
ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62113010001 นางสาว ธนาภรณ์ วทิยารังสิกุล

2 62113010004 นาย ธนวฒิุ แดงสมบรูณ์

3 62113010006 นาย จักรพนัธ์ ต่อโชติ

4 62113010007 นาย สุภสร สุวรรณสินธุ์

5 62113010013 นาย อรรจน์ นกยูงแดง

6 62113010017 นาย คงพนัธุ์ ปล้ืมอารมณ์

7 62113010018 นาย โชติระวี ยนตราชีวะ

8 62113010020 นาย วนัเฉลิม พฒันเจริญวงศ์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (ลพบุร)ี ภำค 1
ต ำแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

หอ้งประชุม Conference 2
ชั้น 3 อาคาร 2

การไฟฟา้เขต 3 (ลพบรีุ) ภาค 1

เลขที่ 13 ม. 1 ถ.พหลโยธนิ
ต.ทะเลชุบศร  อ.เมืองลพบรีุ

จ.ลพบรีุ  15000  
โทร : 0 3641 1097  ต่อ 

10970-71

หน้าที่ 1 จาก 8



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62113030004 นาย นราวชิญ์ ตาค า

2 62113030005 นางสาว ช่อผกา หนูสันเทยีะ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (ลพบุร)ี ภำค 1
ต ำแหน่ง  วิศวกร (คอมพิวเตอร)์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

3 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

หอ้งประชุม Conference 2
ชั้น 3 อาคาร 2

การไฟฟา้เขต 3 (ลพบรีุ) ภาค 1

เลขที่ 13 ม. 1 ถ.พหลโยธนิ
ต.ทะเลชุบศร  อ.เมืองลพบรีุ

จ.ลพบรีุ  15000  
โทร : 0 3641 1097  ต่อ 

10970-71

หน้าที่ 2 จาก 8



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62113100001 นางสาว นันทม์นัส ศศิพชัรพงษ์

2 62113100003 นางสาว ทรัพย์อัมพร ทองเมือง

3 62113100004 นาย ณัฐพล นาคสกุล

4 62113100006 นางสาว รววิรรณ มหาวรีะตระกูล

5 62113100007 นาย สุรสีห์ โลหะศิริ

6 62113100012 นางสาว นภสักร บญุยง

7 62113100013 นางสาว พชิญ์ หมื่นสวสัด์ิ

8 62113100014 นาย จิตวตั ถนอมลิขิต 2 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (ลพบุร)ี ภำค 1
ต ำแหน่ง  นักบัญชี  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

08.00 น.

หอ้งประชุมอัธยาศัยไมตรี
ชั้น 4 อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 3 (ลพบรีุ) ภาค 1

เลขที่ 13 ม. 1 ถ.พหลโยธนิ
ต.ทะเลชุบศร  อ.เมืองลพบรีุ

จ.ลพบรีุ  15000  
โทร : 0 3641 1097  ต่อ 

10970-71

2 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 3 จาก 8



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62113140001 นางสาว ภทัรสุดา พลสุวรรณ

2 62113140002 นาย นพรัตน์ บญุปลูก

3 62113140004 นาง สุภาพร โตววิฒัน์

4 62113140006 นาย สิริศักด์ิ ธรีะสาสน์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (ลพบุร)ี ภำค 1
ต ำแหน่ง  นักระบบงำนคอมพิวเตอร์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 13.00 น.

หอ้งประชุมอัธยาศัยไมตรี
ชั้น 4 อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 3 (ลพบรีุ) ภาค 1

เลขที่ 13 ม. 1 ถ.พหลโยธนิ
ต.ทะเลชุบศร  อ.เมืองลพบรีุ

จ.ลพบรีุ  15000  
โทร : 0 3641 1097  ต่อ 

10970-71

หน้าที่ 4 จาก 8



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62113510007 นาย ภาณุวฒัน์ ร่วมรักษ์

2 62113510010 นาย พงศ์พเิชฐ นนทอนันต์

3 62113510019 นาย มนัสฐากรณ์ นิลทอง

4 62113510027 นาย ณัฐกร ปรีชาจารย์

5 62113510032 นาย ตระการ ศิริสลุง

6 62113510050 นาย ประสิทธพิร วงศ์ศรี

7 62113510055 นาย ชิตณรงค์ สุขจิตร

8 62113510068 นาย นิคม น้อยนาค

9 62113510074 นาย จาตุรงค์ คุ้มครอง

10 62113510086 นาย ยุทธภมูิ สายธนู

11 62113510092 นาย ธนานันต์ ทศันีย์คติภากร

12 62113510107 นาย วรัิตน์ ทบัเงิน

13 62113510111 นาย ฑิชากร ประทมุสุวรรณ

14 62113510114 นาย ศุภณัฐ เขียวทอง

15 62113510124 นาย โสฬส ศรีสวา่ง

16 62113510142 นาย ชัยทตัต์ เกษก าจร

17 62113510145 นาย ธวชัชัย หรุ่นศรีเพง็

18 62113510177 นาย อนุพงษ์ นิลเหล็กเพชร

19 62113510180 นางสาว ยุภา พรมบตุร

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (ลพบุร)ี ภำค 1
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หอ้งประชุม Conference 2
ชั้น 3 อาคาร 2

การไฟฟา้เขต 3 (ลพบรีุ) ภาค 1

เลขที่ 13 ม. 1 ถ.พหลโยธนิ
ต.ทะเลชุบศร  อ.เมืองลพบรีุ

จ.ลพบรีุ  15000  
โทร : 0 3641 1097  ต่อ 

10970-71

09.30 น.

12.30 น.

08.00 น.

3 กรกฎาคม 2562

3 กรกฎาคม 2562

4 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 5 จาก 8



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (ลพบุร)ี ภำค 1
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หอ้งประชุม Conference 2
ชั้น 3 อาคาร 2

การไฟฟา้เขต 3 (ลพบรีุ) ภาค 1

เลขที่ 13 ม. 1 ถ.พหลโยธนิ
ต.ทะเลชุบศร  อ.เมืองลพบรีุ

จ.ลพบรีุ  15000  
โทร : 0 3641 1097  ต่อ 

10970-71

09.30 น.3 กรกฎาคม 2562

20 62113510190 นาย ณัฐชัย เรือนแปน้

21 62113510216 นาย ชัยธวชั ทบัแจ่ม

22 62113510227 นาย จิรวฒัน์ ทองชื่น

23 62113510250 นาย วชิานนท์ มีอนันต์

24 62113510260 นาย ศุภมิตร ใจขันธ์

25 62113510273 นาย กันตพงศ์ มีคะชา

26 62113510292 นาย ปรัชญา นฤชัย

27 62113510296 นาย ปยิะพนัธุ์ ใจเที่ยง

12.30 น.

หอ้งประชุม Conference 2
ชั้น 3 อาคาร 2

การไฟฟา้เขต 3 (ลพบรีุ) ภาค 1

เลขที่ 13 ม. 1 ถ.พหลโยธนิ
ต.ทะเลชุบศร  อ.เมืองลพบรีุ

จ.ลพบรีุ  15000  
โทร : 0 3641 1097  ต่อ 

10970-71

4 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 6 จาก 8



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62113530018 นาย อภวิฒัน์ พทุธปญัโญ

2 62113530019 นาย อนุรักษ์ ละออไข

3 62113530053 นาย ภวูดล ปิ่นโพธิ์

4 62113530067 นาย นวคุณ คละตัน

5 62113530078 นาย อภชิัย ตุปนันา

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (ลพบุร)ี ภำค 1
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (โทรคมนำคมและอิเล็กทรอนิกส์)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

หอ้งประชุมรู้รักสามัคคี
ชั้น 8 อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 3 (ลพบรีุ) ภาค 1

เลขที่ 13 ม. 1 ถ.พหลโยธนิ
ต.ทะเลชุบศร  อ.เมืองลพบรีุ

จ.ลพบรีุ  15000  
โทร : 0 3641 1097  ต่อ 

10970-71

หน้าที่ 7 จาก 8



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62113540001 นาย ณัฐพล เหมือนเพช็ร์

2 62113540003 นาย อภชิัย เมืองง้ิวราย

3 62113540005 นาย ฐิติพงษ์ ถึงสุข

4 62113540014 นาย กรรวี อึ้งพานิช

5 62113540017 นาย เด่นพงษ์ แสวงศิลป์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 3 (ลพบุร)ี ภำค 1
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (โยธำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หอ้งประชุมรู้รักสามัคคี
ชั้น 8 อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 3 (ลพบรีุ) ภาค 1

เลขที่ 13 ม. 1 ถ.พหลโยธนิ
ต.ทะเลชุบศร  อ.เมืองลพบรีุ

จ.ลพบรีุ  15000  
โทร : 0 3641 1097  ต่อ 

10970-71

10.30 น.

12.30 น.

1 กรกฎาคม 2562

1 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 8 จาก 8




