
 

 

 

 

 
 

จาก    กฟก.3 ถึง   ทุกฝาย , ทุกกอง , ทุกการไฟฟา 

เลขที่  ก.3 กอก.(บก)  911  /2565   วันที่    

เร่ือง   ขอนําสงประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน และสถานทีส่อบ การสอบคัดเลือกลูกจางสัญญาจาง

คราวละ 1 ป และผูปฏิบัตงิานตามสัญญาจางบริการงานดานระบบไฟฟา เพ่ือเขาปฏิบัติงานในตําแหนง

ลูกจางสัญญาจางคราวละ 2 ป ในสังกัด กฟก.3 

เรียน    อฝ.ทุกฝาย , อก.ทุกกอง , ผจก.ทุก กฟฟ. 
 

 กฟก.3 ขอนําสงประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน  และสถานท่ีการสอบคัดเลือกลูกจาง

สัญญาจางคราวละ 1 ป และผูปฏิบัติงานตามสัญญาจางบริการงานดานระบบไฟฟา เพื่อเขาปฏิบัติงานใน

ตําแหนงลูกจางสัญญาจางคราวละ 2 ป ประจําหนวยงานในสังกัด กฟก.3  จํานวน 1 ชุด  ดงันี้ 

 1.  ตําแหนงผูชวยชาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟา) 

 2. ตําแหนงผูชวยชาง (สํานักงาน) 
 

 

 

 

 ท้ังนี้  ให กรท. ฝบพ.(ก3)  แจงประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน ฯ ดังกลาว ลงเว็บไซต

ของ กฟก.3 (www.pea.co.th/c3)  ใหตอไปดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และกําชับสวนเก่ียวของติดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 
 (นายภักดี  วงษาพรหม) 
 ผชก.(ก3) 
 

 

 

 

 

 

 

ผบก.กอก.(ก3) 

โทรศัพท :  10970 , 10971 

ดวนที่สุด 



เลขที่             . 
 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
เร่ือง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ   

การสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่ม 
ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า 
เพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในต าแหน่ง 

ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี 
  

 
 ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มีประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง การรับสมัคร
สอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพ่ือ
เข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ในต าแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี  ประจ าหน่วยงานสังกัด      
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม  จ านวน 16 อัตรา  นั้น 

 

 บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน 
และสถานที่สอบ โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

 ก าหนดการสอบข้อเขียนในวันอาทิตยท์ี่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายงานตัว
เวลา 08.00 น.  ณ  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม รายชื่อและสถานที่สอบ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 

 
 
 

 ผู้เข้าสอบต้องรับทราบเงื่อนไขต่างๆ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ดังนี้ 
 2.1 ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ  
(ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบให้เข้าใจก่อน) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
 

 2.2 ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียน ให้
เข้าใจอย่างละเอียดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2  
 

 2.3 ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านเป็นผู้ขาดสอบ และหมดสิทธิ์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป 
  
 
 

 

  1.  รายช่ือผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน  วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

 

  2.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียน 



 

2 

 
 
 

 2.4 ผู้เข้าสอบได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ  ตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก  ลงวันที่  
24 มิถุนายน 2565 และตามประกาศฉบับนี้แล้ว ถือว่าผู้เข้าสอบได้รับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้เข้าสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับ
สมัคร ถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่เริ่มสมัคร 
 

 2.5 ผู้เข้าสอบต้องรับผิดชอบรายละเอียดต่างๆ ที่กรอกไว้ในการสมัคร กรณีที่มีการกรอกข้อมูลที่
เป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ 
จะถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะ โดยอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นไม่มี
สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA 

 
 
 

 ผู้เข้ารับการสอบทุกต าแหน่ง ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน ตามวัน เวลาและสถานที่  ที่ก าหนดโดยมี
รายละเอียดหัวข้อวิชาที่สอบ  ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อสอบแบบปรนัย  จ านวน  
70 ข้อๆ ละ 1 คะแนน ( 70 คะแนน ) 

 

1.ความรู้ทั่วไป           จ านวน 35 ข้อ 
2.ความรู้ด้านวิชาชีพ    จ านวน 35 ข้อ 

ส่วนที่ 2  ข้อสอบแบบอัตนัย   
(30 คะแนน) 

 

1. ความรู้ทั่วไป          10  คะแนน 
2. ความรู้ด้านวิชาชีพ   20 คะแนน 

 

คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

 

 
 
 

 4.1 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการและค าสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) 
อย่างเคร่งครัด 
 
 

 4.2  ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน  ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  
และมีผลตรวจที่แสดงว่าไม่พบการติดเชื้อ  โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK)  ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนวันสอบ
ข้อเขียน  ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ วันที่เข้ารับการสอบข้อเขียน 
 
 

 

  3.  หัวข้อวิชาในการสอบข้อเขียน   

 

  4.  มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

 

  2.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียน (ต่อ) 
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4.3  ต้องผ่านจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ  หากพบว่าอุณหภูมิ
ร่างกายสูงกว่า 37.5 °C ให้ผู้เข้ารับการสอบนั่งพักในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมให้ แล้วตรวจซ้ าอีกครั้ง หากผู้เข้ารับการสอบ
ยังคงมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 °C และ/หรือ มีอาการไอ จาม เจ็บคอ น้ ามูกไหล หรือหายใจล าบาก 
เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเพ่ือแยกสอบ และมีมาตรการป้องกันตามแนวทางที่ก าหนด  ทั้งนี้ หากพบผู้เข้ารับการสอบ
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และจะรายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต่อไป 
 

 4.4 ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่น ามาเองตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณ
สถานที่สอบ (ยกเว้นเมื่อต้องถอดหน้ากากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน และขณะที่สอบ) 

 ห้าม ผู้ติดตามเข้าพ้ืนที่บริเวณศูนย์สอบ ห้ามนั่งรอ รวมถึงห้ามน ารถมาจอด โดยอนุโลมให้สามารถ
วนส่งผู้เข้าสอบได้เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  4.  มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  (ต่อ) 
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 PEA  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติทาง
เว็บไซต์ตามจ านวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565   และต้องเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ก าหนด  หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์  และไม่
มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA 
 

 ทั้งนี้ PEA ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อค าแอบอ้าง หรือการเรียกรับ
เงินเพื่อฝากเข้าปฏิบัติงาน  

 
                               ประกาศ  ณ  วันที่  7 กรกฎาคม 2565 

 
 
 (นายภักดี  วงษาพรหม) 
 ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
แผนกบุคคลและสวัสดิการ กองอ านวยการ 
โทร. 0-3433-140-5 ต่อ 10970 , 10971 

 

  5.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  



หนา้ 1 / 7

ห้องสอบ

3311 001 นาย วีรภัทร จ าปาเงิน

3311 002 นาย กิตติพันธ์ จันทร์อินทร์

3311 003 นาย อรรถพล ต่วนเครือ

3311 004 นาย อัณณพ พจนิตย์

3311 005 นาย นายวีรชาติ ชะเอม

3311 006 นาย ฉานพล ศรีสะอาด ห้องประชุม A201 ช้ัน 2

3311 007 นาย ธานินทร์ สุขเจริญ อาคารอ านวยการ A

3311 008 นาย ณัฐพล สุขสวัสด์ิ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง

3311 009 นาย เมธี เกตุรัตน์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

3311 010 นาย ศราวุฒิ อู๋หนู

3311 011 นาย ศุภวิชญ์ รอดลมูล

3311 012 นาย วรปรัชญ์ เซ่ียงหลิว

3311 013 นาย นัฐพล สังข์ทอง

3311 014 นาย ธนากร เซ่ียงค้ิว

3311 015 นาย ณฐพัฒน์ สว่างศรี

3311 016 นาย สุทธิพงศ์ พินิจกุล

3311 017 นาย พชรชนก ศรีสอาด

3311 018 นาย ศุภณัฐ คุดทะพันธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

เลขประจ าตัวสอบ

รายช่ือผู้เข้าสอบข้อเขียน และสถานท่ีสอบเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
ในต าแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กลุ่มลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 
1 ปี  และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)     .
สอบวันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฏาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

 ช่ือ - สกุล
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ห้องสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

เลขประจ าตัวสอบ

รายช่ือผู้เข้าสอบข้อเขียน และสถานท่ีสอบเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
ในต าแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กลุ่มลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 
1 ปี  และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)     .
สอบวันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฏาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

 ช่ือ - สกุล

3311 019 นาย อารีวัฒน์ เงินพุ่ม

3311 020 นาย จตุพล ทองสุก

3311 021 นาย อนุวัฒน์ ศรีเงินงาม

3311 022 นาย อิทธิพัทธ์ สุดใจ

3311 023 นาย จิรศักด์ิ เกณฑ์สาคู

3311 024 นาย ณรงธร นิยมธรรม ห้องประชุม A201 ช้ัน 2

3311 025 นาย ธนบดี ศรีบางเเพรก อาคารอ านวยการ A

3311 026 นาย โกวิทย์ มีสาวงษ์ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง

3311 027 นาย อานนท์ ลาโภ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

3311 028 นาย พิชิต พาลี

3311 029 นาย ยืนยง รอดจินดา

3311 030 นาย ไพศาล ดาวเรือง

3311 031 นาย วุฒิพงษ์ วิลาศ

3311 032 นาย ชัชวาล มูลเทศ

3311 033 นาย ไกรศร อยู่เอ่ียม

3311 034 นาย อนันต์ชัย คงกล่ัน

3311 035 นาย ธีรภัทร อ่ิมเอิบ

3311 036 นาย ทวีทรัพย์ ชิวปรีชา



หนา้ 3 / 7

ห้องสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

เลขประจ าตัวสอบ

รายช่ือผู้เข้าสอบข้อเขียน และสถานท่ีสอบเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
ในต าแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กลุ่มลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 
1 ปี  และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)     .
สอบวันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฏาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

 ช่ือ - สกุล

3311 037 นาย เจษฎากร เผ่าพันธ์

3311 038 นาย ธรรมรัตน์ คล้ายข า

3311 039 นาย ธนวุฒิ โฮกอ่อน

3311 040 นาย ธีรพงศ์ ส าเภาทอง

3311 041 นาย ชูชาติ ชมบุญเมือง

3311 042 นาย ธนดล มีคติธรรม ห้องประชุม A201 ช้ัน 2

3311 043 นาย กิตติพงษ์ นาคสังข์ อาคารอ านวยการ A

3311 044 นาย ณัฐวัตร ฉอ้อนชม ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง

3311 045 นาย สุทัศน์ โตศรีพลับ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

3311 046 นาย เอนก ขาวพุฒ

3311 047 นาย นาวิน นุชผุดผ่อง

3311 048 นาย เฉลิมวุฒิ เกิดโภคา

3311 049 นาย ธนวัฒน์ ส าเนียงงาม

3311 050 นาย สุวัฒน์ ส าเนียงหวาน

3311 051 นาย เพทาย บุตรน้ าเพชร

3311 052 นาย วิษณุ อ๊อดหมี

3311 053 นาย อรรถพล กร าพากร

3311 054 นาย เอกรินทร์ พิพัฒน์วรานนท์



หนา้ 4 / 7

ห้องสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

เลขประจ าตัวสอบ

รายช่ือผู้เข้าสอบข้อเขียน และสถานท่ีสอบเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
ในต าแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กลุ่มลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 
1 ปี  และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)     .
สอบวันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฏาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

 ช่ือ - สกุล

3311 055 นาย พัชรพล จันตานา

3311 056 นาย ธัชฌา เกศูนย์

3311 057 นาย ยุทธนา จ าปาเป็น

3311 058 นาย อนุรุทร เมืองสมบัติ ห้องประชุม A201 ช้ัน 2

3311 059 นาย พาสุข อินอ่อน อาคารอ านวยการ A

3311 060 นาย ทศพล เลอสรวง ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง

3311 061 นาย พิสิทธ์ิ เมืองจัน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

3311 062 นาย บัญชา พุ่มนิล

3311 063 นาย อิสระเพชร บุญส่ง

3311 064 นาย นัฐธวัช เงินสวัสด์ิ

3311 065 นาย สุรินทร์ ทองมาลา

3311 066 นาย วุฒิชัย วุฒิมาปกรณ์
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หมายเหตุ

3312 001 นาย วรเมธ สายทอง

3312 002 นาย ยุทธนา บุญคุ้ม

3312 003 นาย ศรีเผ่า ฉุยเนย

3312 004 นาย วชิระ คงนาค

3312 005 นาย กฤตพัส ศรีนวล

3312 006 นาย ชาญณรงค์ น้อยพันธ์ุ ห้องประชุม A201 ช้ัน 2

3312 007 นาย อัครินทร์ ทรัพย์มาก อาคารอ านวยการ A

3312 008 นาย ศิลา แก้วระย้า ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง

3312 009 นาย อภิสิทธ์ิ เสสังข์งาม อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

3312 010 นาย ยุทธนา เสสังข์งาม

3312 011 นาย สุทธิศักด์ิ ดาราธร

3312 012 นาย กิติพงศ์ เอ่ียมสอาด

3312 013 นาย อวิรุทธ์ ย้ิมถนอม

3312 014 นาย เกียรติศักด์ิ เจียมกรกต

3312 015 นาย ธนวัฒน์ อ่อนเพ็ง

3312 016 นาย สุรเชษฐ์ โพธ์ิเจริญ

3312 017 นาย ชนกชล เช่ียวชาญชีวิน

3312 018 นาย เมทนี มะลิวัลย์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

ท่ี

รายช่ือผู้เข้าสอบข้อเขียน และสถานท่ีสอบเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
ในต าแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กลุ่มลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 
1 ปี  และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยช่าง (ส านักงาน)      .
สอบวันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฏาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล
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หมายเหตุ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

ท่ี

รายช่ือผู้เข้าสอบข้อเขียน และสถานท่ีสอบเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
ในต าแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กลุ่มลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 
1 ปี  และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยช่าง (ส านักงาน)      .
สอบวันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฏาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

3312 019 นาย ศิริเทพ พลเสน

3312 020 นาย อิทธิพงษ์ วงษ์น้อย

3312 021 นาย สรัล ส าราญจิตร

3312 022 นาย วุฒิศักด์ิ นพมาศ

3312 023 นาย กิตตินันท์ ค าคนรัก

3312 024 นาย ปวรุตม์ เกิดชูช่ืน ห้องประชุม A201 ช้ัน 2

3312 025 นาย ธิติ บัวอยู่ อาคารอ านวยการ A

3312 026 นาย กิตกมล รอดโพธ์ิทอง ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง

3312 027 นาย ธีระพันธ์ุ วัฒนไพโรจน์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

3312 028 นาย ศุภชัย เข่ือนค า

3312 029 นาย สดายุ บุญวัน

3312 030 นาย วรชาติ น่ิมนวล

3312 031 นาย ไพศาล สร้อยอยู่

3312 032 นาย ธนพัฒน์ พิพัฒนสุคนธ์

3312 033 นาย จินดา จันทสร

3312 034 นาย กฤษณะ ยันตรีสิงห์

3312 035 นาย บุญฤทธ์ิ ทองเวียงจันทร์

3312 036 นาย กิตติภูมิ สุดจิตจูล
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หมายเหตุ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

ท่ี

รายช่ือผู้เข้าสอบข้อเขียน และสถานท่ีสอบเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
ในต าแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กลุ่มลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 
1 ปี  และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยช่าง (ส านักงาน)      .
สอบวันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฏาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.

ช่ือ - สกุล

3312 037 นาย อภิชาติ ชัยชนะ

3312 038 นาย วันชัย แป้นสุวรรณ

3312 039 นาย นพรัตน์ เกิดสุข

3312 040 นาย สุริยา จูประเสริฐ

3312 041 นาย ชัญญ์นิฏฐ์ เขาแก้วรัตน์

3312 042 นาย อวยพร มีสาวงศ์ ห้องประชุม A201 ช้ัน 2

3312 043 นาย เจษฎา กล่ินถือศีล อาคารอ านวยการ A

3312 044 นาย สุพรรณ ใจบริสุทธ์ิ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง

3312 045 นาย พสธร ซ่อนเจริญ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

3312 046 นาย นาวี วิมลเศรษฐ

3312 047 นาย ชัชพิมุข อริยวงค์

3312 048 นาย กิตติพงษ์ ร่ืนเริงใจ

3312 049 นาย ธนพนธ์ ชินช่งจู

3312 050 นาย อภิสิทธ์ิ พัฒนพร้อมสุข

3312 051 นาย ฉัตรชัย คล้ายรักษา

3312 052 นาย พัชร์กร ช่วงชัย

3312 053 นาย วรเมธ เวชอุบล



 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 
 

1 
 

 
 ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบทุกประการ และต้องศึกษารายละเอียด
ต่างๆ จากประกาศอย่างเคร่งครัด โดย PEA ถือว่าผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อก าหนดต่างๆ ในการสอบ 
ตามประกาศแล้ว  ดังนี้ 

 
 
 

 1.1 สอบข้อเขียน 
 1.1.1 สวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวล้วน แขนสั้น ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า  
ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด ไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (อนุโลมป้ายยี่ห้อของเสื้อ 
ขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm)  
 

 1.1.2 สวมกางเกงวอร์มกีฬาขายาว (sweatpants) สีด ำ สีกรมท่ำ หรือสีเทำ เท่ำนั้น 
(อนุโลมให้มีเส้นลำย แถบด้ำนข้ำงของกำงเกงได้) 
 ไม่อนุโลม   ให้สวมกางเกงยีนส์ หรือก่ึงยีนส์  กางเกงสแล็ค  กางเกงผ้าร่ม  กางเกง
รัดรูปที่แนบเนื้อ  กางเกงเลคกิ้ง  กางเกงที่มีลวดลายหรือสีของกางเกงที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดทุกกรณี 
 

 1.1.3 ห้าม สวมเสื้อสูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อกันหนาว เสื้อคลุม ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เข้าห้องสอบ 
 

 1.1.4 ห้าม สวมเครื่องประดับหรือวัสดุตกแต่งทุกชนิด เข้าห้องสอบ รวมถึงสายผูกข้อมือ 
หรือสายสิญจน์ทุกกรณี 
 

 1.1.5 ผู้เข้าสอบที่ผมยาวปิดใบหู  จะต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยหนังยางรัดผมสีด าไม่มีลวดลาย 
 

  
 
 

 2.1 ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน  (ท่ียังไม่หมดอายุ)  เข้าห้องสอบ   หากไม่มีบัตรประจ าตัว
ประชาชน  จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณ ี
 

   2.2 อนุญาตให้น าปากกาน้ าเงินเข้าห้องสอบ 
 

 2.3 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไม่ตรงกับที่กรอกในใบสมัคร ต้องน าส าเนาหนังสือ
ส าคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล จ านวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนเวลาเข้าสอบ 
 

 

  1.  การแต่งกายของผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน 

 

  2.  การน าเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องสอบ 
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 2.4 ห้าม น าโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด นาฬิกา กระเป๋าถือ 
กระเป๋าสัมภาระ กุญแจรถยนต์/รถจักรยานยนต์  เอกสาร  และเครื่องค านวณทุกชนิดเข้าห้องสอบ  
 

 2.5 ไม่ควรน าทรัพย์สินของมีค่าติดตัวมาในวันสอบ  เนื่องจากจะไม่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ  
ไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น หากสูญหาย PEA จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 

 3.1 ผู้เข้าสอบควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปยังสนามสอบ ห้องสอบ ให้เข้าใจก่อน  เพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในวันสอบ  และควรเดินทางไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 
 กรณีผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายไม่เกิน 30 นาทีของเวลาสอบ จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากกรรมการคุมสอบ และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาในการสอบ  หากผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกิน 30 นาที  
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 

 3.2 ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องน้ าระหว่างการสอบ  ในกรณีฉุกเฉินต้องส่งข้อสอบก่อนเข้าห้องน้ า และ
เมื่อเข้าห้องน้ าแล้ว จะท าข้อสอบต่อไม่ได้ และจะออกนอกบริเวณห้องสอบไม่ได้  โดยจะต้องกลับมานั่งประจ าที่นั่ง
สอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ เพ่ือป้องปรามการทุจริตในการสอบทุกรูปแบบ  ดังนั้น ให้ผู้เข้าสอบท าธุระส่วนตัวให้
เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ 
 

 3.3  ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ จนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
 

 3.4 ห้าม เปิดข้อสอบ จนกว่าจะได้รับค าสั่งจากกรรมการคุมสอบและจะลงมือท าข้อสอบได้ เมื่อ
กรรมการคุมสอบอนุญาตเท่านั้น ห้ามดึงข้อสอบออกจากชุด ให้ใช้กระดาษค าตอบที่จัดไว้ให้ และสามารถทดเลขใน
กระดาษท่ีจัดเตรียมไว้ให้พร้อมชุดข้อสอบ 
 

 3.5 ผู้ที่ประสงค์จะพูด หรือลุกจากที่นั่งในระหว่างการสอบด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ต้องยกมือขอ
อนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน  จึงจะพูดหรือลุกจากท่ีนั่งได้ 
 
 
 
 

 

  3.  ข้อปฏิบัติระหว่างการสอบ 

 

  2.  การน าเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องสอบ (ต่อ) 



 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 
 

3 
 
 
 
 

 3.6  ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัวสอบ ที่เขียนบนกระดาษค าตอบ  ห้าม
น าข้อสอบ และเอกสารใดๆ  ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด  
 

 3.7  เมื่อหมดเวลาสอบ ให้หยุดท าข้อสอบทันที และนั่งรอจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ 
 

 
 
 

 4.1 หากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตจะยุติการสอบ  และถือว่าการ
สอบนั้นเป็นโมฆะ และถูกตัดสิทธิ์ 
 

 4.2 ในกรณีพบหลักฐานแน่ชัดว่ามีการทุจริต ไม่ว่าวิธีการใดๆ หรือมีการลักลอบน าเครื่องมือ
สื่อสารเข้าห้องสอบ  PEA จะปรับเงิน 100,000 บาท และขอสงวนสิทธิ์จะเรียกค่าเสียหายเพ่ิมหากความเสียหายนั้น
มากกว่า 100,000 บาท  และจะด าเนินคดีตามกฎหมายและเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA 
 

 4.3 ข้อสอบนี้เป็นสมบัติของ PEA  ห้ามผู้เข้าสอบจดบันทึกหรือคัดลอกน าออกจากห้องสอบ หาก
พบเห็นจะถือว่ามีเจตนาทุจริต และจะถือว่าการสอบของผู้กระท านั้นเป็นโมฆะ  โดยจะถูกตัดสิทธิ์และถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมายรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

 4.4 หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้เข้าสอบ  มีคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด   
PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ในภายหลังได้ทุกขั้นตอน 
 

 4.5 กรณีท่ีตรวจพบผู้ใดมีผลคะแนนการสอบมีข้อพิรุธ  หรือข้อสงสัย  ที่อาจสื่อได้ว่ามีการทุจริต 
ในการสอบ  PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้นั้นสอบใหม่เป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง   และหากปฏิเสธการเข้ารับ
การสอบจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA 
 

 ทั้งนี้ PEA ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งลูกจ้าง
สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาพ  ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อค าแอบอ้าง
ใดๆ หรือการเรียกรับเงินเพื่อฝากเข้าปฏิบัติงาน  
 

 

  4.  เงื่อนไขในการสอบ 

 

  3.  ข้อปฏิบัติระหว่างการสอบ  (ต่อ) 


