
ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62132010002 นาย สุทวิสั แหมา

2 62132010003 นาย บณัฑิต แสงอ านาจเจริญ

3 62132010010 นาย วรีภทัร ศักด์ิประศาสตร์

4 62132010011 นาย ชัยยุทธ ไหมทอง

5 62132010012 นางสาว รัตนา สืบสอน

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (ชลบุร)ี ภำค 3
ต ำแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หอ้งประชุม  กฟก. 2 
ชั้น 2  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1  ม.3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970 

08.30 น.2 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62132110003 นาย จักราวธุ จ านงประโคน

2 62132110011 นาง นงลักษณ์ หนูทวี

3 62132110012 นางสาว วรรณรัตน์ อรุณวงศ์

4 62132110014 นาย ถิรวฒัน์ เทศะแพทย์

5 62132110015 นางสาว ภาสินี จันทร์ศรีสุคต

6 62132110018 นางสาว กัณยกิต์ิ ไตรสาร

7 62132110025 นางสาว กัญญาพร นุ่มวดั

8 62132110029 นางสาว ศิรดา ทั่งเหมือน

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (ชลบุร)ี ภำค 3
ต ำแหน่ง  นักปฏบิัติงำนเทคนิค (จป.วิชำชีพ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562

หอ้งประชุม  กฟก. 2 
ชั้น 2  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1  ม.3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970 

08.30 น.

13.00 น.

หน้าที่ 2 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62132510005 นาย นนทวฒัน์ กลางประพนัธ์

2 62132510011 นาย วรรณชนะ กล่ าเมือง

3 62132510013 นาย จิรเวช วฒิุเนตร

4 62132510018 นาย คฑาวธุ ถ้ ามณี

5 62132510019 นาย ณัฐพล มาแต้ม

6 62132510020 นาย อมรศักด์ิ ผายลาศรี

7 62132510025 นาย นรากร แสนโสม

8 62132510042 นาย พรัีชชัย พึ่งล้อม

9 62132510043 นาย วรากร หมอกเจริญ

10 62132510048 นาย ศุภกรณ์ เชื้อเจ็ดตน

11 62132510051 นาย พสิิทธิ์ สุขสุเมฆ

12 62132510058 นาย สุทศัน์ สุขสมบรูณ์ศิลป์

13 62132510059 นาย พรีะ มาตรบรรจง

14 62132510071 นาย เกียรติพนัธ์ มหาวลัิย

15 62132510073 นาย ธนพนธ์ เดชบรัุมย์

16 62132510083 นาย ณัฐพล ค าหล่อ

17 62132510102 นาย พนัธวชั ด ามุสิก

18 62132510103 นาย กัมพล เนตรสวา่ง

19 62132510117 นาย ธวชัชัย เพง็ถา

20 62132510118 นาย วรายุทธ แซ่ซ้ิม

21 62132510119 นาย ฐิติกร ไกรรักษ์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (ชลบุร)ี ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

08.30 น.

1 กรกฎาคม 2562

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1 ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970

13.00 น.

หน้าที่ 3 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (ชลบุร)ี ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

08.30 น.

1 กรกฎาคม 2562

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1 ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970

22 62132510129 นาย สุรเทพ ณ รังษี

23 62132510142 นาย ณัฐดนัย ค าเขียว

24 62132510155 นาย บวรณัฐ สรรสวาสด์ิ

25 62132510166 นาย ทศพร กันทะอุโมงค์

26 62132510167 นาย อิทธพิงษ์ เทยีบซิง

27 62132510172 นาย ภทัรพล สุวรรณทา

28 62132510182 นาย ณัฐพงษ์ ศรีสวสัด์ิ

29 62132510191 นาย กฤตนัย ทรัพย์ข า

30 62132510196 นาย จิรวฒัน์ พรหมสุรีย์

31 62132510201 นาย ธรีศักด์ิ บานโพธิ์

32 62132510204 นาย สิริศักด์ิ เพชรสุภา

33 62132510206 นางสาว นิศาชล สืบสาย

34 62132510216 นาย เอกสิทธิ์ สีสัน

35 62132510224 นาย อนุชิต ยอดจักร์

36 62132510228 นาย เดชิษฐ์ จิตเทพ

37 62132510242 นาย เจนณรงค์ แก้วค า

38 62132510251 นาย เติมศักด์ิ พงิคะสัน

39 62132510252 นาย พณดล เล็กสุวรรณ

40 62132510256 นาย องอาจ อุปสาร

41 62132510260 นาย เบญจรงค์ กองมี

42 62132510261 นาย ภาณุวชิญ์ เบญยมาตร

1 กรกฎาคม 2562 13.00 น.

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1 ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970

2 กรกฎาคม 2562

13.00 น.

08.30 น.

หน้าที่ 4 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (ชลบุร)ี ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

08.30 น.

1 กรกฎาคม 2562

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1 ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970

43 62132510266 นาย ธนกร มุทาธนกุล

44 62132510271 นาย ภานุวฒัน์ นันต้ือ

45 62132510273 นาย ชุมพร ชาวงษ์

46 62132510276 นาย ทรงยศ นันทะเดช

47 62132510278 นาย นนทวฒัน์ แก้วแสนไชย

48 62132510285 นาย เสกสรร ภาระจริง

49 62132510292 นาย วฒิุพงษ์ แสงสวา่ง

50 62132510323 นาย จิรายุทธ์ พุ่มทอง

51 62132510338 นาย ธนัท วสุิทธรัิตน์

52 62132510344 นาย ธนายุทธ สมหวงั

53 62132510353 นาย ธรีภทัร์ ศรีสุข

54 62132510372 นาย คมกฤษณ์ ใสสอาด

55 62132510373 นาย ศักรินทร์ หวงัรักกลาง

56 62132510375 นาย มุขชนะ พลเรือง

57 62132510376 นาย นัฐพล เต่าทอง

58 62132510377 นาย ณัฐวฒิุ จาดสอน

59 62132510392 นาย สุภชัย ลาวลั

60 62132510396 นาย วรากร ดอกอินทร์

61 62132510400 นาย ฐาปกรณ์ อยู่เกื้อ

62 62132510415 นาย นพดล สมนึก

63 62132510418 นางสาว ณัฐนันท์ สีละพฒัน์

2 กรกฎาคม 2562 13.00 น.

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1 ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970

3 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หน้าที่ 5 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (ชลบุร)ี ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

08.30 น.

1 กรกฎาคม 2562

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1 ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970

64 62132510426 นาย อดิศักด์ิ เงาปดัชา

65 62132510439 นาย ไชยวฒัน์ นุชโสภณ

66 62132510445 นาย กฤษฎา ดีรัศมี

67 62132510455 นาย อดิศร ซันนุ

68 62132510461 นาย วฒิุชัย อยู่สา

69 62132510463 นาย สุราษฏร์ โวหาร

70 62132510470 นาย วรีะวฒัน์ รุ่งโรจน์

71 62132510472 นาย จรัญ ฮวบสามเสน

72 62132510473 นาย ณัฐวฒิุ บญุยัง

73 62132510474 นาย ณัฐวฒิุ ปาใหม่

74 62132510475 นาย เปรมชัย สุขกลาง

75 62132510492 นาย ววิฒัน์ ข าบา้นหลวง

76 62132510503 นาย เจตต์บญัชา วนิทะไชย

77 62132510504 นาย ปฏภิาณ ใจลึก

78 62132510505 นาย สัญญา สมพชื

79 62132510508 นาย ศุภวฒัน์ สิงหไ์ธสง

80 62132510509 นาย ณรงค์รัชต์ ละออเอี่ยม

81 62132510510 นาย พนิโย นันทะพรหม

82 62132510526 นาย สิริวฒัน์ สุพรมอินทร์

83 62132510530 นาย คุณากร รักญาติ

84 62132510532 นาย จิรายุ แดนพนัธ์

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1 ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970

4 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

3 กรกฎาคม 2562

13.00 น.

08.30 น.

หน้าที่ 6 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (ชลบุร)ี ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

08.30 น.

1 กรกฎาคม 2562

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1 ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970

85 62132510534 นาย นัธชัย เมืองด่าน

86 62132510543 นาย นิรุทธ์ ศุภการ

87 62132510544 นาย อนันต์สิทธิ์ ยะมะโน

88 62132510550 นาย สรัฐ โพธิว์ฑูิรย์

89 62132510553 นาย วรีะวฒิุ กันต๊ะ

90 62132510555 นางสาว กัลยรัช เสริมสุนทรศิลป์

91 62132510558 นาย ทนิกร มาตรักษ์

92 62132510570 นาย ณัฐดนัย เลิศชมภู

93 62132510578 นาย ณัฐกานต์ ไฝทอง

94 62132510579 นาย ธรีรัฐ จันทร์ประทกัษ์

95 62132510582 นาย วชัรินทร์ อินทสุวรรณ

96 62132510587 นาย กิตติพงษ์ เมืองมา

97 62132510591 นาย พษิณุ มูลจันทร์

98 62132510595 นาย ปรินทร์ นิลนาวงษ์

99 62132510601 นาย ภาสกร อ่อนมะณี

100 62132510604 นาย ณัฐวฒิุ พรานเนื้อ

101 62132510617 นาย อนุพงษ์ พงิต๊ะ

102 62132510618 นาย ปริญญา แปน้แก้ว

103 62132510619 นาย ณัชพล สินชาติ

104 62132510621 นาย ธนากร พลศักด์ิ

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1 ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970

13.00 น.

4 กรกฎาคม 2562

08.30 น.

หน้าที่ 7 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (ชลบุร)ี ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

08.30 น.

1 กรกฎาคม 2562

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1 ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970

105 62132510622 นาย กฤษณะ เสียงล้ า

106 62132510624 นาย ชาญชัย อัฐมาลา

107 62132510632 นาย สุทวิสั จั่นเจริญ

108 62132510635 นาย ธนาธปิ เรืองศิริ

109 62132510641 นาย อลงกต นงนุช

110 62132510645 นาย จาตุรนต์ คะอังกุ

111 62132510647 นาย ด ารงศักด์ิ นิยมวานิช

112 62132510650 นาย อ านาจ ธนภาวงศ์สุข

113 62132510654 นาย กิตติพชิญ์ ประกอบทรัพย์

114 62132510663 นาย อานัส แซะอาลี

115 62132510666 นาย ธรีพร สุวรรณเมฆ

116 62132510677 นาย วรียุทธ สุระขันธ์

117 62132510682 นาย นพกร ดอนดีไพร

118 62132510683 นาย นิรวทิย์ นิจสุข

119 62132510685 นางสาว นฤมล เลิศวรรธนะรัตน์

120 62132510698 นาย อานนท์ สีลอด

121 62132510705 นาย พพิฒัน์พงษ์ สุรพพิธิ

122 62132510714 นาย มกรา วงค์ชนะ

123 62132510722 นาย วฒิุไกร สารพฒั

124 62132510738 นาย ธรีวฒัน์ เตชะนันต์

125 62132510739 นาย สิทธศัิกด์ิ ปราบนอก

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1 ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970

5 กรกฎาคม 2562

08.30 น.

13.00 น.

หน้าที่ 8 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (ชลบุร)ี ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

08.30 น.

1 กรกฎาคม 2562

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1 ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970

126 62132510740 นาย จักรี เหล็กจีน

127 62132510758 นาย พร้อมพงษ์ รัตนประทปี

128 62132510769 นาย วศิรุต เอี่ยมสมบติั

129 62132510772 นาย พงษศ์รัณย์ ดีอินทร์

130 62132510777 นาย เจตริน สุกโฉม

131 62132510781 นาย บลัลังก์ สมัยกูล

132 62132510786 นาย ภาคภมูิ สายเคร่ือง

133 62132510802 นาย พรีวฒัน์ นิมิตหมื่นไวย

134 62132510808 นาย สุรเชษฐ์ บญุพา

135 62132510820 นาย จักรพงษ์ หลักค า

หอ้งประชุม กอก. (ก2) 
ชั้น 1  อาคาร 1

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1  ม. 3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 ต่อ 10970

5 กรกฎาคม 2562 13.00 น.

หน้าที่ 9 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62132550005 นาย จีระพนัธ์ เจียรสถิตย์

2 62132550013 นาย ปฏคิม ช่วงรังษี

3 62132550016 นาย ชลธร รัตนเลิศนภา

4 62132550025 นาย ดิษย์พงศ์ ยงศิริชัยสกุล

5 62132550054 นางสาว มยุเรศ สาระรัมย์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (ชลบุร)ี ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 13.00 น.

หอ้งประชุม  ฝบพ. (ก2) 
ชั้น 2  อาคาร 4

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1  ม.3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970 

หน้าที่ 10 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62132590034 นางสาว พมิพกิา ชนะใจมา

2 62132590049 นางสาว ปภาวี กรรณรงค์

3 62132590056 นางสาว สุกฤตา รัตนวจิารณ์

4 62132590067 นางสาว สุพตัรา หมั่นการ

5 62132590140 นาย พรีะพล จักกิตติ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (ชลบุร)ี ภำค 3
ต ำแหน่ง  พนักงำนพัสดุ  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งประชุม  ฝบพ. (ก2) 
ชั้น 2  อาคาร 4

การไฟฟา้เขต 2 (ชลบรีุ) 
ภาค 3 

เลขที่ 47/1  ม.3 
ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ  20000 
โทร. 0 3845 5291,

0 3845 5146 
ต่อ 10970 

หน้าที่ 11 จาก 11




