
 

 

 
 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื) 
จังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และบัญชีส ารอง  
การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 

                                                    ...................................   

 ตามที่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา  ได้มีประกาศ 
ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบ
สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565  โดยได้
ด าเนินการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2565 นั้น 

 บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง การสอบคัดเลือกบุคคล 
เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้.- 

1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบัญชีรายชื่อส ารอง 
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบัญชีรายชื่อส ารองดังรายชื่อแนบตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดให้เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน 
41 ราย เข้ารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ในวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ดังนี้.- 

ก าหนดการ วันและเวลา สถานที ่

รายงานตัว 
ผู้ผ่านการคัดเลือก 

วันที่ 27 มิถุนายน 
2565 

เวลา 9.30 น. 

ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3  

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 

2. ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวส าหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  2.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกมีหน้าที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานท่ีในการรายงานตัว  และจะต้องรายงานตัว
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละ
สิทธ์ิในการเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
  2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆที่ทางราชการออกให้ฉบับ
จริงที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุในการรายงานตัว  และด าเนินการตามขั้นตอนในการรายงานตัวตามที่ก าหนด 
  2.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตัวเป็นสุภาพชน 

3. มาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 
3.1  ปฏิบัติตามมาตรการและค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
3.2  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยื่นเอกสารที่แสดงผลการตรวจ โดยวิธี 

Antigen Test Kit (ATK) ที่มีผลเป็นลบ (Negative) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 
ชั่วโมงก่อนวันรายงานตัว หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
รายงานตัว ณ สถานท่ีรายงานตัว  

ทั้งนี้หากผู้เข้าสอบมีผลการตรวจ COVID - 19 เป็นบวก (Positive) 
หรืออยู่ระหว่างการกักตัวเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ขอให้ติดต่อแผนกบุคคลและสวัสดิการ กองอ านวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา (โทร. 044-214334 ต่อ 10970-72)  
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ก่อนวันรายงานตัว เพี่อให้ทางแผนกบุคคลและสวัสดิการด าเนินการตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งLinkการรายงานตัวออนไลน์
ผ่านทางระบบ WebEX ต่อไป 

3.3 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่น ามาเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่รายงานตัว 
(ยกเว้นเมื่อต้องถอดหน้ากากให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไม่น าหน้ากากอนามัยมาจะไม่อนุญาตให้รายงานตัว 

4. การพิจารณาบัญชีรายชื่อส ารอง  
  4.1 บัญชีรายช่ือส ารองจะน ามาใช้ในกรณี ดังนี้ 
    4.1.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ ์ และ/หรือ 
    4.1.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  และ/หรือ 
    4.1.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามวันและพื้นที่การปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว ้และ/หรือ 
    4.1.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับอนุมัติจ้าง ถูก กฟภ.ยกเลิกการจ้าง และ/หรือ 
    4.1.5 กฟภ.มีความจ าเป็นต้องทดแทนในอัตราต่างๆ 
  4.2 ก าหนดให้ บัญชีรายชื่ออันดับส ารองดังกล่าว  มีผลถึงวันที่  31  ธันวาคม  2565 เท่านั้น  และ
หลังจากนั้นบัญชีรายช่ือส ารองดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันใดๆทั้งสิ้นกับ กฟภ.  

5. เงื่อนไขในการเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ต าแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 
  5.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างในต าแหน่งผู้ ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)  ท าหน้าที่ 
แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องประจ าการไฟฟ้า ช้ัน 1, 2 และ 3 และปฏิบัติงานในส านักงานการไฟฟ้า ช้ัน 1, 2 และ 3 และการไฟฟ้า 
ในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ตามที ่กฟภ. เห็นสมควร 

6. เงื่อนไขในการเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ทุกต าแหน่ง 
  6.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หรือตามที ่
กฟภ. ก าหนด 
  6.2  กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆตามที่ กฟภ.
เห็นสมควร  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัดเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง กฟภ. 
  6.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับเง่ือนไขส าหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้า
ปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบด้วยเรื่องวันเข้าปฏิบัติงาน, การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ, การตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา และการตรวจสอบหลักฐานทางทหาร(กรณีเพศชาย)  
  6.4 หาก กฟภ. ตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงานเป็นเอกสารปลอม หรือเป็นเอกสาร
ที่มิใช่ทางราชการออกให้  กฟภ. จะถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์เข้าเป็นลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี 
ของ กฟภ. โดยอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้บุคคลผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นจาก กฟภ. 
  6.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือว่าไม่พบประวัติอาชญากรและมี
คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีการจ้างและการท างานของลูกจ้าง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ภายในระยะเวลาที่ กฟภ.ก าหนด 
มิฉะนั้น กฟภ.ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขออนุมัติจ้างเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี และตัดสิทธิ์ในภายหลังได้ทุกขั้นตอน 

  ทั้งนี้ กฟภ. ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. อย่างเป็นระบบด้วย 
ความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อค าแอบอ้างใดๆ หรือการเรียกรับเงิน 
เพ่ือฝากเข้าปฏิบัติงาน และ กฟภ. ไม่มีการจัดท าแนวข้อสอบเพ่ือเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด 

                              ประกาศ ณ วันท่ี  22  มิถุนายน  พ.ศ.   2565 
 
 
                                                                                                                                    
                                                                 
 
 

(นายประสิทธ์ิ  จันทร์ประสิทธ์ิ) 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสมีา 



ที่ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล ผลการคัดเลือก

1 V6511003 นาย ภัทรพล แดงใส ผานการคดัเลือก

2 V6511012 นาย ณัฐพล หัตถกิจไพศาล ผานการคัดเลือก

3 V6511013 นาย สมศกัดิ์ แผวพลสง ผานการคัดเลือก

4 V6511014 นาย พิเชษฐ บวรชาติ ผานการคดัเลือก

5 V6511018 นาย อภิรกัษ ย่ีสันเทยีะ ผานการคัดเลือก

6 V6511019 นาย ไกรสร บวมตะคุ ผานการคดัเลือก

7 V6511028 นาย คณาพงษ สังขจะโปะ ผานการคัดเลือก

8 V6511029 นาย อมรเทพ สวาชาติ ผานการคัดเลือก

9 V6511038 นาย อรัญ อัปมะโท ผานการคดัเลือก

10 V6511042 นาย ชุติพงศ ทองวิลัย ผานการคดัเลือก

11 V6511048 นาย วันเฉลิม สะทาน ผานการคัดเลือก

12 V6511052 นาย พิษณุพงษ แซโคว ผานการคดัเลือก

13 V6511056 นาย จักรพันธ ศรียาฮาด ผานการคดัเลือก

14 V6511059 นาย ณัฐพล หอทรัพย ผานการคดัเลือก

15 V6511062 นาย ทศพล เพียรแท ผานการคัดเลือก

16 V6511077 นาย เดชนรินทร ภาคใหม ผานการคัดเลือก

17 V6512121 นาย พสธร กรอกกระโทก ผานการคดัเลือก

18 V6512136 นาย กมนทรรศน จําป ผานการคัดเลือก

19 V6512163 นาย วิทวัส ธงสันเทียะ ผานการคดัเลือก

20 V6512183 นาย ธนวัฒน กมลเพชร ผานการคดัเลือก

21 V6511294 นาย สิรวิัฒนา กองเกียรติสิริ ผานการคดัเลือก

1 V6512115 นาย กานต สิทธิกูล สํารองอันดับ 1

2 V6512250 นาย สิทธิพล ทองจันทร สํารองอันดับ 2

3 V6512150 นาย กริช กลอกกระโทก สํารองอันดับ 3

4 V6512284 นาย ธนโชติ มั่นใจ สํารองอันดับ 4

5 V6512201 นาย ธิติพล ทองสายออ สํารองอันดับ 5

6 V6512095 นาย ณัฐพล ฟอนกระโทก สํารองอันดับ 6

7 V6512171 นาย ธนาพร ศรีจุดานุ สํารองอันดับ 7

รายชื่อผูผานการคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารอง

เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจาง สัญญาจางคราวละ 2 ป

สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ตําแหนง ผูชวยชาง(ปฏิบัติการระบบไฟฟา)

บัญชีรายชื่อสํารอง สรรหาจากบุคคลภายนอก

เอกสารแนบทายประกาศฯ 

กฟฉ.3 หนา 1 จาก 9 ผูชวยชาง(ปฏิบัตกิารระบบไฟฟา)



ที่ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล ผลการคัดเลือก

รายชื่อผูผานการคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารอง

เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจาง สัญญาจางคราวละ 2 ป

สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ตําแหนง ผูชวยชาง(ปฏิบัติการระบบไฟฟา)

เอกสารแนบทายประกาศฯ 

8 V6512093 นาย วีระชัย นอยหมื่นไวย สํารองอันดับ 8

9 V6512221 นาย ทวีศกัดิ์ เกิดแกว สํารองอันดับ 9

10 V6512088 นาย คํารณ ปะทะรัมย สํารองอันดับ 10

11 V6512227 นาย สิทธิชัย วงศษาสืบ สํารองอันดับ 11

12 V6512135 นาย บัณฑิต คมสัน สํารองอันดับ 12

13 V6512120 นาย เอกชัย ครึกครืน สํารองอันดับ 13

14 V6512126 นาย วีระชัย ศรโีพธิ์ สํารองอันดับ 14

15 V6512253 นาย จักริน ดวงเเกว สํารองอันดับ 15

16 V6512167 นาย พนธกร เปลงปลั่ง สํารองอันดับ 16

17 V6512204 นาย พีรพล ปนกระโทก สํารองอันดับ 17

18 V6512097 นาย ธนาธร คิดสําเร็จ สํารองอันดับ 18

19 V6512130 นาย พงศธร โสรถาวร สํารองอันดับ 19

20 V6512117 นาย อินทัช พิเคราะห สํารองอันดับ 20

21 V6512231 นาย กิตตนิันท ทีดี สํารองอันดับ 21

22 V6512169 นาย วรรธนัย เกรียงไกรวุฒิกุล สํารองอันดับ 22

23 V6512271 นาย นรนิทร เศยีรนอก สํารองอันดับ 23

24 V6512249 นาย ธีรภัทร สีคราม สํารองอันดบั 24

25 V6512220 นาย ธนวัฒน เลือดกระโทก สํารองอันดับ 25

26 V6512132 นาย ศุภลักษณ ใบสูงเนิน สํารองอันดับ 26

27 V6512283 นาย สิทธิชัย เจียนมะเริง สํารองอันดับ 27

28 V6512109 นาย สถาพร วิจิตรปญญา สํารองอันดับ 28

29 V6512145 นาย ภัทรภณ สาโสภา สํารองอันดับ 29

30 V6512125 นาย ชญานนท หมายถูก สํารองอันดับ 30

31 V6512147 นาย จักรกฤษณ รักษาอินทร สํารองอันดับ 31

32 V6512111 นาย จิตรภาณุ แววโคกสูง สํารองอันดับ 32

33 V6512160 นาย เมธาสิทธิ์ มานทอง สํารองอันดบั 33

34 V6512168 นาย นพพล เดิมสูงเนิน สํารองอันดับ 34

35 V6512269 นาย ปยวัตร ปจฉิม สํารองอันดับ 35

36 V6512103 นาย ทองมี ยอดทองหลาง สํารองอันดับ 36

กฟฉ.3 หนา 2 จาก 9 ผูชวยชาง(ปฏิบัตกิารระบบไฟฟา)



ที่ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล ผลการคัดเลือก

รายชื่อผูผานการคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารอง

เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจาง สัญญาจางคราวละ 2 ป

สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ตําแหนง ผูชวยชาง(ปฏิบัติการระบบไฟฟา)

เอกสารแนบทายประกาศฯ 

37 V6512142 นาย กิติพันธ วัฒนโสภา สํารองอันดับ 37

38 V6512190 นาย ชนภัทร บุญเชย สํารองอันดับ 38

1 V6511068 นาย ไอศูรย บัวคํา สํารองอันดับ 1

2 V6511021 นาย วชิร สุนันเทพพิลาลัย สํารองอันดับ 2

3 V6511004 นาย ภควัฒน อรรคฮาด สํารองอันดับ 3

4 V6511005 นาย ทศพร รึงฉิมพลี สํารองอันดับ 4

5 V6511009 นาย ปรีชา หยวกฉิมพลี สํารองอันดับ 5

6 V6511076 นาย ณฐักมล เสนาหมื่น สํารองอันดับ 6

7 V6511001 นาย วรัญู พะวันพรมราช สํารองอันดับ 7

8 V6511055 นาย ฉัตรขัย จิตปลื้ม สํารองอันดบั 8

9 V6511032 นาย อาทิจ ศรีถาวร สํารองอันดับ 9

10 V6511051 นาย องอาจ สวนงาม สํารองอันดับ 10

11 V6511071 นาย วรุตม ผลกุศล สํารองอันดับ 11

12 V6511030 นาย ภัทรพล ธรรมเจริญ สํารองอันดับ 12

13 V6511079 นาย ธนชัย จันทรย้ิม สํารองอันดับ 13

14 V6511033 นาย ปติพงศ ชูเชิด สํารองอันดับ 14

15 V6511035 นาย จารุวิทย บูรณเจริญ สํารองอันดบั 15

16 V6511067 นาย สมศกัดิ์ ชมเดชดี สํารองอันดับ 16

17 V6511010 นาย เทิดพงษ เจตนากลาง สํารองอันดบั 17

บัญชีรายชื่อสํารอง สรรหาจากผูปฏิบัติงานระบบไฟฟา

กฟฉ.3 หนา 3 จาก 9 ผูชวยชาง(ปฏิบัตกิารระบบไฟฟา)



ที่ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล ผลการคัดเลือก

1 V6521001 นาย ธนากร นามโคตร ผานการคัดเลือก

2 V6521004 นาย วันชัย จูรัตน ผานการคัดเลือก

3 V6521008 นาย อนุชา คุณฟอง ผานการคัดเลือก

4 V6521030 นาย ปญจพล รวิยะวงศ ผานการคัดเลือก

5 V6521031 นาย เจริญศกัดิ์ หินมวง ผานการคัดเลือก

6 V6521056 นาย กฤตมุข ฉวีวรรณ ผานการคัดเลือก

7 V6521066 นาย สุพจน เตียกประโคน ผานการคดัเลือก

8 V6521069 นาย อชิระ สิริจินดา ผานการคดัเลือก

9 V6521073 นาย พงศกร เซงตระกูล ผานการคัดเลือก

10 V6521079 นาย วชิรวิทย แสงประทีป ผานการคัดเลือก

11 V6521085 นาย อลงกรณ ศริเิลียง ผานการคัดเลือก

12 V6522104 นาย เกียรติบดินทร โพธิ์ศกัดิ์ศรี ผานการคดัเลือก

13 V6522105 นาย พงศกร คดิการ ผานการคดัเลือก

14 V6522114 นาย จาตุรนต พันธุลาภะ ผานการคัดเลือก

15 V6522123 นาย พัชรเทวัญ ยังดี ผานการคดัเลือก

1 V6522107 นาย อัครชัย คาํจริง สํารองอันดับ 1

2 V6522140 นาย ประธานพร สุนทรพจน สํารองอันดับ 2

3 V6522148 นาย นัทธพงศ นามวงษา สํารองอันดบั 3

4 V6522132 นาย ฐานิสร แคนดา สํารองอันดับ 4

5 V6522186 นาย ณฐักิตติ์ ผลนา สํารองอันดับ 5

6 V6522141 นาย จิรายุธ รังมาตย สํารองอันดับ 6

7 V6522109 นาย รฐัธรรมนูญ ชมภูพาน สํารองอันดับ 7

8 V6522137 นาย ธนกร เสารแกว สํารองอันดบั 8

9 V6522096 นาย ศุภิพัฒน หาญพิทักษชัยกุล สํารองอันดับ 9

10 V6522165 นาย อาทิตย บุญอนันต สํารองอันดับ 10

11 V6522099 นาย พงศกร ยิ้มขาวผอง สํารองอันดับ 11

12 V6522204 นาย ทศพร พูนลัน สํารองอันดบั 12

13 V6522173 นาย นนทวัฒน งามดี สํารองอันดับ 13

รายชื่อผูผานการคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารอง

เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจาง สัญญาจางคราวละ 2 ป

สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ตําแหนง ผูชวยชาง

บัญชีรายชื่อสํารอง สรรหาจากบุคคลภายนอก

เอกสารแนบทายประกาศฯ 

กฟฉ.3 หนา 4 จาก 9 ผูชวยชาง



ที่ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล ผลการคัดเลือก

รายชื่อผูผานการคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารอง

เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจาง สัญญาจางคราวละ 2 ป

สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ตําแหนง ผูชวยชาง

เอกสารแนบทายประกาศฯ 

14 V6522147 นางสาว หทัยชนก นิเรียงรัมย สํารองอันดับ 14

15 V6522233 นาย วัชระ ออนกานเหลือง สํารองอันดับ 15

16 V6522138 นางสาว ณัฏฐณิชา สุรหมีน สํารองอันดับ 16

17 V6522221 นาย นฤพนธ โตคีรี สํารองอันดบั 17

18 V6522236 นาย วิรุฬห สังวัง สํารองอันดบั 18

19 V6522197 นาย นิติธาดา หฤทยัถาวร สํารองอันดับ 19

20 V6522100 นาย ธนัตถ หนอแกว สํารองอันดับ 20

21 V6522131 นาย วสุ สินสวัสดิ์ สํารองอันดับ 21

22 V6522127 นาย ภาณุพงศ  คูสุวรรณ สํารองอันดับ 22

23 V6522102 นางสาว เอมมิกา พลศรี สํารองอันดับ 23

1 V6521089 นาย อนุวัต  สายนภา สํารองอันดับ 1

2 V6521011 นาย อภิวัฒน เหวชัยภูมิ สํารองอันดับ 2

3 V6521018 นาย รชต ชูสกุล สํารองอันดบั 3

4 V6521080 นาย อติชาต ชุมศรี สํารองอันดับ 4

5 V6521047 นาย ณัฐวุฒิ รุงเชา สํารองอันดับ 5

6 V6521044 นาย ชาคริต มะลิซอน สํารองอันดับ 6

7 V6521051 นาย ธีระพงษ พรหมกาวงศ สํารองอันดับ 7

8 V6521065 นาย นําพล รัตนวิชัย สํารองอันดับ 8

9 V6521058 นาย ธนยศ มณีราชกิจ สํารองอันดับ 9

10 V6521084 นาย สุรัช ศักดิ์ณรงค สํารองอันดบั 10

11 V6521086 นาย ธนากรณ ดยีิ่งเจริญวรากูล สํารองอันดับ 11

12 V6521010 นาย ชาญณรงค งามเจริญ สํารองอันดับ 12

13 V6521054 นาย ทินกฤต วังจันทร สํารองอันดับ 13

14 V6521078 นาย เอกกวี มหาศรี สํารองอันดับ 14

15 V6521034 นาย พีรพล บุญถึง สํารองอันดับ 15

16 V6521012 นาย ศรีมงคล โนนกลาง สํารองอันดับ 16

17 V6521082 นาย ณัชพล ติดใจดี สํารองอันดับ 17

18 V6521039 นาย มงคล กรีดกลาง สํารองอันดับ 18

บัญชีรายชื่อสํารอง สรรหาจากผูปฏิบัติงานระบบไฟฟา

กฟฉ.3 หนา 5 จาก 9 ผูชวยชาง



ที่ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล ผลการคัดเลือก

รายชื่อผูผานการคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารอง

เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจาง สัญญาจางคราวละ 2 ป

สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ตําแหนง ผูชวยชาง

เอกสารแนบทายประกาศฯ 

19 V6521029 นาย เดชนุพงษ พงษสระพัง สํารองอันดับ 19

20 V6521036 นาย ทนงศักดิ์ เตยีงไชยสงค สํารองอันดับ 20

21 V6521060 นาย ไกรวิชญ กทิศาสตร สํารองอันดับ 21

กฟฉ.3 หนา 6 จาก 9 ผูชวยชาง



ที่ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล ผลการคัดเลือก

1 V6531002 นางสาว กรรณิกา โพธ์ิคํา ผานการคัดเลือก

2 V6532055 นางสาว อุไรพร บุตรโสภา ผานการคัดเลือก

3 V6532129 นางสาว แพรวพราว เยสูงเนิน ผานการคัดเลือก

1 V6532099 นางสาว อัญมณี ละมอมเมือง สํารองอันดับ 1

2 V6532061 นาย ธนพงศ อาศนเวช สํารองอันดับ 2

3 V6532175 นางสาว ชุติภรณ ดวงฟู สํารองอันดับ 3

4 V6532030 นางสาว ฐิตาพร กลึงกลางดอน สํารองอันดับ 4

5 V6532146 นางสาว พัชรพร วิรัชเจริญพันธ สํารองอันดับ 5

6 V6532079 นางสาว วรางคณา มั่งทอง สํารองอันดับ 6

7 V6532103 นางสาว วรางคณา นะมะหิมา สํารองอันดับ 7

8 V6532105 นางสาว ศริรัิตน นามลี สํารองอันดับ 8

9 V6532024 นางสาว สุธิมา นามวงษา สํารองอันดับ 9

10 V6532025 นางสาว จันทิมา โกติรัมย สํารองอันดับ 10

11 V6532144 นาย ระพีรพัชญ โสพันธ สํารองอันดับ 11

12 V6532059 นางสาว วิราลักษณ เกงขุนทด สํารองอันดับ 12

13 V6532218 นางสาว อารีรัตน รุงรัศมี สํารองอันดับ 13

14 V6532067 นางสาว นิลาวัณย มุงกั้นกลาง สํารองอันดบั 14

15 V6532111 นางสาว อัจฉราพรรณ ยาบานแปง สํารองอันดบั 15

1 V6531005 นาย ธมนภัทร จันทรดอก สํารองอันดับ 1

2 V6531009 นางสาว นิภาวรรณ พันธุทับ สํารองอันดับ 2

3 V6531011 นาย คมกริช ดวงใจ สํารองอันดับ 3

4 V6531001 นางสาว ธัญญาลักษณ นามโนรินทร สํารองอันดับ 4

5 V6531004 นางสาว รัชชวลัย ทีเกาะ สํารองอันดับ 5

6 V6531006 นาย ธันยา เทพสุรินทร สํารองอันดับ 6

7 V6531013 นาย อลงกรณ เอกบัว สํารองอันดับ 7

8 V6531010 นางสาว พรทิพย หอมหวล สํารองอันดับ 8

9 V6531008 นาง นรีวรรณ ชวรัฐสินธรณ สํารองอันดับ 9

บัญชีรายชื่อสํารอง สรรหาจากผูปฏิบัติงานระบบไฟฟา

รายชื่อผูผานการคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารอง

เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจาง สัญญาจางคราวละ 2 ป

สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ตําแหนง ผูชวยบัญชี

บัญชีรายชื่อสํารอง สรรหาจากบุคคลภายนอก

เอกสารแนบทายประกาศฯ 

กฟฉ.3 หนา 7 จาก 9 ผูชวยบัญชี



ที่ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล ผลการคัดเลือก

รายชื่อผูผานการคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารอง

เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจาง สัญญาจางคราวละ 2 ป

สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ตําแหนง ผูชวยบัญชี

เอกสารแนบทายประกาศฯ 

10 V6531012 นางสาว มินตรา ชายจันทึก สํารองอันดับ 10

11 V6531003 นาย กมลภพ พริ้งเพราะ สํารองอันดับ 11

กฟฉ.3 หนา 8 จาก 9 ผูชวยบัญชี



ที่ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล ผลการคัดเลือก

1 V6541018 นาง ฬภิญา แผไพลิน ผานการคดัเลือก

2 V6542107 นางสาว วรกมล ทิพทรัพย ผานการคดัเลือก

1 V6542051 นาย พรเทพ โภคทรัพย สํารองอันดับ 1

2 V6542070 นางสาว ชิดชนก หลาปาวงศ สํารองอันดับ 2

3 V6542130 นาย ธงชัย มหาวรรณ สํารองอันดับ 3

4 V6542090 นางสาว อรนภา สาริวงษา สํารองอันดับ 4

5 V6542080 นางสาว ชลนิภา ดอกกะฐิน สํารองอันดับ 5

6 V6542094 นางสาว ชุติมา ผายเพ็ชร สํารองอันดับ 6

7 V6542046 นาย ณัฐพร วงษสกุล สํารองอันดับ 7

8 V6542053 นางสาว สุชาดา กรไกร สํารองอันดับ 8

9 V6542127 นางสาว ลภัสรดา ผลาดกลาง สํารองอันดับ 9

10 V6542061 นาย แวอัสราต มนิเจริญ สํารองอันดับ 10

11 V6542119 นางสาว กชกร พรหมสุข สํารองอันดับ 11

1 V6541001 นางสาว สลีรัตน กิ่งคํา สํารองอันดับ 1

2 V6541003 นาย อาทิตย บุญกลา สํารองอันดับ 2

3 V6541007 นางสาว ตนฝน ษรจันทรศรี สํารองอันดับ 3

4 V6541017 นาย ฐาปวุฒิ บุบผาพรมราช สํารองอันดับ 4

5 V6541004 นางสาว กิตติยา ดปีระคอง สํารองอันดับ 5

6 V6541012 นาย ศุภฤกษ ศรพีนม สํารองอันดับ 6

7 V6541013 นางสาว มะลิสา เมอืงฮาม สํารองอันดับ 7

8 V6541021 นาง นันทนภัส สุขเกา สํารองอันดับ 8

9 V6541011 นาย วุฒิพร เทินสระเกษ สํารองอันดับ 9

บัญชีรายชื่อสํารอง สรรหาจากผูปฏิบัติงานระบบไฟฟา

รายชื่อผูผานการคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารอง

เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจาง สัญญาจางคราวละ 2 ป

สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

ผูชวยบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร

บัญชีรายชื่อสํารอง สรรหาจากบุคคลภายนอก

เอกสารแนบทายประกาศฯ 

กฟฉ.3 หนา 9 จาก 9 ผูชวยบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร


