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  ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  ได้มีประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพ่ือเข้า
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง  ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี  ประจำปี 2563 สังกัด การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 จำนวน 
รวม 31 อัตรา น้ัน 
  บัดน้ี  การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  และการตรวจสอบคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว  PEA จึงขอประกาศรายช่ือ 
ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
 

 
 

รายช่ือผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ  และเอกสารต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน    
เรียงตามตำแหน่ง และชื่อ - สกุล  ห้องสอบ โดยกำหนดให้การสอบข้อเขียนของทุกตำแหน่ง วันอาทิตย์ที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2563  รายงานตัวเวลา 08.00 น.  ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
ที่อยู่ 111 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (โทร 038-283261) ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 
 
 
 

 ผู้เข้าสอบต้องรับทราบเง่ือนไขต่างๆ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปน้ี 
2.1 ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ โดยต้อง

จดจำเลขประจำตัวสอบ (เลข 8 หลัก) เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อและดำเนินการต่างๆ 
2.2 ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับการสอบ และข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียน ให้เข้าใจ

อย่างละเอียดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
2.3 ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กำหนดไว้ มิฉะน้ัน PEA จะถือว่า

ท่านเป็นผู้ขาดสอบ และหมดสิทธ์ิที่จะเข้ารับการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป 
2.4 ผู้เข้าสอบได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ ตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2563 และตามประกาศฉบับน้ีแล้ว ถือว่าผู้เข้าสอบได้รับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ PEA 
กำหนดไว้ทุกประการ  หากปรากฏในภายหลังว่าผู้เข้าสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกฯ 
จะถือว่าบุคคลผู้น้ันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครต้ังแต่เริ่มสมัคร 

2.5 ผู้เข้าสอบต้องรับผิดชอบรายละเอียดต่างๆ  ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในการสมัคร  กรณีที่มีการกรอกข้อมูล  
เป็นเท็จและไม่ถูกต้อง  หรือเอกสารในการสมัครสอบทุกประเภทท่ี PEA ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอม

เลขที่    928      

2. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขยีน 

1. รายชื่อผู้เขา้รับการสอบขอ้เขียน 



 

  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 
 
2.6 สวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวล้วน แขนสั้น ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีวัสดุ

ตกแต่งทุกชนิด      ไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง   (อนุโลมป้ายยี่ห้อของเสื้อ ขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm) 
ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไม่อนุโลมทุกกรณี 

2.7 สวมกางเกงวอร์มกีฬาขายาว (sweatpants) สีด า สีกรมท่า หรือสีเทา เท่านั้น (อนุโลมให้มีเส้นลายแถบ
ด้านข้างของกางเกงได้) 

ไม่อนุโลม ให้สวมกางเกงยีนส์ หรือก่ึงยีนส์ กางเกงสแล็ค กางเกงรัดรูปที่แนบเนื้อ กางเกงเลคกิ้ง กางเกงที่มี
ลวดลายหรือสีของกางเกงที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดทุกกรณี 

2.8 สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวล้วน แขนยาว ไม่มี
กระดุม ไม่มีกระเป๋า     ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด ไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (อนุโลมป้าย
ยี่ห้อของเสื้อ ขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm)    และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัด 
(ที่ไม่ใช่เครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไม่อนุโลมทุกกรณี 

2.9 สตรีมีครรภ์อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องสีสุภาพได ้ 
2.10 ห้าม สวมเสื้อสูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อกันหนาว เสื้อคลุม ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมเข่า เข้าห้องสอบ 
2.11 ห้าม สวมรองเท้า ถุงเท้า และ/หรือ ถุงน่อง เข้าห้องสอบ 
2.12 ห้าม สวมเครื่องประดับหรือวัสดุตกแต่ง ทุกชนิด เข้าห้องสอบ รวมถึง สายผูกข้อมือ หรือสายสิญจน์

ทุกกรณ ี
2.13 ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ผมยาวปิดใบหู  จะต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยหนังยางรัดผม

สีด าไม่มีลวดลาย 
 

         
3.1 ปากกาน้ าเงิน น้ ายาลบค าผิด  ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องเตรียมปากกาให้เพียงพอต่อการท าข้อสอบ 
3.2 ให้น าบัตรประจ าตัวเข้าห้องสอบที่ PEA ออกให้วันสมัครมาแสดงในวันเข้าสอบ 
3.2 ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงในวันเข้าสอบ กรณีไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้ใช้ใบขับขี่ 

หรือ          บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ บัตรทุกประเภทจะต้องไม่หมดอายุและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร      โดยบัตรดังกล่าวจะต้องไม่ใส่ซองพลาสติก หากไม่มีบัตรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้อง
สอบทุกกรณ ี

3.3 กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไม่ตรงกับที่กรอกในใบสมัครต้องน าส าเนาหนังสือส าคัญ
การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  จ านวน  1 ชุด   พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง   มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ 
กองอ านวยการสอบ ก่อนเวลาเข้าสอบ  

3.4 ห้าม น าโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด นาฬิกา กระเป๋าถือ กระเป๋า
สัมภาระ เอกสาร ต ารา หนังสือ บันทึกข้อความและเครื่องค านวณทุกชนิดเข้าห้องสอบ  

3.5 ไม่ควร น าทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาในวันสอบ หรือในกรณี กุญแจบ้าน กุญแจรถ กุญแจห้อง กระเป๋า
สตางค์ ผู้เข้าสอบ   ต้องจัดเก็บ ให้เรียบร้อย เนื่องจาก PEA จะไม่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ดังนั้น หากเกิด
การสูญหาย PEA จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3.6 ไมอ่นุญาตให้น าธนบัตร หรือเงินเหรียญเข้าห้องสอบได้  และต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ  
สถานพยาบาลเอกชนที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก าหนด จ านวน 1 ชุด   พร้อมลง

ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองอ านวยการสอบ ก่อนเวลาเข้าสอบ 
 
 

 3. การน าเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องสอบ 
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2. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียน (ต่อ) 

 



 

  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
  3.7 กรณีผู้พิการที่ต้องใช้อุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวก ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและเหมาะสมส าหรับ

ประเภทความพิการเข้าห้องสอบได้ เช่น อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว, อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น หรืออุปกรณ์ช่วยใน
การฟังส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น ต้องน าส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ หรือส าเนาสมุดประจ าตัวคนพิการ 
หรือส าเนาเอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือ 

3.8 กรณีผู้เข้ารับการสอบป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องน าส าเนาใบรับรอง
แพทย์ที่ออกโดยแพทย์วิชาชีพ  จ านวน  1 ชุด   พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่  ณ 
กองอ านวยการสอบ ก่อนเวลาเข้าสอบ 

 

 

4.1 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจตามข้อปฏิบัติการแต่งกาย และเอกสารที่ต้อง
ใช้ในการเข้าห้องสอบ   ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย  30 นาที      ทั้งนี้    ให้เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ณ 
กองอ านวยการสอบ 

4.2 กรณีผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายไม่เกิน 30 นาที ของเวลาสอบ จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากกรรมการคุมสอบ และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาในการสอบ ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกิน 30 นาที จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

4.3 กรณีมีเหตุให้ไม่สามารถด าเนินการจัดสอบได้ตามเวลาที่ก าหนดจะทดเวลาในการสอบให้กับผู้เข้าสอบ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ณ กองอ านวยการสอบ 

4.4 ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องน้ าระหว่างการสอบ ในกรณีฉุกเฉินต้องส่งข้อสอบก่อนเข้าห้องน้ า และเมื่อเข้า
ห้องน้ าแล้วจะท าข้อสอบต่อไม่ได้ และจะออกนอกบริเวณห้องสอบไม่ได้ โดยจะต้องกลับมานั่งประจ าที่นั่ งสอบ จนกว่า
จะหมดเวลาสอบ เพื่อป้องปรามการทุจริตในการสอบทุกรูปแบบ ดังนั้น ให้ผู้เข้าสอบท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้า
ห้องสอบ   

4.5 ผู้เข้าสอบห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้สอบคนอ่ืนและต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด  

4.6 ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ จนกว่าจะหมดเวลาสอบ 

4.7 เมื่อหมดเวลาสอบ ให้หยุดท าข้อสอบทันที และนั่งรอจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ ผู้เข้า
สอบจึงจะลุกออกจากท่ีนั่งสอบได้ 

 

 

5.1 หากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตจะยุติการสอบ และถือว่าการสอบนั้นเป็น
โมฆะ และถูกตัดสิทธิ์      

5.2 ในกรณีพบหลักฐานแน่ชัดว่ามีการทุจริต ไม่ว่าวิธีการใดๆ หรือมีการลักลอบน าเครื่องมือสื่อสารเข้า
ห้องสอบ PEA ขอสงวนสิทธิ์ ในการด าเนินคดีตามกฎหมายและเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ  PEA โดยไม่มี
สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA 

 

 5. เงื่อนไขในการสอบ 

 4. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ  
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  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 

 

5.3 ข้อสอบนี้ เป็นสมบัติของ PEA ห้ามผู้เข้าสอบจดบันทึกหรือคัดลอก น าออกจากห้องสอบ หากพบเห็น
จะถือว่ามีเจตนาทุจริต และจะถือว่าการสอบของผู้กระท านั้นเป็นโมฆะ โดยจะถูกตัดสิทธิ์และถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

5.4 การกระท าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอ่ืนๆ ในระหว่างการสอบ หรือท าลายทรัพย์ของ PEA 
หรือศูนย์สอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

5.5 หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้เข้าสอบ มีคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ PEA ก าหนด 
PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ในภายหลังได้ทุกข้ันตอน 

5.6 ผู้เข้าสอบควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปยังศูนย์สอบให้เข้าใจก่อน เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนในวันสอบ และควรเผื่อเวลาในการเดินทางถึงศูนย์สอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

    5.7 หาก PEA ตรวจสอบพบข้อมูล หรือการกระท าอ่ืนใดที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่าส่อไปในทางทุจริตใน
การสอบ หรือมีการรับจ้างเป็นผู้ท าเฉลยข้อสอบ PEA ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตรวจกระดาษค าตอบ หรือการตัดสิทธิ์ผู้สมัครใน
ภายหลังได้ทุกขั้นตอน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาให้พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของ PEA ทั้งนี้ หากได้รับ
การจ้างเป็นลูกจ้างของ PEA แล้ว จะถูกด าเนินการยกเลิกการจ้างงาน เพ่ือให้พ้นสภาพจากสถานะการเป็นลูกจ้างของ 
PEA โดยทันที  และจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกบุคคลทุกประเภทการสรรหาของ PEA  และจะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

    5.8 ในกรณีที่ PEA ตรวจพบผู้ใดมผีลคะแนนการสอบมีข้อพิรุธ หรือข้อสงสัย ที่อาจสื่อได้ว่ามีการทุจริตใน
การสอบ PEA  ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้นั้นสอบใหม่เป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ที่ PEA แจ้งให้เข้ารับการ
สอบใหม่ ปฏิเสธการเข้ารับการสอบ PEA จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA 

    ทั้งนี้ PEA ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้าง PEA อย่างเป็นระบบ ด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อค าแอบอ้างใดๆ หรือการเรียกรับเงินเพ่ือ
ฝากเข้าปฏิบัติงาน และ PEA ไม่มีการจัดท าแนวข้อสอบเพ่ือเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด 
 

 
 

 PEA จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติทาง
เว็บไซต์ตามจ านวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563   โดยต้องเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563   หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ PEA     จะถือว่า
ผู้นั้นสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA 
        
 
 
                               

                        
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

 

  
 

 (นางทัศนา  บุณยะกาญจน์) 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า   

รักษาการแทน ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

6. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
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 5. เงื่อนไขในการสอบ  (ต่อ) 

 



ตําแหน�ง : 
ประเภท :        บุคคลภายนอก 

ลําดับ คํานําหน�าชื่อ ชื่อ นามสกุล รหัสประจําตัวสอบ วันท่ีสมัคร
1 นาย นคฤทธ& หวังผล 32-261-001 6 ก.พ. 63
2 นาย ไชยวัฒน& มังกร 32-261-002 5 ก.พ. 63
3 นาย สุธิรัก อาสน&สถิตย& 32-261-003 5 ก.พ. 63
4 นาย อัครวินท& มากบัว 32-261-004 5 ก.พ. 63
5 นาย วีรยุทธ สุระขันธ& 32-261-005 6 ก.พ. 63
6 นาย สันติสุข กระสังข& 32-261-006 6 ก.พ. 63
7 นาย นภัส สุวรรณคํา 32-261-007 6 ก.พ. 63
8 นาย ณัฐพล ชัยวุฒิ 32-261-008 6 ก.พ. 63
9 นาย ทศพร เสนาศัพท& 32-261-009 6 ก.พ. 63
10 นาย วรวุฒิ ประมวลสุข 32-261-010 6 ก.พ. 63

ผู�ช�วยช�าง (ปฏิบัติการด�านระบบไฟฟBา)

รายชื่อผู�เข�าสอบ กฟก.2 ห�องสอบ 122 ชั้น 2 ลําดับท่ี 1 - 31
อาคารคณะศิลปศาสตร& สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

11 นาย สิทธิพงษ& เรืองประโคน 32-261-011 6 ก.พ. 63
12 นาย กฤติน วิชาเฟFGอง 32-261-012 6 ก.พ. 63
13 นาย อดิศักด์ิ มาเนตร 32-261-013 7 ก.พ. 63
14 นาย ธนาวุฒิ จันทาคีรี 32-261-014 7 ก.พ. 63
15 นาย เกรียงศักด์ิ โมกขศักด์ิ 32-261-015 7 ก.พ. 63
16 นาย พงศธร เกษจินดา 32-261-016 7 ก.พ. 63
17 นาย นนท&ธวัชชัย พานิชนอก 32-261-017 7 ก.พ. 63
18 นาย ธนาดล แย�มบางยาง 32-261-018 7 ก.พ. 63
19 นาย สิทธิโชค ภูสมปอง 32-261-019 7 ก.พ. 63
20 นาย จุตพร ต�นเจริญ 32-261-020 7 ก.พ. 63
21 นาย วงศ&กร ภารัศมี 32-261-021 7 ก.พ. 63
22 นาย วุฒิพงศ& ลองศิริคง 32-261-022 7 ก.พ. 63
23 นาย พีรพันธ& เง่ียมพงษ& 32-261-023 7 ก.พ. 63
24 นาย สิทธิเนตร วิชญธรกุล 32-261-024 7 ก.พ. 63
25 นาย วัชระ ชิราวัฒน& 32-261-025 7 ก.พ. 63
26 นาย ณัฐพงศ& ต้ังตรงหฤทัย 32-261-026 7 ก.พ. 63
27 นาย ปฏิบัติ พักตร&ผ�อง 32-261-027 7 ก.พ. 63
28 นาย วิริทธิ์พล เวียงอินทร& 32-261-028 7 ก.พ. 63
29 นาย นิธิศ เถาว&ชาลี 32-261-029 7 ก.พ. 63
30 นาย อนุศาสน& สานนท& 32-261-030 7 ก.พ. 63
31 นาย ธนวัฒน& วงค&กําภู 32-261-031 7 ก.พ. 63



ตําแหน�ง : 
ประเภท :       บุคคลภายนอก 

ลําดับ คํานําหน�าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสประจําตัวสอบ วันท่ีสมัคร
1 นาย ฐิติพงศ& สารเนตร 32-262-001 5 ก.พ. 63
2 นาย กฤษดา นุชนนท& 32-262-002 5 ก.พ. 63
3 นาย ปรีวัฒน& มานา 32-262-003 5 ก.พ. 63
4 นาย ธรรมรัตน& กีรติกําลูน 32-262-004 5 ก.พ. 63
5 นาย วันเฉลิม วงษ&สวัสด์ิ 32-262-005 5 ก.พ. 63
6 นาย เจษฎา แพงไพรี 32-262-006 5 ก.พ. 63
7 นาย วรพงษ& บุญเรือน 32-262-007 5 ก.พ. 63
8 นาย สิทธิโชค บํารุงชน 32-262-008 5 ก.พ. 63
9 นาย พงศธร ภมร 32-262-009 5 ก.พ. 63

ผู�ช�วยช�าง

รายช่ือผู�เข�าสอบ กฟก.2 ห�องสอบ 131 ช้ัน 3 ลําดับท่ี 1 - 35

อาคารคณะศิลปศาสตร& สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
ห�องสอบ 132 ช้ัน 3 ลําดับท่ี 36 - 41

(สํานักงาน)

10 นาย พัชรพล รัตนวาร 32-262-010 5 ก.พ. 63
11 นาย พิธิวัฒน& ซ่ือตรง 32-262-011 5 ก.พ. 63
12 นาย รัชพล ศรีนุกูล 32-262-012 6 ก.พ. 63
13 นาย อติวิชช& จันทรินทร& 32-262-013 6 ก.พ. 63
14 นาย ประภาศ วังสมอ 32-262-014 6 ก.พ. 63
15 นาย ศราวิน สืบแก�วอุทัย 32-262-015 6 ก.พ. 63
16 นาย สหชัย เกิดจาก 32-262-016 6 ก.พ. 63
17 นาย ทศพล ศรีสุวรรณ 32-262-017 6 ก.พ. 63
18 นาง ธัญธีระ บรรจงปรุ 32-262-018 6 ก.พ. 63
19 นาย พรพิพัฒน& ไพบูลย& 32-262-019 6 ก.พ. 63
20 นาย อนุพงษ& แย�มดอกบัว 32-262-020 6 ก.พ. 63
21 นาย วรพจน& เรืองฤทธิ์ 32-262-021 6 ก.พ. 63
22 นาย ธงชัย โตศิริ 32-262-022 6 ก.พ. 63
23 นาย ฉัตรชัย แสงอรุณ 32-262-023 6 ก.พ. 63
24 นาย ทักษ& วงษ&อุไร 32-262-024 6 ก.พ. 63
25 นางสาว ธมลวรรณ วิญญา 32-262-025 7 ก.พ. 63
26 นาย ธนากร คําเศษ 32-262-026 7 ก.พ. 63
27 นาย วันชนะ คําศิริ 32-262-027 7 ก.พ. 63
28 นาย ประพัตน& ศรีบุญเพ็ง 32-262-028 7 ก.พ. 63
29 นาย ประเวศ ตาอินทร& 32-262-029 7 ก.พ. 63



ตําแหน�ง : 
ประเภท :       บุคคลภายนอก 

ลําดับ คํานําหน�าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสประจําตัวสอบ วันท่ีสมัคร

ผู�ช�วยช�าง

รายช่ือผู�เข�าสอบ กฟก.2 ห�องสอบ 131 ช้ัน 3 ลําดับท่ี 1 - 35

อาคารคณะศิลปศาสตร& สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
ห�องสอบ 132 ช้ัน 3 ลําดับท่ี 36 - 41

(สํานักงาน)

30 นางสาว ธนัญญา หางสารัต 32-262-030 7 ก.พ. 63
31 นาย ณัฐวุฒิ บรรยงค& 32-262-031 7 ก.พ. 63
32 นาย ธนพล นาปุก 32-262-032 7 ก.พ. 63
33 นาย เพชร ขาวดารา 32-262-033 7 ก.พ. 63
34 นาย ชานนท& รักดี 32-262-034 7 ก.พ. 63
35 นาย อติพร ทะวรรณา 32-262-035 7 ก.พ. 63
36 นาย วสันต& สุนทรวิทย& 32-262-036 7 ก.พ. 63
37 นาย พชรดนัย นวนแก�ว 32-262-037 7 ก.พ. 63
38 นาย ชัยณรงค& แก�วสีทองคํา 32-262-038 7 ก.พ. 63
39 นาย จิตรภณ ม�วงผล 32-262-039 7 ก.พ. 63
40 นาย สิโรตม& ระงับทุกข& 32-262-040 7 ก.พ. 63
41 นาย จีรวัตร วรเสน 32-262-041 7 ก.พ. 63



ตําแหน�ง : 
ประเภท :       ลูกจ�างสัญญาจ�างคราวละ 1 ปN และกลุ�มผู�ปฏิบัติงานตามสัญญาจ�างบริการงานด�านระบบไฟฟBา

ลําดับ คํานําหน�าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสประจําตัวสอบ วันท่ีสมัคร
1 นาย ธนกร จิตพัฒนกุล 32-161-001 5 ก.พ. 63
2 นาย นิมิต คงคาดิษฐ& 32-161-002 6 ก.พ. 63
3 นาย จิรายุธ รอดนวล 32-161-003 6 ก.พ. 63
4 นาย กมล นามท�าว 32-161-004 6 ก.พ. 63
5 นาย ปOฐพี กันเขียว 32-161-005 6 ก.พ. 63
6 นาย นพพร สําราญกิจ 32-161-006 7 ก.พ. 63
7 นาย อนุชิต ถนอมใช� 32-161-007 7 ก.พ. 63
8 นาย สรัล บุญประเสริฐ 32-161-008 7 ก.พ. 63
9 นาย จีรศักด์ิ ตรีศร 32-161-009 7 ก.พ. 63
10 นาย อานนท& แตงกลิ่น 32-161-010 7 ก.พ. 63

ผู�ช�วยช�าง (ปฏิบัติการด�านระบบไฟฟBา) (ภายใน)

รายช่ือผู�เข�าสอบ กฟก.2 ห�องสอบ 132 ช้ัน 3 ลําดับท่ี 1 - 11
อาคารคณะศิลปศาสตร& สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

10 นาย อานนท& แตงกลิ่น 32-161-010 7 ก.พ. 63
11 นาย วัฒนา เลาหสิริวีระกุล 32-161-011 7 ก.พ. 63



ตําแหน�ง : 
ประเภท :       ลูกจ�างสัญญาจ�างคราวละ 1 ปN และกลุ�มผู�ปฏิบัติงานตามสัญญาจ�างบริการงานด�านระบบไฟฟBา

ลําดับ คํานําหน�าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสประจําตัวสอบ วันท่ีสมัคร
1 นางสาว พิสมัย หินนนท& 32-162-001 5 ก.พ. 63
2 นาย เกรียงศักด์ิ ลออวัฒนกุล 32-162-002 5 ก.พ. 63
3 นาย พีรวัส วัณณะ 32-162-003 5 ก.พ. 63
4 นาย พูลศักด์ิ บุญนาค 32-162-004 6 ก.พ. 63
5 นาย อานนท& ชัยรังษี 32-162-005 6 ก.พ. 63
6 นาย บริพัตร จันทร&โท 32-162-006 6 ก.พ. 63
7 นางสาว อรุณรัตน& คงสิน 32-162-007 6 ก.พ. 63
8 นาย เสกสรร คงน�อย 32-162-008 6 ก.พ. 63
9 นาย เกษมภณ คลองใข�นํ้า 32-162-009 6 ก.พ. 63

เสริมศิริ วรกลีบ

ผู�ช�วยช�าง (ภายใน)

รายช่ือผู�เข�าสอบ กฟก.2 ห�องสอบ 137 ช้ัน 3 ลําดับท่ี 1 - 28
อาคารคณะศิลปศาสตร& สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

(สํานักงาน)

10 นาย เสริมศิริ วรกลีบ 32-162-010 6 ก.พ. 63
11 นาย วรวุฒิ ชูภักดี 32-162-011 6 ก.พ. 63
12 นางสาว จุฑามาศ ชลชีพ 32-162-012 6 ก.พ. 63
13 นาย ศักด์ิดา พรมมี 32-162-013 6 ก.พ. 63
14 นาย พีรณัฐ แก�วมหา 32-162-014 6 ก.พ. 63
15 นาย ประพนธ& ตันชัย 32-162-015 6 ก.พ. 63
16 นาย ธนกฤต ทองประทุม 32-162-016 6 ก.พ. 63
17 นาย ศุภฤกษ& ถึงทุ�ง 32-162-017 6 ก.พ. 63
18 นางสาว ณัชชาธรณ& งามวิไล 32-162-018 6 ก.พ. 63
19 นางสาว ธนานันต& กล่ินสุวรรณ 32-162-019 7 ก.พ. 63
20 นาย สมศักด์ิ เท่ียงตรงดี 32-162-020 7 ก.พ. 63
21 นาย สราวุฒิ ประสมกิจ 32-162-021 7 ก.พ. 63
22 นางสาว ปาริชาติ ดุลยนัย 32-162-022 7 ก.พ. 63
23 นางสาว ชการัตน& พวงจําปา 32-162-023 7 ก.พ. 63
24 นาย วสวัตต์ิ แพลูกอินทร& 32-162-024 7 ก.พ. 63
25 นาย วรัณษธรณ& หมั่นคงทรัพย& 32-162-025 7 ก.พ. 63
26 นาย ศรายุทธ อ�อนอุดม 32-162-026 7 ก.พ. 63
27 นาย สหรัฐ จันทร&ศรี 32-162-027 7 ก.พ. 63
28 นาย ศิวากร ขจรกล่ิน 32-162-028 7 ก.พ. 63



ตําแหน�ง : 

ประเภท :       ลูกจ�างสัญญาจ�างคราวละ 1 ปN และกลุ�มผู�ปฏิบัติงานตามสัญญาจ�างบริการงานด�านระบบไฟฟBา
ลําดับ คํานําหน�าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสประจําตัวสอบ วันท่ีสมัคร

1 นางสาว อภิรญา นนทรักษ& 32-163-001 5 ก.พ. 63
2 นางสาว สายฝน ศรีทองคํา 32-163-002 5 ก.พ. 63
3 นางสาว อังสุมา โอฬารไพบูลย& 32-163-003 5 ก.พ. 63
4 นางสาว เบญจภรณ& วงษ&รักษา 32-163-004 5 ก.พ. 63
5 นางสาว พรเพชร เพชรศิริ 32-163-005 5 ก.พ. 63
6 นางสาว วิชุดา อัปมา 32-163-006 5 ก.พ. 63
7 นางสาว อัญชิสา วิสุทธาธรรม 32-163-007 5 ก.พ. 63
8 นางสาว วิไลวรรณ มูลน�อย 32-163-008 5 ก.พ. 63

ผู�ช�วยบัญชี (ภายใน)
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8 นางสาว วิไลวรรณ มูลน�อย 32-163-008 5 ก.พ. 63
9 นางสาว พัชญา จันทรศิลาพร 32-163-009 5 ก.พ. 63
10 นางสาว สิริภร กองกูล 32-163-010 5 ก.พ. 63
11 นางสาว รุ�งรัตน& วิไชยราช 32-163-011 5 ก.พ. 63
12 นางสาว สุมาลี นาคหรั่ง 32-163-012 6 ก.พ. 63
13 นาย นรภัทร เชิดชูศรี 32-163-013 6 ก.พ. 63
14 นางสาว ชนากานต& เสมอวงษ& 32-163-014 6 ก.พ. 63
15 นางสาว ธัญญวรรณ ระจิตดํารงค& 32-163-015 6 ก.พ. 63
16 นางสาว สุกัญญา เนินแพง 32-163-016 6 ก.พ. 63
17 นางสาว พัชรี แสงทอง 32-163-017 6 ก.พ. 63
18 นางสาว อุรีวรรณ มุสิกะสงค& 32-163-018 6 ก.พ. 63
19 นางสาว รื่นฤทัย อินชุม 32-163-019 6 ก.พ. 63
20 นางสาว จันทิรา บุญนาค 32-163-020 6 ก.พ. 63
21 นางสาว ฐิติมา เยาวพันธ& 32-163-021 6 ก.พ. 63
22 นางสาว คุณาธิป จันทร&ศิริ 32-163-022 6 ก.พ. 63
23 นางสาว ขวัญชีวา ศรีหาพุฒ 32-163-023 6 ก.พ. 63
24 นาง กณภัทร ซ�ายเกล้ียง 32-163-024 6 ก.พ. 63
25 นางสาว อรนุช คําจันทร& 32-163-025 6 ก.พ. 63
26 นางสาว รัตนา แซ�ฉ่ัว 32-163-026 6 ก.พ. 63
27 นางสาว วิชญา พลอยประเสริฐ 32-163-027 6 ก.พ. 63
28 นางสาว สุวรรณา ศรีพุ�ม 32-163-028 6 ก.พ. 63



ตําแหน�ง : 

ประเภท :       ลูกจ�างสัญญาจ�างคราวละ 1 ปN และกลุ�มผู�ปฏิบัติงานตามสัญญาจ�างบริการงานด�านระบบไฟฟBา
ลําดับ คํานําหน�าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสประจําตัวสอบ วันท่ีสมัคร

ผู�ช�วยบัญชี (ภายใน)

รายช่ือผู�เข�าสอบ กฟก.2 ห�องสอบ 133 ช้ัน 3 ลําดับท่ี 1 - 35
ห�องสอบ 132 ช้ัน 3 ลําดับท่ี 36 - 52
อาคารคณะศิลปศาสตร& สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

29 นางสาว จุฑารัตน& บุญล�น 32-163-029 7 ก.พ. 63
30 นางสาว สุวัฒนีย& ครุธศุข 32-163-030 7 ก.พ. 63
31 นางสาว สุธาดา ขมพานิชย& 32-163-031 7 ก.พ. 63
32 นาย ศุภลักษณ& ธัญญวัชธ& 32-163-032 7 ก.พ. 63
33 นางสาว อุไรวรรณ จิตมุ�งมั่น 32-163-033 7 ก.พ. 63
34 นาย คมาศักด์ิ จันทอง 32-163-034 7 ก.พ. 63
35 นาย มาริษา เสนาลํ้า 32-163-035 7 ก.พ. 63
36 นาย อัญชลี วัฒนะพินิจกุล 32-163-036 7 ก.พ. 6336 นาย อัญชลี วัฒนะพินิจกุล 32-163-036 7 ก.พ. 63
37 นางสาว วนิดา วงษ&สุกรรม 32-163-037 7 ก.พ. 63
38 นางสาว ธิดารัตน& แดงโสภา 32-163-038 7 ก.พ. 63
39 นางสาว อมรรัตน& บุ�นเฮงหลี 32-163-039 7 ก.พ. 63
40 นางสาว รัชต&ชมัย พันมุณี 32-163-040 7 ก.พ. 63
41 นางสาว วาสนา กลํ่าเจริญ 32-163-041 7 ก.พ. 63
42 นางสาว ธัญญรัตน& เสียมรัฐ 32-163-042 7 ก.พ. 63
43 นางสาว สุพัตรา แก�วดี 32-163-043 7 ก.พ. 63
44 นางสาว รัถยา นนทะนํา 32-163-044 7 ก.พ. 63
45 นางสาว เกศสุดา ศรีเมือง 32-163-045 7 ก.พ. 63
46 นางสาว จุรีพร ทองเคลือบ 32-163-046 7 ก.พ. 63
47 นางสาว สุนีรัตน& สุรังสี 32-163-047 7 ก.พ. 63
48 นาย ธนพล มีศิลปU 32-163-048 7 ก.พ. 63
49 นางสาว เจนจิรา วงค&อุดดี 32-163-049 7 ก.พ. 63
50 นางสาว ศิริลักษณ& เกสสมบูรณ& 32-163-050 7 ก.พ. 63
51 นางสาว จุฑามาศ ศิวพรประทน 32-163-051 7 ก.พ. 63
52 นาง อารยา ชัยชนะ 32-163-052 7 ก.พ. 63
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