004 นางสาว หทัยชนก ปนตาโมงค

4 นักพัสดุ 65111230006 นางสาว จิดาภา เพ็ชรกลม

5 นักพัสดุ 65111230007 นางสาว รพีพรรณ กะนะลัย

6 นักพัสดุ 65111230012 นางสาว มฤษฎา คณุยศยิ่ง

1 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410091 นาย สหรัฐ จักรศิริ

2 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410096 นาย ธีรภัทร กันจนา

3 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410189 นาย ชวนากร อินทพันธ

5 กันยายน 2565

08.30 น.
หองประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 อาคาร 3 

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) 

จังหวัดเชียงใหม

 เลขที่ 208 ถ.เชียงใหม - ลําพูน 

ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม 

จ.เชียงใหม 50000 

โทร. 0-5324-4752

9 กันยายน 2565 08.30 น.

4 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410231 นาย ชาคริต นาเขต

หนาที่ 1 จาก 2



ที่ ตําแหนง เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565

สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

เอกสารแนบทายประกาศ

5 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410257 นาย ชัยณรงค ถิ่นทิพย

6 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410315 นาย วิศวชนนท ยิ้มละมัย

7 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410367 นาย ชิษณุพงศ ศรีวิชัย

8 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410392 นางสาว ศิรินภา สายนิลคํา

9 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410469 นาย ธีรภัทร กิตคํิา

10 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410482 นาย มนัสนันท จันตา

11 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410551 นาย สุวัจน ทาลมดี

12 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410611 นาย นวพล รนิคํา

13 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410761 นาย ณัฐวัฒน คงพูล
9 กันยายน 2565

14 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65111410816 นาย นนทยุทธ ปแดง

1 พนักงานชาง (เครื่องกล) 65111450002 นาย อานนท เจริญพรวัฒนากุล

2 พนักงานชาง (เครื่องกล) 65111450007 นาย กรวิชญ รุงเรืองไพศาล

3 พนักงานชาง (เครื่องกล) 65111450013 นาย นพกร วุฒชิมภู

4 พนักงานชาง (เครื่องกล) 65111450019 นาย ศุภณัช อายุมั่น

5 พนักงานชาง (เครื่องกล) 65111450032 นาย สุกฤตย ลิ้มพัธยาเนตร

6 พนักงานชาง (เครื่องกล) 65111450038 นาย ดนุสรณ ฟงอารมณ

1 พนักงานบัญชี 65111500050 นางสาว สุภัทรตรา เพชรชาดี

2 พนักงานบัญชี 65111500061 นางสาว วรางคณา ยาโน

3 พนักงานบัญชี 65111500077 นางสาว สาวิตรี ครองรับ

4 พนักงานบัญชี 65111500080 นางสาว สิริลักษณ มณีวรรณ

5 พนักงานบัญชี 65111500085 นางสาว ภัสรา วงคพุฒ

หองประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 อาคาร 3 

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) 

จังหวัดเชียงใหม

 เลขที่ 208 ถ.เชียงใหม - ลําพูน 

ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม 

จ.เชียงใหม 50000 

โทร. 053244752

5 กันยายน 2565

9 กันยายน 2565

08.30 น.

5 พนักงานบัญชี 65111500085 นางสาว ภัสรา วงคพุฒ

6 พนักงานบัญชี 65111500097 นางสาว ลลิตา องคะเส

หนาที่ 2 จาก 2


