
ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62142010002 นาย ภมูิพงศ์ ล่ิมวงค์สวสัด์ิ

2 62142010004 นาย ศันสนะ จินดารัตน์

3 62142010006 นาย ด ารงค์ศักด์ิ บญุเรือง

4 62142010010 นาย ศุกประกิจ เผ่ือแผ่

5 62142010011 นาย พสิิฐ เรืองรักษ์

6 62142010012 นาย ววิรรธน์ นาสมปอง

7 62142010019 นาย กันตภณ จีระสันติกุล

8 62142010023 นาย อติวชิญ์ ประชุมทอง

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (นครศรีธรรมรำช) ภำค 4
ต ำแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งประชุม ชั้น 1 
อาคาร SCADA
การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4

เลขที่ 167  ถ.สายเอเซีย 
ต.นาสาร  อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0 7537 8443

หน้าที่ 1 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62142100001 นางสาว นิชาภทัร พรหมด า

2 62142100004 นางสาว เรืองรัตน์ เรืองแก้ว

3 62142100006 นางสาว สิริกาญจน์ โพธิท์อง

4 62142100010 นางสาว นิลุบล เรืองรักษ์

5 62142100013 นางสาว สุกัญญา บญุมี

6 62142100014 นางสาว มณฑาทพิย์ ศรีโภคา

7 62142100017 นางสาว กัณธญิา คงบญุ

8 62142100018 นางสาว ปญิชาน์ ภกัดีใหม่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (นครศรีธรรมรำช) ภำค 4
ต ำแหน่ง  นักบัญชี  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 2 
อาคาร SCADA
การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4

เลขที่ 167  ถ.สายเอเซีย 
ต.นาสาร  อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0 7537 8443

หน้าที่ 2 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62142110001 นาย อธวิฒัน์ ประเสริฐกุล

2 62142110003 นางสาว ปวณ์ีสุดา ขุนไกร

3 62142110004 นางสาว ฐิติกาญจน์ ชาญน้ า

4 62142110006 นางสาว สิริพร ปล้ืมกมล

5 62142110007 นางสาว ธญัวรัตน์ ศิลารักษ์

6 62142110009 นางสาว อัจฉรภรณ์ หนูเกาะทวด

7 62142110010 นางสาว สมฤทยั ฉิมพลี

8 62142110011 นางสาว ชลธชิา แก้วน า

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (นครศรีธรรมรำช) ภำค 4
ต ำแหน่ง  นักปฏบิัติงำนเทคนิค (จป.วิชำชีพ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งประชุม ชั้น 1 
อาคาร SCADA
การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4

เลขที่ 167  ถ.สายเอเซีย 
ต.นาสาร  อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0 7537 8443

หน้าที่ 3 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62142130002 นางสาว อัญชิสา เรืองสูง

2 62142130009 นางสาว วภิาวี หาญเดชา

3 62142130010 นางสาว อนัญญา ปล้ืมอารมณ์

4 62142130011 นางสาว วรัญญา แสนพยุหะ

5 62142130014 นางสาว พรสุดา ชัยฤทธิ์

6 62142130018 นางสาว พชัรียา วเิชียรรักษ์

7 62142130023 นางสาว นลินทพิย์ โศภตัวรพงศ์

8 62142130026 นางสาว ธนาภา ควรผดุงศักด์ิ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (นครศรีธรรมรำช) ภำค 4
ต ำแหน่ง  นักพัสดุ  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 2 
อาคาร SCADA
การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4

เลขที่ 167  ถ.สายเอเซีย 
ต.นาสาร  อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0 7537 8443

หน้าที่ 4 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62142140002 นาย สุเมธี เกิดด้วยทอง

2 62142140003 นาย กฤษต เหนือคลอง

3 62142140004 นาย ปวยี์ เพชรรักษ์

4 62142140006 นาย พงศ์ทศัน์ บวัเลิศ

5 62142140007 นางสาว ภทัรานิษฐ์ จิตรตรง

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (นครศรีธรรมรำช) ภำค 4
ต ำแหน่ง  นักระบบงำนคอมพิวเตอร์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 2 
อาคาร  SCADA
การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4

เลขที่ 167  ถ.สายเอเซีย 
ต.นาสาร  อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0 7537 8443

หน้าที่ 5 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62142160001 นาย สุพศิน บญุน า

2 62142160002 นางสาว พมิพสิ์ริ พลภกัดี

3 62142160004 นาย กฤตนนท์ มณีบตุร

4 62142160005 นางสาว วราภรณ์ บริพนัธ์

5 62142160006 นางสาว จตุพร แซ่เต่ียว

6 62142160007 นาย ธงธาดา วบิลูกิจ

7 62142160008 นาย พรัิฐ ต้ังสุขเจริญกุล

8 62142160010 นางสาว ณัฐรียา พรมมา

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (นครศรีธรรมรำช) ภำค 4
ต ำแหน่ง  นิติกร  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 2 
อาคาร SCADA
การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4

เลขที่ 167  ถ.สายเอเซีย 
ต.นาสาร  อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0 7537 8443

หน้าที่ 6 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62142510001 นาย พงศกร ศรีใสพฒันกุล

2 62142510025 นาย ตะวนั ราชมณี

3 62142510037 นาย กฤตยชญ์ แหมะหวงั

4 62142510065 นาย กฤษฎา ทองค า

5 62142510070 นาย ฟาฮัด กูเเหม

6 62142510073 นาย ธวุานนท์ ศรีรักษ์

7 62142510085 นาย เฉลิมเกียรติ สายวารี

8 62142510101 นาย ปริวฒัน์ ปั้นแก้ว

9 62142510118 นาย ทสัพงษ์ ประไพ

10 62142510130 นาย ณัฐพงษ์ ดีทอง

11 62142510135 นาย อดิศักด์ิ เเซ่ล้ิม

12 62142510147 นาย วรวฒิุ ขยันกิจ

13 62142510171 นาย ศรายุทธ หรัิญรัตน์

14 62142510182 นาย ขจรศักด์ิ แก้วทอง

15 62142510212 นาย ศรัณย์ รุจิธนพร

16 62142510245 นาย ธนพงษ์ สัมพนัธมาศ

17 62142510263 นาย สันติชัย สุขปาน

18 62142510267 นาย จุฑาวฒัน์ แกล้วณรงค์

19 62142510269 นาย ณัฏฐกิตติคุณ ชูแก้ว

20 62142510285 นาย สุรศักด์ิ ค ามณี

21 62142510289 นาย ดุสิต ก๋งอุบล

22 62142510292 นาย ไตรรงค์ ขาวล้วน

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (นครศรีธรรมรำช) ภำค 4
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งประชุม ชั้น 1 
อาคาร SCADA
การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4

เลขที่ 167  ถ.สายเอเซีย 
ต.นาสาร  อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0 7537 8443

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 (นครศรีธรรมรำช) ภำค 4
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งประชุม ชั้น 1 
อาคาร SCADA
การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4

เลขที่ 167  ถ.สายเอเซีย 
ต.นาสาร  อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0 7537 8443

23 62142510303 นาย อริญชัย ณ ถลาง

24 62142510309 นาย ภาสกร โพธสิาร

25 62142510313 นาย พรีวชิญ์ ขุนไพชิต

26 62142510323 นาย ประเสริฐ สิกขาจารย์

27 62142510329 นาย บณัฑิตย์ อ่อนน้อม

28 62142510344 นาย พรีะพล ด าค า

29 62142510352 นาย อรรถพล พรมจันทร์

30 62142510376 นาย ธนกฤต ราชูการ

31 62142510395 นาย พทิยา ฤทธโิชติ

32 62142510398 นาย พนัสชัย เอมย่านยาว

33 62142510410 นาย เจษฎา พรหมทอง

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งประชุม ชั้น 1 
อาคาร SCADA
การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4

เลขที่ 167  ถ.สายเอเซีย 
ต.นาสาร  อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0 7537 8443

หน้าที่ 8 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62142540005 นางสาว สรารัตน์ ค านุชนารถ

2 62142540013 นาย ชิราวธุ เมืองแก้ว

3 62142540015 นาย เฉลิมพล ดวงสุวรรณ

4 62142540016 นาย ตนุวตัน์ หลิกแก้ว

5 62142540019 นาย โกวทิย์ นิยมเดชา

6 62142540024 นาย ดลวฒัน์ ทองสกุล

7 62142540026 นาย ณัฐวฒิุ เรืองเพชร

8 62142540029 นาย อามีน ศรีริภาพ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (นครศรีธรรมรำช) ภำค 4
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (โยธำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

3 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งประชุม ชั้น 1 
อาคาร SCADA
การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4

เลขที่ 167  ถ.สายเอเซีย 
ต.นาสาร  อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0 7537 8443

หน้าที่ 9 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62142550006 นาย ชาคริน ดวงพตัรา

2 62142550008 นาย จักรกฤษณ์ ศักดา

3 62142550020 นาย ธนัท อัครเรือน

4 62142550037 นางสาว สุทธนิันท์ ไทยประดิษฐ

5 62142550041 นาย ปฐมพงศ์ อาศน์สุวรรณ

6 62142550063 นาย ธนูศิลป์ บญุจันทร์

7 62142550079 นาย กิตติพร จุลชู

8 62142550084 นาย อนุสิทธิ์ บลัิงโหลด

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (นครศรีธรรมรำช) ภำค 4
ต ำแหน่ง  พนักงำนคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 2 
อาคาร SCADA
การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4

เลขที่ 167  ถ.สายเอเซีย 
ต.นาสาร  อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0 7537 8443

หน้าที่ 10 จาก 11



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62142570013 นางสาว วภิาวี อมประนาม

2 62142570100 นางสาว ภชัราภรณ์ ภมูิพรม

3 62142570105 นางสาว ภาวณีิ แสงวเิชียร

4 62142570114 นางสาว ณัฐสิมา ฮุยเปา้

5 62142570120 นางสาว ภานิพตัต์ แก้วพชิัย

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 2 (นครศรีธรรมรำช) ภำค 4
ต ำแหน่ง  พนักงำนบัญชี  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งสมุด ชั้น 2 
อาคาร SCADA
การไฟฟา้เขต 2 

(นครศรีธรรมราช) ภาค 4

เลขที่ 167  ถ.สายเอเซีย 
ต.นาสาร  อ.พระพรหม 

จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0 7537 8443

หน้าที่ 11 จาก 11




