
ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62133010001 นาย ณัฐวร์ี พทิกัษแ์ท้

2 62133010002 นาย ธเนศ รัตนขจรศักด์ิ

3 62133010003 นางสาว ปวชิญา ปล่ังดี

4 62133010004 นาย จิรวฒัน์ แก้วสมนึก

5 62133010007 นาย ธวชัชัย ปรพฒันชาญ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (นครปฐม) ภำค 3
ต ำแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

หอ้งประชุม  ชั้น 6
อาคารส านักงาน

การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม)
ภาค 3

เลขที่ 9/1  ม. 1
ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม  73120  
โทร : 0 3433 9140-5 ต่อ

10970-71

หน้าที่ 1 จาก 10



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62133020001 นางสาว ณัฐณิชา ภมูิทอง

2 62133020004 นาย วทุธพิงศ์ ปพุเพตะนันท์

3 62133020008 นาย ภานุเทพ พนัธย์านุกูล

4 62133020011 นาย ภาณุพงศ์ แก่นน้อย

5 62133020013 นางสาว วภิาดา สัญญอาจ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (นครปฐม) ภำค 3
ต ำแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้ำสือ่สำรและโทรคมนำคม)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

หอ้งประชุม  ชั้น 6
อาคารส านักงาน

การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม)
ภาค 3

เลขที่ 9/1  ม. 1
ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม  73120  
โทร : 0 3433 9140-5 ต่อ

10970-71

หน้าที่ 2 จาก 10



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62133140002 นางสาว ชานิภา สุขุมลักษณ์

2 62133140004 นางสาว ญาณิศา ฑิตะล าพนู

3 62133140005 นาย ธนกฤต รักขนาม

4 62133140009 นาย อนุบตุร โคเลิศ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (นครปฐม) ภำค 3
ต ำแหน่ง  นักระบบงำนคอมพิวเตอร์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

หอ้งประชุม  ชั้น 6
อาคารส านักงาน

การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม)
ภาค 3

เลขที่ 9/1  ม. 1
ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม  73120  
โทร : 0 3433 9140-5 ต่อ

10970-71

หน้าที่ 3 จาก 10



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62133190001 นางสาว ปวริสา สอวฒันชาติ

2 62133190004 นางสาว สุชาวลี พลูผล

3 62133190006 นาย พสักร สุทธรัิศมิ์

4 62133190016 นาย อภสิิทธิ์ จันทร์ภกัดี

5 62133190019 นาย อัณณ์ ศรีอัมพรแสง

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (นครปฐม) ภำค 3
ต ำแหน่ง  เศรษฐกร  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

หอ้งประชุม  ชั้น 6
อาคารส านักงาน

การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม)
ภาค 3

เลขที่ 9/1  ม. 1
ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม  73120  
โทร : 0 3433 9140-5 ต่อ

10970-71

หน้าที่ 4 จาก 10



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62133210001 นาย ศุภวฒัน์ ศุภพล 1 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

หอ้งประชุม  ชั้น 6
อาคารส านักงาน

การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม)
ภาค 3

เลขที่ 9/1  ม. 1
ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม  73120  
โทร : 0 3433 9140-5 ต่อ

10970-71

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (นครปฐม) ภำค 3
ต ำแหน่ง  นิติกร (มีประสบกำรณ)์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หน้าที่ 5 จาก 10



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62133510017 นาย เอกอนันต์ อุฬารพงศ์สุข

2 62133510018 นาย รณฤทธิ์ อยู่เสือ

3 62133510020 นาย วรีพงศ์ วรรณวงศ์วฒันา

4 62133510026 นาย ธรรมนิตย์ เตสุวรรณ์

5 62133510034 นาย พงศธร พทุธรักษา

6 62133510035 นาย วงศธร แย้มกระจ่าง

7 62133510047 นาย อดิศร หนูดี

8 62133510053 นาย ปฏพิล อ่อนละออ

9 62133510065 นาย สัมฤทธิ์ ศรีธนัญญากุล

10 62133510080 นาย ปิ่นสุวรรณ ทรัพย์เย็น

11 62133510083 นาย ณัฐวฒิุ หรือโอภาส

12 62133510086 นาย ชัชวาล ไทยธญัญพานิช

13 62133510116 นาย ธรีภทัร ธญัลักษณ์เดโช

14 62133510129 นาย อภวิฒัน์ พลายแก้ว

15 62133510131 นาย ธนพล บวับาน

16 62133510134 นาย วงศธร พุ่มสีนิล

17 62133510159 นาย ธนัยบรูณ์ ไพจิตรรัตนะ

18 62133510182 นาย ชัยศิริ ละเจริญ

19 62133510192 นาย จรัญ กมลมิตรตระกูล

20 62133510204 นาย ทตัพงศ์ ใจประดิษฐ์

21 62133510210 นางสาว พฒันสุดา พงษเ์ผ่า

22 62133510211 นาย ธนพล กล่ินหอม

23 62133510230 นาย อัศม์กร พมิสาร

24 62133510261 นาย สานนท์ ข าต้นวงษ์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (นครปฐม) ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562

หอ้งประชุม  ชั้น 6
อาคารส านักงาน

การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม)
ภาค 3

เลขที่ 9/1  ม. 1
ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม  73120  
โทร : 0 3433 9140-5 ต่อ

10970-71

08.00 น.

12.30 น.

หน้าที่ 6 จาก 10



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (นครปฐม) ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562

หอ้งประชุม  ชั้น 6
อาคารส านักงาน

การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม)
ภาค 3

เลขที่ 9/1  ม. 1
ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม  73120  
โทร : 0 3433 9140-5 ต่อ

10970-71

08.00 น.

25 62133510265 นาย สรพงษ์ สุขสุคนธ์

26 62133510278 นาย เผด็จ ขาวชม

27 62133510284 นาย จักรกริช พุ่มวงศ์

28 62133510293 นาย นิทศัน์ ศิริพนิ

29 62133510296 นาย วจิักษณ์ ดวงทอง

30 62133510326 นาย เชิดพงษ์ ดอกไม้

31 62133510334 นาย ณัฐวฒิุ รัตนมงคล

32 62133510354 นาย พงศ์พสุิทธิ์ ภู่ทอง

33 62133510370 นาย ปฏพิทัธ์ ล้ิมสงวน

34 62133510377 นาย ศรายุทธ มะกรูดอินทร์

35 62133510390 นาย วรวฒัน์ ทองดง

36 62133510396 นาย ปถวี บวบทอง

37 62133510405 นาย ธนาเทพ แจ่มนิยม

38 62133510412 นาย ปยิะวฒัน์ ประสงค์ธรรม

39 62133510437 นาย ภดิูนันท์ อ้นสังข์

40 62133510440 นาย กฤช เดชมา

41 62133510449 นาย สิทธวิฒัน์ ซ้ิมสกุล

42 62133510456 นาย จตุรวทิย์ ลบแย้ม

3 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

2 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

หอ้งประชุม  ชั้น 6
อาคารส านักงาน

การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม)
ภาค 3

เลขที่ 9/1  ม. 1
ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม  73120  
โทร : 0 3433 9140-5 ต่อ

10970-71

หน้าที่ 7 จาก 10



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62133540001 นาย นิติชัย เกตุพนัธ์

2 62133540003 นาย อนุชา จินดากูล

3 62133540006 นาย เกียรติศักด์ิ พบสระใหญ่

4 62133540008 นาย เตชิษฐ์ ปรีชาคม

5 62133540011 นางสาว ภทัรวดี ศรีสุข

6 62133540013 นาย สิรภพ ปญัญาเครือ

7 62133540017 นาย ภทัรกร สุทธผิล

8 62133540018 นางสาว รัศมี มีสาวงค์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (นครปฐม) ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (โยธำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

3 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

หอ้งประชุม  ชั้น 6
อาคารส านักงาน

การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม)
ภาค 3

เลขที่ 9/1  ม. 1
ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม  73120  
โทร : 0 3433 9140-5 ต่อ

10970-71

หน้าที่ 8 จาก 10



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62133580050 นางสาว อคิราภ์ ภมุรินทร์

2 62133580072 นางสาว รววิรรณ สิรีธร

3 62133580090 นางสาว ดุษฎี หนูสมคิด

4 62133580117 นาย จารุพล อยุทธย์านนท์

5 62133580163 นางสาว สุทธณีิ พงษภ์ู่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (นครปฐม) ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

หอ้งประชุม  ชั้น 6
อาคารส านักงาน

การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม)
ภาค 3

เลขที่ 9/1  ม. 1
ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม  73120  
โทร : 0 3433 9140-5 ต่อ

10970-71

หน้าที่ 9 จาก 10



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62133590010 นางสาว เนตรนภา สังข์วรรณะ

2 62133590040 นางสาว ศศิธร ปฏโิชติ

3 62133590067 นางสาว ศรัญญา สุขกิจ

4 62133590086 นางสาว ภาวนิี บญุมี

5 62133590102 นาง ณัฐกานต์ ศรีสวสัด์ิ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (นครปฐม) ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนพัสดุ  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

หอ้งประชุม  ชั้น 6
อาคารส านักงาน

การไฟฟา้เขต 3 (นครปฐม)
ภาค 3
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