
ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62131010001 นาย สิทธโิชติ หตัถกรรม

2 62131010002 นาย วชัรภมูิ ทรัพย์ประเสริฐ

3 62131010003 นาย ณัฐวตัร โชคสัมฤทธิ์

4 62131010005 นาย กันตชาติ โอพั่ง

5 62131010010 นาย ภมูิพวิฒัน์ วฒันากิจพบิลูย์

6 62131010011 นางสาว กรกนก กันศิริ

7 62131010015 นาย กฤษฎา ทองเสริม

8 62131010017 นาย อนวชั บวัค า

9 62131010020 นาย อดิชาติ จันทร์พราหม

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

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

หอ้งกัลปฤกษ ์ ชั้น 4 อาคาร 2  
การไฟฟา้เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

 
เลขที่ 46  ม.6  ต.หนัตรา  

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

13000
โทร. 0 3524 1142 
ต่อ 10970 - 72, 77

08.30 น.1 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62131100001 นางสาว ชนิดาภา อรุณโชติ

2 62131100002 นางสาว ภมุริน ศรีคงรักษ์

3 62131100004 นางสาว อรพมิ หาญสุวรรณ์

4 62131100006 นางสาว นันทนัช เกาไศยนันท์

5 62131100007 นางสาว ธนัยพร ศรีผ่าน

6 62131100008 นางสาว อวภาส์ สุวรรณพทิกัษ์

7 62131100010 นางสาว ภทัรนิษฐ์ จองสุข

8 62131100012 นางสาว ปรวยี์ สมใจนึก

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

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

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งกาสะลอง  ชั้น 2 อาคาร 2
การไฟฟา้เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

 
เลขที่ 46  ม.6  ต.หนัตรา  

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

13000
โทร. 0 3524 1142 
ต่อ 10970 - 72, 77

หน้าที่ 2 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62131510003 นาย โกศล มหาพงค์

2 62131510005 นาย นพดล รักประดิษฐ์

3 62131510024 นาย จิรโรจ เจริญผ่อง

4 62131510028 นาย กฤษณะ สัญญะมนต์

5 62131510035 นาย ธรีภทัร์ พอ่ค้า

6 62131510037 นาย นิพล ข าวฒิุ

7 62131510064 นาย สุรกิจ วนัจิ๋ว

8 62131510069 นาย วนิัย แก้วสมศรี

9 62131510070 นาย นันทวฒัน์ ระน าไทยสงฆ์

10 62131510106 นาย สุทธพิงษ์ แสงสุวรรณ

11 62131510128 นาย สุจินดา พนัยะริต

12 62131510138 นาย สราวธุ มีมุข

13 62131510146 นาย ธญัวสิิษฐ พระโปะ๊

14 62131510157 นาย อรรถวฒิุ มีเดชา

15 62131510161 นาย ศักรินทร์ ธรรมกิจจา

16 62131510170 นาย อรรคพล สาริชีวนิ

17 62131510171 นาย รชต อัตตะสาระ

18 62131510178 นาย นัฎฐพงศ์ สุดจะคอย

19 62131510182 นาย ศราวฒิุ มณีวรรณ

20 62131510190 นาย ณัฐนนท์ อร่ามวาณิชย์

21 62131510209 นาย ณัฐ ศศิมณฑล

22 62131510211 นาย อนาวลิ กล่ินหอม

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

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

08.30 น.

หอ้งกัลปฤกษ ์ ชั้น 4 อาคาร 2 
การไฟฟา้เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

 
เลขที่ 46  ม.6  ต.หนัตรา  

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

13000
โทร. 0 3524 1142 
ต่อ 10970 - 72, 77

1 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 3 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

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

08.30 น.

หอ้งกัลปฤกษ ์ ชั้น 4 อาคาร 2 
การไฟฟา้เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

 
เลขที่ 46  ม.6  ต.หนัตรา  

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

13000
โทร. 0 3524 1142 
ต่อ 10970 - 72, 77

1 กรกฎาคม 2562

23 62131510215 นาย พนัธกานต์ โพธิเ์ต็ม

24 62131510246 นาย ภทัรพล ไชยวรรณ

25 62131510248 นาย วษิณุ เก่งการ

26 62131510258 นาย วศิน เชยสาคร

27 62131510264 นาย สุวนิัย สระบวับาล

28 62131510279 นาย นครนทร์ บวัพนัธุ์

29 62131510285 นาย วธนัญู รักษาชอบ

30 62131510302 นาย ก าธร จินดามณี

31 62131510307 นาย ชัยวฒัน์ ภกัดี

32 62131510314 นาย เสฏฐวฒิุ จันวนั

33 62131510333 นาย ปรากาน ธนวาณิช

34 62131510354 นาย ฤทธไิกร ใจหาญ

35 62131510356 นาย พงษพ์ฒัน์ เอี่ยมสะอาด

36 62131510367 นาย ไชยวฒัน์ ยังจิตร

37 62131510382 นาย บณัฑัต ช่างศรี

38 62131510384 นาย วรายุทธ แก้วสุข

39 62131510393 นาย นฤเบศ อันธแิสน

40 62131510401 นาย พชิญานนท์ กองรส

41 62131510403 นาย กิตติคุณ สอนดี

42 62131510425 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีเกษม

43 62131510441 นาย ชินาธปิ ตปนียะโชค

44 62131510480 นาย ณัฐวฒิุ เปยีน่วม

08.30 น.

หอ้งกัลปฤกษ ์ชั้น 4  อาคาร 2 
การไฟฟา้เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

 
เลขที่ 46  ม.6  ต.หนัตรา  

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

13000
โทร. 0 3524 1142 
ต่อ 10970 - 72, 77

08.30 น.1 กรกฎาคม 2562

2 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 4 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

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

08.30 น.

หอ้งกัลปฤกษ ์ ชั้น 4 อาคาร 2 
การไฟฟา้เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

 
เลขที่ 46  ม.6  ต.หนัตรา  

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

13000
โทร. 0 3524 1142 
ต่อ 10970 - 72, 77

1 กรกฎาคม 2562

45 62131510481 นาย วสันต์ ไข่น้อย

46 62131510486 นาย เจษฏา ทา่วงั

47 62131510489 นาย เกรียงศักด์ิ เจริญสุข

48 62131510499 นาย สุทธพิงษ์ รสชเอม

49 62131510500 นาย ปยิะณัฐ เนตรสวา่ง

50 62131510512 นาย นรุตม์ บญุยวทุ

51 62131510516 นาย ประกฤต ประชานันท์

08.30 น.

หอ้งกัลปฤกษ ์ชั้น 4  อาคาร 2 
การไฟฟา้เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

 
เลขที่ 46  ม.6  ต.หนัตรา  

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

13000
โทร. 0 3524 1142 
ต่อ 10970 - 72, 77

2 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 5 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62131550011 นาย ประพนัธ์ ชูชะรา

2 62131550024 นางสาว ดลยา จ าปา

3 62131550025 นาย ธรีชัย ภาคบญุมีเจริญ

4 62131550031 นาย ณัฐวฒิุ ยี่รงค์

5 62131550037 นาย ณัฐวฒัน์ พฒิุฤทธิ์

6 62131550045 นาย อภชิิต บญุประคอง

7 62131550051 นาย รัตน์พงษ์ บวัทวี

8 62131550053 นาย ณฐพล น้อยหมื่นไวย

9 62131550067 นางสาว วทิติา พลค้า

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (อยธุยำ) ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งกาสะลอง ชั้น 2  อาคาร 2  
 การไฟฟา้เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

 
เลขที่ 46  ม.6  ต.หนัตรา  

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

13000
โทร. 0 3524 1142 
ต่อ 10970 - 72, 77

หน้าที่ 6 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62131560009 นาย ธนภทัร ทองสุข

2 62131560013 นาย ปาลเทพ พึ่งปาน

3 62131560022 นาย ภมูิทศัน์ ทา้วหลวง

4 62131560029 นาย สยาม นวลศรี

5 62131560031 นาย บญุญฤทธิ์ พรหมรักษ์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (อยธุยำ) ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (โสตทัศนศึกษำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งกาสะลอง ชั้น 2  อาคาร 2  
 การไฟฟา้เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

 
เลขที่ 46  ม.6  ต.หนัตรา  

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

13000
โทร. 0 3524 1142 
ต่อ 10970 - 72, 77

หน้าที่ 7 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62131580057 นางสาว วลิาวรรณ ดวงประทปี

2 62131580064 นางสาว สุนิสา แสวงดี

3 62131580075 นางสาว ยุวดี เย็นเยือก

4 62131580099 นางสาว รัชฎาพร บญุญเขตร์

5 62131580211 นาย ณัฏฐสิทธิ์ พุ่มไชย

6 62131580429 นางสาว ณัฐณิชา นุชัย

7 62131580478 นางสาว เกศราภรณ์ บญุประเสริฐ

8 62131580520 นาย พรีณัฐ แซ่อึ้ง

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (อยธุยำ) ภำค 3
ต ำแหน่ง   พนักงำนบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งกาสะลอง ชั้น 2 อาคาร 2  
 การไฟฟา้เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

 
เลขที่ 46  ม.6  ต.หนัตรา  

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

13000
โทร. 0 3524 1142 
ต่อ 10970 - 72, 77

หน้าที่ 8 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62131590008 นางสาว สุพฒัตรา ยวงค า

2 62131590033 นางสาว พชัรินทร์ คุณานันท์

3 62131590048 นาย ภาณุ หอมฉุน

4 62131590085 นาย อภวิฒัน์ จันทา

5 62131590096 นางสาว วรารัตน์ ทองพุ่ม

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (อยธุยำ) ภำค 3
ต ำแหน่ง   พนักงำนพัสดุ  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งกาสะลอง ชั้น 2 อาคาร 2  
 การไฟฟา้เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

 
เลขที่ 46  ม.6  ต.หนัตรา  

อ.พระนครศรีอยุธยา  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

13000
โทร. 0 3524 1142 
ต่อ 10970 - 72, 77

หน้าที่ 9 จาก 9




