
ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานท่ี

1 62122010001 นาย ธรีวชิญ ฝูงดี

2 62122010003 นาย วรรณพงษ คลังทอง

3 62122010006 นาย ธีรเมฎฐ กะการดี

4 62122010009 นาย ปริเยศ หาญพงศศรี

5 62122010012 นาย คุณาวุฒิ บุญสนอง

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคณุสมบัติและเอกสารตางๆ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA ประจําป 2562

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี ภาค 2
ตําแหนง  วิศวกร (ไฟฟา)  (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

4 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หองประชุม ชั้น 2

อาคารฝายปฏิบัติการและ

บํารุงรักษา

การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี 

ภาค 2

เลขที่ 195  ม.7  ถ.เลี่ยงเมือง  
6 62122010020 นาย อานุภาพ ยอดสะเทิน

7 62122010026 นาย ภัทรกิจ วรวะไล

8 62122010027 นาย อดิศักดิ์ บุราไกร

9 62122010030 นาย ปฏิเวช ศิริวรรณ

เลขที่ 195  ม.7  ถ.เลี่ยงเมือง  

ต.จระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี 

 จ.อุบลราชธานี  34000

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 

10970,10971

หนาที่ 1 จาก 9



ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานท่ี

1 62122050003 นาย จารุวฒัน ทิพยสุข

2 62122050004 นางสาว กันติยา โสธรชัยวิทย

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคณุสมบัติและเอกสารตางๆ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA ประจําป 2562

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี ภาค 2
ตําแหนง  วิศวกร (โยธา)  (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

4 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หองประชุม ชั้น 2

อาคารฝายปฏิบัติการและ

บํารุงรักษา

การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี 

ภาค 2

เลขที่ 195  ม.7  ถ.เลี่ยงเมือง  

ต.จระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี 

3 62122050005 นางสาว สิริปญวา นามเตทวีหิรัญ

ต.จระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี 

 จ.อุบลราชธานี  34000

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 

10970,10971

หนาที่ 2 จาก 9



ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานท่ี

1 62122120001 นางสาว น้ําเพชร จินดาวงศ

2 62122120002 นางสาว จุฑามาศ ศรีสวัสดิ์

3 62122120005 นางสาว ศุภสุตา ทรัพยสองแสง

4 62122120013 นางสาว พรพิมล พลสุวรรณ

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคณุสมบัติและเอกสารตางๆ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA ประจําป 2562

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี ภาค 2
ตําแหนง  นักประชาสัมพันธ  (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

5 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอง รฝ.วบ.ฉ.2  ชั้น 3

อาคาร 1  การไฟฟาเขต 2 

(อุบลราชธาน)ี ภาค 2

เลขที่ 195  ม.7  ถ.เลี่ยงเมือง  

ต.จระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี 

 จ.อุบลราชธานี  34000

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 
4 62122120013 นางสาว พรพิมล พลสุวรรณ

5 62122120015 นางสาว สมฤทัย ตาใจ

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 

10970,10971

หนาที่ 3 จาก 9



ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานท่ี

1 62122180003 นางสาว เหมือนดาว เอ่ียมพงษ

2 62122180005 นาย ประวิทย จันทวารา

3 62122180007 นางสาว พรธรรมมิก ถึงแสง

4 62122180008 นางสาว พรหทัย ลดาวัลย ณ อยุธยา

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคณุสมบัติและเอกสารตางๆ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA ประจําป 2562

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี ภาค 2
ตําแหนง  วิทยากร  (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

5 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอง รฝ.วบ.ฉ.2  ชั้น 3

อาคาร 1  การไฟฟาเขต 2 

(อุบลราชธาน)ี ภาค 2

เลขที่ 195  ม.7  ถ.เลี่ยงเมือง  

ต.จระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี 

 จ.อุบลราชธานี  34000

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 
4 62122180008 นางสาว พรหทัย ลดาวัลย ณ อยุธยา

5 62122180009 นาย พีรภาส มูลพรม

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 

10970,10971

หนาที่ 4 จาก 9



ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานท่ี

1 62122190001 นางสาว ศุภกร เสนบุญมี

2 62122190003 นาย ศุภวัฒน ชูชื่น

3 62122190005 นาย วศริพล พรหมโคตรวงศ

4 62122190007 นางสาว เบ็ญจพร อินทนา

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคณุสมบัติและเอกสารตางๆ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA ประจําป 2562

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี ภาค 2
ตําแหนง  เศรษฐกร  (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

5 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอง อฝ.บพ.ฉ.2  ชั้น 2

อาคาร 2  การไฟฟาเขต 2 

(อุบลราชธาน)ี ภาค 2

เลขที่ 195  ม.7  ถ.เลี่ยงเมือง  

ต.จระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี 

 จ.อุบลราชธานี  34000

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 

5 62122190013 นางสาว พิรญาณ รุงชีวิน
10970,10971

หนาที่ 5 จาก 9



ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานท่ี

1 62122510021 นาย ธนาวัฒน บุญมี

2 62122510037 นาย วัชรินทร ผลทับทิม

3 62122510043 นาย ณัฐวุฒิ สงบุญธรรม

4 62122510066 นาย นลธวชั กัญญะลา

5 62122510084 นาย ไชยวัฒน วงษศา

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคณุสมบัติและเอกสารตางๆ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA ประจําป 2562

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี ภาค 2
ตําแหนง  พนักงานชาง (ไฟฟา)  (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

6 62122510092 นาย ศักดิ์สิทธิ์ วงัหอม

7 62122510105 นาย พีระพงษ บุญเฟรือง

8 62122510117 นาย สุริยันต พันโบ

9 62122510119 นาย ธนายงค นารีนุช

10 62122510125 นาย เขตโสภณ แกนจันทร

11 62122510128 นาย ศุภชัย อินไชยา

12 62122510129 นาย ธวัฒชัย ศรีคํามา

13 62122510159 นาย ธนะพัฒน เชาวกูลวราพงษ

14 62122510168 นาย ชาญณรงค พันธมา

15 62122510174 นาย ประพันธ เพ็งสอน

16 62122510205 นาย ภาณุวัฒน ทองอินทร

17 62122510238 นาย คมสันต เนตรวงษ

18 62122510239 นาย ไกรพล ภูอาศัย

19 62122510243 นาย ธนากรณ จันสุตะ

5 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หองประชุม ชั้น 2

อาคารฝายปฏิบัติการและ

บํารุงรักษา

การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี 

ภาค 2

เลขที่ 195  ม.7  ถ.เลี่ยงเมือง  

ต.จระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี 

 จ.อุบลราชธานี  34000

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 

10970,10971

19 62122510243 นาย ธนากรณ จันสุตะ

20 62122510264 นาย สุริยา ทองปาน

หนาที่ 6 จาก 9



ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานท่ี

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคณุสมบัติและเอกสารตางๆ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA ประจําป 2562

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี ภาค 2
ตําแหนง  พนักงานชาง (ไฟฟา)  (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

21 62122510275 นาย สุวทิยา สิงสถาน

22 62122510279 นาย บารมี บัวทอง

23 62122510282 นาย นัททพงษ ไชยสอน

24 62122510290 นาย อาทิตย ชอบดานกลาง

25 62122510365 นาย อิทธิพล ศรีนะพรม
5 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หองประชุม ชั้น 2

อาคารฝายปฏิบัติการและ

บํารุงรักษา

การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี 

ภาค 2

26 62122510391 นาย ไชยา สุริโย

27 62122510415 นาย จรัสศักดิ์ อุทรักษ

28 62122510447 นาย จตุพร ยะลา

29 62122510448 นาย ตรีธเนตร ดวงวงษา

30 62122510489 นาย จารุกิตติ์ สีสรรณ

5 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

เลขที่ 195  ม.7  ถ.เลี่ยงเมือง  

ต.จระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี 

 จ.อุบลราชธานี  34000

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 

10970,10971

หนาที่ 7 จาก 9



ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานท่ี

1 62122550009 นาย ณัฐพงษ จันทะดวง

2 62122550011 นางสาว วัชราภรณ กุจันทร

3 62122550016 นาย วัชระ นิรัมย

4 62122550017 นาย ชิตพล เทพา

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคณุสมบัติและเอกสารตางๆ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA ประจําป 2562

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี ภาค 2
ตําแหนง  พนักงานคมุเครื่องคอมพิวเตอร  (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

5 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอง อฝ.บพ.ฉ.2  ชั้น 2

อาคาร 2  การไฟฟาเขต 2 

(อุบลราชธาน)ี ภาค 2

เลขที่ 195  ม.7  ถ.เลี่ยงเมือง  

ต.จระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี 

 จ.อุบลราชธานี  34000

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 

5 62122550024 นาย ยงยุทธ ชัยภา

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 

10970,10971

หนาที่ 8 จาก 9



ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานท่ี

1 62122590020 นาย ภากร ไชยแสง

2 62122590091 นางสาว เปมิกา ลิ้มทอง

3 62122590140 นาย อิศรา มุงคณุ

4 62122590154 นางสาว สุธิดา ปลื้มจิตร

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคณุสมบัติและเอกสารตางๆ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA ประจําป 2562

สังกัด การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี ภาค 2
ตําแหนง  พนักงานพสัดุ  (เรียงตามเลขประจําตัวสอบ)

5 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอง อฝ.บพ.ฉ.2  ชั้น 2

อาคาร 2  การไฟฟาเขต 2 

(อุบลราชธาน)ี ภาค 2

เลขที่ 195  ม.7  ถ.เลี่ยงเมือง  

ต.จระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี 

 จ.อุบลราชธานี  34000

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 
4 62122590154 นางสาว สุธิดา ปลื้มจิตร

5 62122590171 นางสาว มัทวนั ดาโรจน

โทร 0 4524 2434-6 ตอ 

10970,10971

หนาที่ 9 จาก 9




