
ที่ ตําแหนง เลขประจําตัวสอบ คาํนําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 วิศวกร (ไฟฟา) 65113010001 นาย บริภัทร กลอมทอง

2 วิศวกร (ไฟฟา) 65113010002 นาย เจษฎา พันธุออน

3 วิศวกร (ไฟฟา) 65113010005 นาย เจตริน บุญเสริม

4 วิศวกร (ไฟฟา) 65113010007 นาย อาทิตย สร่ังวงศ

5 วิศวกร (ไฟฟา) 65113010008 นาย ณัฐพล พางาม

6 วิศวกร (ไฟฟา) 65113010010 นาย วิชชากร บุษบงค

1
วิศวกร

(ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)

65113030001 นางสาว ปาริชาต สรรคบริคณห 13.00 น.

1 นักบัญชี 65113120001 นางสาว สุรนรรค อินทรเจริญ

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565

สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบรุี (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

8 กันยายน 2565

08.30 น.

เอกสารแนบทายประกาศ

2 นักบัญชี 65113120003 นางสาว นทาห สิงหประเสริฐ

3 นักบัญชี 65113120005 นางสาว วรินทร อุไรรัตน

1
นิติกร

(มีประสบการณ)
65113150001 นางสาว อมรพรรณ เรยีงจารุสมบูรณ

2
นิติกร

(มีประสบการณ)
65113150002 นาย ธนกฤต อํานวยพานิช

3
นิติกร

(มีประสบการณ)
65113150003 นาย วนศาสตร สุป

1 นักพัสดุ 65113230003 นางสาว ณัฐชนก ถาวรมาศ

2 นักพัสดุ 65113230004 นางสาว ศศิวิภา พวงสมบัติ

3 นักพัสดุ 65113230005 นางสาว สโรชา อินทยศ

4 นักพัสดุ 65113230006 นางสาว สุรัญชนา นอยเหมือน

1 นักประชาสัมพันธ 65113250003 นางสาว ธัญชญา ศิริอําพล

2 นักประชาสัมพันธ 65113250004 นางสาว จุตพิร จุติมา

1 นักการตลาด 65113270007 นางสาว ณัฏฐณชิา เหล็กทั่ง

2 นักการตลาด 65113270010 นาย สุชาครีย เต็มวิจิตร

6 กันยายน 2565

5 กันยายน 2565

08.30 น.

ลานกิจกรรม จุดรวมพลหนาอาคาร 2

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3

(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

เลขที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี 15000

โทร. 0-3641-1097 ตอ 10971-72

2 นักการตลาด 65113270010 นาย สุชาครีย เต็มวิจิตร

3 นักการตลาด 65113270012 นาย สีตรัศมิ์ สุดสาย

หนาที่ 1 จาก 2
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สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบรุี (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

เอกสารแนบทายประกาศ

4 นักการตลาด 65113270014 นาย ฤทธิรณ คงศกัดิ์ศรีสกุล

5 นักการตลาด 65113270015 นาย กิตติพัทธ ปานมวง

6 นักการตลาด 65113270017 นางสาว ธีริศรา วงษสนิท

1 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65113410007 นาย อินทร จูมั่น

2 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65113410031 นาย เกียรติคูณ คงดี

3 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65113410072 นาย ชาคร เสตะพันธ

4 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65113410090 นาย นิธินาท พันธุตา

5 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65113410128 นาย เชาวนนท ขวัญเพชร

6 กันยายน 2565 08.30 น.

ลานกิจกรรม จุดรวมพลหนาอาคาร 2
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5 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65113410128 นาย เชาวนนท ขวัญเพชร

6 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65113410155 นาย รัฐศักดิ์ สมศรี

7 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65113410158 นาย นราพัฒน กลาหาญ

8 พนักงานชาง (ไฟฟา) 65113410265 นาย เอกชัย ครึกครืน

หนาที่ 2 จาก 2


