
ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62121010001 นาย ธวชัชา ธนูศิลป์

2 62121010006 นาย ธนัญชัย จงประสพทรัพย์

3 62121010009 นาย ธนภพ หอมเพชร

4 62121010010 นาย ธนวฒัน์ ทพิวงศ์ษา

5 62121010011 นาย ภาณุวฒัน์ อาเทศ

6 62121010013 นางสาว รัญชนา ธนูรักษ์

7 62121010019 นาย ธนพลณ์ ศุภพสุิทธิ์

8 62121010023 นาย ภมร ชาตะรักษ์

9 62121010025 นาย พงศภคั วงค์ฝ้ัน

10 62121010028 นาย สราวฒิุ พมิพากระหรีด

11 62121010029 นาย เรืองศักด์ิ ไชยโคตร

12 62121010031 นางสาว ธญัญลักษณ์ ชวลิตสกุลชัย

13 62121010032 นาย กฤษกร สมบติัมาก

14 62121010036 นาย นรากร เชื้อเวยีง

15 62121010037 นาย ธงธน คงฤทธิ์

16 62121010040 นางสาว อัญชลี ศรีกงพาน

17 62121010043 นางสาว ณัฐริกา ดีไธสง

18 62121010044 นางสาว พรพฤทธิ์ เธยีรสิทธพิร

19 62121010046 นาย ศุภณัฐ จันทร์กุศล

20 62121010048 นาย ฉัตรชัย นพเสถียร

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (อุดรธำนี) ภำค 2
ต ำแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

หน้าที่ 1 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (อุดรธำนี) ภำค 2
ต ำแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

21 62121010049 นางสาว ณัฐโสภณิ นิลบรรพต

22 62121010051 นาย ณัฐวฒิุ วงค์สลี

23 62121010052 นาย สหรัถ โกสุม

24 62121010054 นาย ศรัณยู จินาวงศ์

25 62121010055 นางสาว ณัฐกฤตา นาแซง

26 62121010056 นาย ศิรวชิญ์ สุขเกษตร

27 62121010065 นางสาว อรอนงค์ พรวงค์เลิศ

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์ 

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 หมู่ที่ 5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง ต.

นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 082-4670386 ,
042-931161 ต่อ 10970,10971

หน้าที่ 2 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62121050001 นาย ธรีพงศ์ ปญัญาใส

2 62121050004 นาย ครองวงศ์ ศรีนวล

3 62121050005 นางสาว ณัฐกานต์ มีมา

4 62121050006 นางสาว มนสิการ สรรพวธุ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (อุดรธำนี) ภำค 2
ต ำแหน่ง  วิศวกร (โยธำ) (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

หน้าที่ 3 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62121100003 นางสาว อัญชิสา ค าจุมพล

2 62121100006 นางสาว ปรางฉาย บญุผ่องเสถียร

3 62121100008 นางสาว ชลลดา นาผล

4 62121100014 นางสาว ปภาวรินท์ ลาดสาวแห

5 62121100015 นางสาว จุฑาทพิย์ สุพรรณทสัน์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (อุดรธำนี) ภำค 2
ต ำแหน่ง  นักบัญชี  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

หน้าที่ 4 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62121510004 นาย สุทธพิงษ์ นารินทร์รักษ์

2 62121510005 นาย ณัฐชนน มณีวรรณ

3 62121510007 นาย ศุภกฤต พทุธกันยา

4 62121510018 นาย พทิกัษช์ัย บญุประสิทธิ์

5 62121510020 นาย อภวิฒัน์ บอ่ค าเกิด

6 62121510024 นาย สิทธพิงษ์ สิงทศิ

7 62121510028 นาย ณัฐภทัร ธนะภมูิชัย

8 62121510055 นาย ณัฐพงษ์ แสงงาม

9 62121510065 นาย อ านวย รัตนกร

10 62121510076 นาย เดชพทิกัษ์ อาทติย์ต้ัง

11 62121510077 นาย กิติภมูิต์ ชื่นตา

12 62121510085 นาย วรีะยุทธ เผ่าผา

13 62121510088 นาย ศุภกิตต์ พลเสนา

14 62121510089 นาย มาวนิ พนัธโุคตร

15 62121510107 นาย ธวชัชัย โสมี

16 62121510114 นาย จักรพนัธ์ วงค์เครือศร

17 62121510127 นาย เกียรติศักด์ิ แก้วหนองสังข์

18 62121510156 นาย ชินวฒัน์ แก้วแสนเมือง

19 62121510173 นาย เจษฎากร หล้าหาญ

20 62121510180 นาย จิรวฒัน์ สายกัน

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (อุดรธำนี) ภำค 2
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

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 1 (อุดรธำนี) ภำค 2
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

21 62121510183 นาย สุพศิ หมู่หาร

22 62121510206 นาย พงศธร กัลยา

23 62121510210 นาย ธนพล อนุเวช

24 62121510217 นาย เฉลิมพฒัน์ ครสวรรค์

25 62121510223 นาย ภานุวฒัน์ ธรีะภาต

26 62121510226 นาย สุกฤษฏิ์ มอญไข่

27 62121510243 นาย วฒิุชัย เข็มมา

28 62121510244 นาย ชัชวาลย์ แสนค า

29 62121510247 นาย อัครวนิท์ มานะศรี

30 62121510251 นาย ธาดา อุ่นตันกาศ

31 62121510252 นาย อนุพงษ์ อินยาศรี

32 62121510269 นาย นราธวิฒัน์ ธรรมเจริญ

33 62121510285 นาย อัครวรรษ แก้วจันทร์

34 62121510292 นาย ไพศาล บญุมาตุ่น

35 62121510298 นาย ศราวฒิุ สอนสุภาพ

36 62121510299 นาย สุรเชษฐ์ แดงน้อย

37 62121510300 นาย ชัยวฒัน์ กระจังทอง

38 62121510306 นาย นพเดช สุดสา

39 62121510310 นาย จตุรพร เย็นรัตน์

40 62121510317 นาย วรีพล รัตนวงศ์

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

3 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

4 กรกฎาคม 2562 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 1 (อุดรธำนี) ภำค 2
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

41 62121510322 นาย จักรกฤษณ์ อ่ าสันเทยีะ

42 62121510329 นาย อรรถสิทธิ์ หอยสังข์

43 62121510336 นาย ชนะภยั แนวเงินดี

44 62121510348 นาย นิพจน์ สีเงิน

45 62121510352 นาย ศรัณย์ภทัร์ ภคูงน้ า

46 62121510380 นาย รณภพ บพุศิริ

47 62121510385 นาย ฉัตรชัย พมิพสิ์งห์

48 62121510389 นาย จิรพงษ์ โสมภร์ี

49 62121510394 นาย เศกสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

50 62121510400 นาย ธนินทร์ ล าเพยพล

51 62121510416 นาย ศราวธุ นันทะเขตร์

52 62121510454 นาย อัคเนย์ บญุแสน

53 62121510465 นาย ภควตั ศรีจารุเดช

54 62121510483 นาย อภวิฒัน์ ไชยนา

55 62121510507 นาย ภทัรพร หอมทมุมา

56 62121510512 นาย สุรศักด์ิ เพยีเอีย

57 62121510517 นาย อภสิิฏฐ์ ชาวดร

58 62121510533 นาย ณัฐวฒัน์ ศรีสุวรรณ

59 62121510540 นาย ตะวนั วงษไ์ชยเสน

60 62121510541 นาย พงศธร กถนานนท์

4 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

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 1 (อุดรธำนี) ภำค 2
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

61 62121510542 นาย จักรพนัธ์ ชานุชิต

62 62121510552 นาย ณัฐนนท์ ค าสิงห์

63 62121510556 นาย อนันธชัย ทวศีรี

64 62121510560 นาย ไกรวชิญ์ แสนพนิิจ

65 62121510566 นาย วรวฒัน์ ยืนยง

66 62121510575 นาย วฒิุชัย จ าปานา

67 62121510596 นาย นภสินธุ์ หตัถโชติ

68 62121510600 นาย อยุทธ์ ทพิมาศ

69 62121510611 นาย พรีเดช ประทยับตุร

70 62121510617 นาย ณัฐวฒิุ แก้วกาหนัน

71 62121510627 นาย ประสิทธิ์ วะสาร

72 62121510645 นาย วฒันชัย ศรีหรัิญขจร

73 62121510646 นาย ไกรศักด์ิ แก้วเกษศรี

74 62121510647 นาย ภญิโญ จันทเกตุ

75 62121510660 นาย ภาณุมาศ นาทนั

76 62121510665 นาย ธรรมนูญ ไร่พริก

77 62121510671 นาย อภชิัย ผ่องใส

78 62121510676 นาย สุเมธ กวานเชียงเหนือ

79 62121510687 นาย ดนุช ชัยมูล

80 62121510690 นาย เอกลักษณ์ พุ่มกลาง

5 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

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 1 (อุดรธำนี) ภำค 2
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

81 62121510723 นาย ธนศักด์ิ ซาซุม

82 62121510728 นาย สุวทิย์ อุทาโย

83 62121510734 นาย อนุรักษ์ ภกูองไชย

84 62121510737 นาย กุลละนันท์ แก้วมณี

85 62121510749 นาย นัฐกานต์ เมฆวนั

86 62121510751 นาย วรีะศักด์ิ นพเคราะห์

87 62121510754 นาย ณัฐพล เมืองหนองจอก

88 62121510775 นาย ชัยชนะ รอดแพง

89 62121510781 นาย อนุวตั พนัทะสา

90 62121510788 นาย ทกัษณิ ปญัญารักษ์

91 62121510803 นาย ณรงค์ฤทธิ์ มามาศ

92 62121510814 นาย ปวร์ี ปะวะเสนัง

93 62121510820 นาย โยธนิ ดอนประทมุ

94 62121510833 นาย พงษพ์ฒัน์ พฒันาสูน

95 62121510836 นาย ธรีะพงษ์ บาดตาสาว

96 62121510840 นาย พงศ์ภรณ์ ยืนชีวติ

97 62121510859 นาย มณฑล ทองโพธิเ์ล็น

98 62121510873 นาย นิธิ สุมาลัย

99 62121510877 นาย วชัรพงษ์ ค าสมัคร

100 62121510899 นาย สุภาษติ จันทะค าภา

101 62121510901 นาย ณัฐพงษ์ อังกาพย์

102 62121510935 นาย ไอศูรย์ สมมิตร

8 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

หน้าที่ 9 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62121520003 นาย อนุรักษ์ ไตรรักษ์

2 62121520011 นาย ชัยภทัร คนที

3 62121520032 นาย จักรพนัธ์ โพธิศ์รี

4 62121520035 นาย พชร เทยีนย้อย

5 62121520040 นาย คเชนทร์ มิ่งโอโล

6 62121520047 นาย เดชค าภร์ี คงวงค์

7 62121520054 นาย ศิริชัย สมบติั

8 62121520069 นาย ไพรัตน์ มาติยา

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (อุดรธำนี) ภำค 2
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (เครื่องกล)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

4 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

หน้าที่ 10 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62121550045 นาย ภคูณิต ทยุบงึฉิม

2 62121550050 นางสาว ชนาพร สุวรรณ์น้อย

3 62121550052 นาย วทิวสั กองสุวรรณ

4 62121550054 นาย ธวชัชัย จันทะสิม

5 62121550062 นาย อภรัิกษ์ ธรรมศร

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (อุดรธำนี) ภำค 2
ต ำแหน่ง  พนักงำนคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

4 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 1 
อาคารเอนกประสงค์

การไฟฟา้เขต 1 (อุดรธานี) 
ภาค 2

เลขที่ 123 ม.5 
บา้นหนองหวัหมู ถ.รอบเมือง 

ต.นาดี  อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08 2467 0386, 
0 4293 1161 ต่อ 10970,10971

หน้าที่ 11 จาก 11




