
ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62111010011 นางสาว สุมินตรา อุดค า

2 62111010013 นาย ธนากร สุริยะมณี

3 62111010014 นาย ธนภทัร ไทยอ่อน

4 62111010015 นาย สุวนิัย น้อยวงศ์

5 62111010020 นาย พรีวสั ทพัวงค์

6 62111010023 นาย ธรีพล นิมิตรศิลป์

7 62111010026 นาย ปณุณวชิ พนัทอง

8 62111010030 นาย เฉลิมศักด์ิ เครือไทย

9 62111010036 นาย กิติพงศ์ ชุ่มวงค์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

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

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งเขลางค์นคร ชั้น 2 
อาคาร 3 

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 1 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62111020001 นางสาว สุชานันท์ ยอดชุมภู

2 62111020003 นาย ขจรรัฐ มากไมตรี

3 62111020006 นาย ณัฐพล เหมืองหม้อ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เชียงใหม)่ ภำค 1
ต ำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้ำสือ่สำรและโทรคมนำคม)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งเขลางค์นคร ชั้น 2 อาคาร 3 
การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 

ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 2 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62111050003 นาย กัมปนาท จันแจ

2 62111050006 นาย ศุภษติ ปนัจันตา

3 62111050007 นาย พงศยา สมบรูณ์พงศ์

4 62111050008 นาย ณัฐชนน ศิริ

5 62111050009 นาย ณฤดล ศรีตะระโส

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

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

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งเขลางค์นคร ชั้น 2 อาคาร 3 
การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 

ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 3 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62111100001 นางสาว ชวกิา หลูสุริยา

2 62111100002 นางสาว ณัฐชยา จันทะวงั

3 62111100003 นางสาว เกวลี มณีวรรณ์

4 62111100006 นางสาว เขมจิรา ประภาพรหม

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เชียงใหม)่ ภำค 1
ต ำแหน่ง  นักบัญชี  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งเขลางค์นคร ชั้น 2 อาคาร 3 
การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 

ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 4 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62111110001 นางสาว ปยินุช ค าขวาง

2 62111110002 นาย กร ปรัตเถ

3 62111110003 นางสาว ดวงฤทยั แก้วมูล

4 62111110004 นาย ชวนภ ศิริพรุิณ

5 62111110006 นางสาว พรพจนา กองแสงศรี

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เชียงใหม)่ ภำค 1
ต ำแหน่ง นักปฏบิัติงำนเทคนิค (จป.วิชำชีพ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งเขลางค์นคร ชั้น 2 อาคาร 3 
การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 

ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 5 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62111510009 นาย ธรีกานต์ บญุมา

2 62111510011 นาย ภสิูทธิ มหาวงศ์

3 62111510014 นาย ณภทัร ใจสิทธิ

4 62111510020 นาย สมเพชร วงค์ษา

5 62111510059 นาย ศุภณัฐ ดวงสาร

6 62111510087 นาย วฒิุชัย ค าเปง็

7 62111510126 นาย ธนกฤต คงเจริญ

8 62111510131 นาย ชุติพงศ์ ชัยลังกา

9 62111510132 นาย สิริภพ สุนา

10 62111510142 นาย พรีศักด์ิ สมพงษว์ชัรกุล

11 62111510169 นาย ยุทธภพ ทมิมวด

12 62111510171 นาย ปฏพิฒัน์ กาศแสวง

13 62111510187 นาย จักรพนัธ์ โทน่ร่องช้าง

14 62111510203 นาย ธนากูล บาทา้ว

15 62111510204 นาย ภทัรพงษ์ เสนา

16 62111510253 นาย วสันต์ ปนิตาสา

17 62111510266 นาย ธวชัชัย ปู่เปง็

18 62111510270 นาย วรกานต์ ตุละทา

19 62111510272 นาย สมเกียรติ ธรรมนันท์

20 62111510289 นาย ณัฐวทิย์ ชัยทร

21 62111510291 นาย วฒันศักด์ิ บญุมี

22 62111510300 นาย สันติ แสนหล้า

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

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

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 6 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

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

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

23 62111510313 นาย นภสินธุ์ ภาวฒัน์นิมิต

24 62111510316 นาย พรัีชชัย อานุภาพ

25 62111510332 นาย ณัฐวฒิุ กาฬภกัดี

26 62111510333 นาย จักรภพ พว่งเงิน

27 62111510340 นาย นิพนธ์ กะโหแ้ก้ว

28 62111510359 นาย ธนาการ ดีมาก

29 62111510376 นาย  ุสุเมธ สุทธวาสน์

30 62111510384 นาย วตัพล ทะวงค์

31 62111510389 นาย จิรายุ ศรีมณี

32 62111510400 นางสาว ชลธชิา วงศ์เปี้ย

33 62111510415 นาย พงศ์ประพนัธ์ ชิตชาญชัย

34 62111510423 นาย พทิยา บญุมา

35 62111510464 นาย ดุสิต ชัยสงค์

36 62111510475 นาย ศานติ พงษช์ัด

37 62111510502 นาย ธนากรณ์ แก้วปั๋น

38 62111510510 นาย ยุทธพงษ์ ทมิทวด

39 62111510519 นาย ธนกฤต กุณาจันทร์

40 62111510529 นาย ธนพล ส่งเสริม

41 62111510545 นาย จิรวฒัน์ บารมี

42 62111510549 นาย พรีพงษ์ อินจัน

43 62111510550 นาย พงษช์ัย สืบสาร

44 62111510599 นาย ธวชัชัย วงค์แสง

1 กรกฎาคม 2562

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

2 กรกฎาคม 2562

08.30 น.

08.30 น.

หน้าที่ 7 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

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

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

45 62111510609 นาย ณัฐพล แสงหงษ์

46 62111510616 นาย ศาสตรวทิ แซงยะ

47 62111510620 นาย กิตติ พลิาจันทร์

48 62111510624 นาย สุนทร ขุนชาญโหมก

49 62111510633 นาย ทวศัีกด์ิ เขียวบตุร

50 62111510637 นาย ภาณุ อ้ายจาง

51 62111510638 นาย เอกพนัธ์ จ าปา

52 62111510665 นาย วรีะ ตัญโญ

53 62111510667 นาย ศรัณยพงศ์ โรจน์ปาน

54 62111510680 นาย ประธาน ทะระถา

55 62111510720 นาย เหล่าต้า ลุงอ่อง

56 62111510775 นาย อัครพนธ์ ชัยรัตน์

57 62111510790 นาย นนทวฒัน์ สงสาร

58 62111510814 นาย ธนากร ทาไชยวงศ์

59 62111510829 นาย เกียรติศักด์ิ สลีวงศ์

60 62111510842 นาย ศุภกิจ ขันย่าเปา้

61 62111510895 นาย รัตนชัย ไชยกุล

62 62111510896 นาย นิติพนธ์ ธอิุตม์

63 62111510909 นาย ศุภชัย สุริยะวงค์

64 62111510915 นาย เจษฎากร แก่นปนั

65 62111510928 นาย กรกฎ สวยงาม

66 62111510938 นาย พสัิณห์ ทากันท์

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 8 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

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

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

67 62111510939 นาย ปยิะ มีวรรณ

68 62111510947 นาย สุพจน์ เข็มจรูณย์

69 62111510950 นาย ฌวณิ อุดมชัยถาวร

70 62111510967 นาย กิตติพงษ์ วงค์ค าอ้าย

71 62111511009 นาย สาธติ ซ้อนเขียว

72 62111511029 นาย อภเิดช เรือนฟา้งาม

73 62111511049 นาย เอกชน เรืองสุขสุด

74 62111511053 นาย ฉัตรชัย ศรีตนชัย

75 62111511070 นาย เดชา แซ่กือ

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 9 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62111530051 นาย ภริูช ยลสิริวชิ

2 62111530057 นาย ณัฐดนัย รอมใจ

3 62111530062 นาย ณัฐนนท์ บปุผา

4 62111530069 นาย สุรินทร์ บญุเนตร์

5 62111530078 นาย ธนาวฒิุ บตุรน้ าเพช็ร

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เชียงใหม)่ ภำค 1
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (โทรคมนำคมและอิเล็กทรอนิกส์)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

08.30 น.2 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 10 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62111550007 นาย กิตติธร โรจนอุดมพร

2 62111550033 นาย ภชูิต นันต๊ะ

3 62111550038 นาย จักรพนัธุ์ กัลยา

4 62111550047 นาย เอกวฒัน์ ใจบญุ

5 62111550051 นาย ต่อพงษ์ ลังกาดี

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เชียงใหม)่ ภำค 1
ต ำแหน่ง  พนักงำนคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งเขลางค์นคร ชั้น 2 อาคาร 3 
การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 

ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 11 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62411510001 นาย วรีะพงษ์ ค าอดทน

2 62411510003 นาย วรีะ บญุณะ

3 62411510005 นาย อดุลวทิย์ ก้อนกลีบ

4 62411510006 นาย สรวศิ เทพจันทร์

5 62411510007 นาย ศราวธุ ร่ืนบรรเทงิ

6 62411510008 นาย กิตติชัย ธรรมสิงห์

7 62411510009 นาย สาธติ มูลศิริ

8 62411510010 นาย อภสิิทธิ์ ไกรสอาด

9 62411510011 นาย ธสันัญณวฒัน์ ชัยวาสน์

10 62411510014 นาย ณัฐวฒัน์ วงศ์คฑาวฒัน์

11 62411510015 นาย นิกร ผมขาว

12 62411510016 นาย วงศธร ปลิกศิริ

13 62411510020 นาย นฤทธิ์ หาญมงคล

14 62411510023 นาย สมชาย สมสมัย

15 62411510026 นาย อนุวฒัน์ ธริินทอง

16 62411510028 นาย พรีะพงษ์ เทพจักร์

17 62411510030 นาย พบิรูณ์ ยอดพบิตุร

18 62411510031 นาย จักรพนัธ์ ถาพยอม

19 62411510032 นาย อนุชิต ยาวชิัย

20 62411510035 นาย ณัชฐปกรณ์ การินธิ

21 62411510036 นาย อนันต์ บญุเพยีร

22 62411510039 นาย ธรีะวฒัน์ โพธิท์อง

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกกลุม่ลูกจำ้ง PEA เป็นพนักงำนวิชำชีพ ประจ ำปี 2562

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

3 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 12 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกกลุม่ลูกจำ้ง PEA เป็นพนักงำนวิชำชีพ ประจ ำปี 2562

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

3 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

23 62411510040 นาย ธนาพนัธ์ ใจนันตา

24 62411510044 นาย นเรศ หนัพนัส

25 62411510045 นาย กิตติภาคย์ มีผดุง

26 62411510046 นาย วสัินต์ สุริโย

27 62411510047 นาย วจิักษณ์ ฉัตรปวงค า

28 62411510048 นาย สิทธพิงษ์ อินทะญาติ

29 62411510050 นาย ก าพล ไพโรจน์

30 62411510053 นาย อรรถพล แก้วธรีอังกูร

31 62411510055 นาย นพรัตน์ พนัธุง์าม

32 62411510057 นาย ดนัย วงศ์ใหม่

33 62411510059 นาย กฤตพล ปะทะธง

34 62411510061 นาย นิรันดร์ ทาทอง

35 62411510062 นาย อัครเดช สุขเงิน

36 62411510064 นาย ณรงฤทธิ์ พนัธุเ์กษกรณ์

37 62411510067 นาย อดิศักด์ิ นิลสวทิ

38 62411510068 นาย จักรพงศ์ ทมิฬศักด์ิ

39 62411510069 นาย ทพิากร สุขนา

40 62411510070 นาย วรุตม์ พงศ์ศิริ

41 62411510071 นาย ชานนท์ จันทร์สม

42 62411510074 นาย กฤษณะ สิงหแ์ก้ว

43 62411510075 นาย อดิเรก หน่อค า

44 62411510076 นาย จิระพนัธุ์ สุมีรัง

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

3 กรกฎาคม 2562

4 กรกฎาคม 2562

08.30 น.

08.30 น.

หน้าที่ 13 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกกลุม่ลูกจำ้ง PEA เป็นพนักงำนวิชำชีพ ประจ ำปี 2562

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

3 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

45 62411510077 นาย ชูเกียรติ ทาจ้อย

46 62411510078 นาย วรีวฒัน์ นาคาตานิ

47 62411510082 นาย วรายุทธ จินะการ

48 62411510084 นาย ณัฐวฒิุ ศิริ

49 62411510085 นาย เสกสรรค์ แสงค า

50 62411510087 นาย มงคลรัตน์ อินต๊ะ

51 62411510088 นาย นัฐพงษ์ รัชฎาวรรณ์

52 62411510090 นาย อินสอน อินเหลา

53 62411510094 นาย จิรายุ ศรีแปง

54 62411510095 นาย ชัยนัฐ สุรินทร์

55 62411510096 นาย อนันต์ นารัตน์

56 62411510097 นาย ชัชวาล ฝูกฝน

57 62411510098 นาย กิตินันท์ สิทธวิงค์เปง็

58 62411510099 นาย วรีวฒัน์ ปญัญาศรี

59 62411510100 นาย สุทธพิงศ์ วงค์แสน

60 62411510101 นาย พงศกร จอมเมืองกาศ

61 62411510102 นาย คณภรณ์ อักษร

62 62411510104 นาย กิตติพงศ์ อัฎฐ์ประดิษฐ์

63 62411510105 นาย ตันตรานนท์ กูลสูงเนิน

64 62411510106 นาย เอกพล ใจเลิศ

65 62411510107 นาย ภานุพงศ์ ตุลาธาร

66 62411510109 นาย คมกริช เสาร์แก้ว

4 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 14 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกกลุม่ลูกจำ้ง PEA เป็นพนักงำนวิชำชีพ ประจ ำปี 2562

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

3 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

67 62411510112 นาย ขจรเกียรติ ศรีกระจ่าง

68 62411510113 นาย ปณัวทิย์ จันทรังษี

69 62411510114 นาย กฤษณะ วริิยะ

70 62411510115 นาย สุทธพิงศ์ สุยะ

71 62411510116 นาย สมนึก นภาประดาว

72 62411510117 นาย กฤษฎา สมชาย

73 62411510121 นาย อนุชิต ตาอ้าย

74 62411510122 นาย วทิยา ถาหล้า

75 62411510123 นาย พรศักด์ิ ปญัญาทพิย์

76 62411510124 นาย สมเจตน์ อ้อยใหญ่

77 62411510125 นาย ณรงค์ชัย ใจยอด

78 62411510126 นาย เกรียงศักด์ิ ค าปนั

79 62411510127 นาย นรสิงห์ สามนวล

80 62411510128 นาย สมบรูณ์ ฝึกฝน

81 62411510130 นาย ณัฐพงศ์ บญุตัน

82 62411510132 นาย ณรงค์เดช ต๊ิบเต็ม

83 62411510133 นาย อุทยั พมิพบิลูย์

84 62411510134 นาย ศักดาชัย เกิดปญัญา

85 62411510135 นาย ทวศัีกด์ิ พากอ

86 62411510136 นาย ยุทธภมูิ ติวาติน

87 62411510137 นาย คัมภร์ี บวัระเพช็ร

88 62411510140 นาย อภเิชษฐ์ จิตถา

4 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

5 กรกฎาคม 2562

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

08.30 น.

หน้าที่ 15 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกกลุม่ลูกจำ้ง PEA เป็นพนักงำนวิชำชีพ ประจ ำปี 2562

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

3 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

89 62411510141 นาย อภวิฒิุ ไชยยวง

90 62411510143 นาย จักร์พนัธ์ ทองแหง

91 62411510144 นาย ณัฐวฒิุ ใหม่สวสัด์ิ

92 62411510145 นาย พงศาพรรณ นามวงศ์

93 62411510148 นาย กิติพงษ์ เปิ้นตานะ

94 62411510150 นาย วรีะพงษ์ กันทะวงั

95 62411510152 นางสาว ทานตะวนั วรรณพรหม

96 62411510153 นางสาว ราตรี ววิฒัน์ฐิติชัย

5 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 16 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62411530001 นางสาว สุกัญญา ครินชัย

2 62411530002 นาย อนุรักษ์ อานนท์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกกลุม่ลูกจำ้ง PEA เป็นพนักงำนวิชำชีพ ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เชียงใหม)่ ภำค 1
ต ำแหน่ง พนักงำนช่ำง (โทรคมนำคมและอิเล็กทรอนิกส์)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

5 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งหริภญุชัย 
ชั้น 2 อาคาร 3

การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 
ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

หน้าที่ 17 จาก 18



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62411570003 นางสาว พรีะภรณ์ สุภาษี

2 62411570015 นางสาว พชัรากุล ปุ๊ดขัน

3 62411570029 นาย ธนาคาร เชื้อเขียว

4 62411570031 นางสาว ศิรินทรา กอนแสง

5 62411570032 นางสาว วลิาสินี บญุอินทร์

6 62411570038 นางสาว มลฤดี ใจสงค์

7 62411570040 นางสาว วริศรา ประทม

8 62411570042 นางสาว ภวรัญชน์ พนิโปน

9 62411570047 นางสาว ศศิธร บญุเลิศลภ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกกลุม่ลูกจำ้ง PEA เป็นพนักงำนวิชำชีพ ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เชียงใหม)่ ภำค 1
ต ำแหน่ง  พนักงำนบัญชี  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หอ้งเขลางค์นคร ชั้น 2 อาคาร 3 
การไฟฟา้เขต 1 (เชียงใหม)่ 

ภาค 1

เลขที่ 208  ถ.เชียงใหม-่ล าพนู
ต.วดัเกต  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5324 1018  

ต่อ 10970-71

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หน้าที่ 18 จาก 18




