
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100010003 นาย เพญ็เพชร เฉยศรีเพชร

2 62100010012 นาย ณัฐวิทยวุฒิ สนธยานานนท์

3 62100010013 นาย เจษฎาวุธ ดอเลาะ

4 62100010016 นาย จักรพงษ์ พลอยมา

5 62100010017 นาย เจนณรงค์ พนูยอด

6 62100010020 นาย ธีรดนย์ ตันติศักด์ิ

7 62100010026 นาย ปริญญา อินทร์เอี่ยม

8 62100010031 นาย วรากร ชลปฐมพกิุลเลิศ

9 62100010042 นาย ภัทรพส จันทะโชติ

10 62100010043 นาย ธนวันต์ อนรัุกษ์

11 62100010050 นาย ภูริช เหมือนอ้อย

12 62100010052 นางสาว ศุกลพรรษ ล่ามกิจจา

13 62100010058 นาย กฤต อุบลบาล

14 62100010059 นาย สันติภาพ แสงวิชัย

15 62100010062 นาย สิริพงศ์ วินวิรรณ

16 62100010063 นาย ณัฐพงศ์ ศรีวารีรัตน์

17 62100010067 นาย วัลลภ เศษสูงเนนิ

18 62100010069 นาย พสิิทธ์ิ สุขคุ้ม

19 62100010070 นาย วงศธร ยามเย็น

20 62100010076 นาย เตชินท์ อินทสิทธ์ิ

21 62100010077 นาย พงศธร ศิริจันทร์เพญ็

1 กรกฎาคม 2562

1 กรกฎาคม 2562

08.00 น.

1 กรกฎาคม 2562

1 กรกฎาคม 2562

2 กรกฎาคม 2562

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้า)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

08.00 น.

09.30 น.

12.30 น.

14.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

หนา้ที ่1 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 กรกฎาคม 2562

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้า)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

08.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

22 62100010080 นาย ธนพนธ์ การัยภูมิ

23 62100010084 นาย ไสว แซ่ลก

24 62100010089 นาย สิรวิชญ์ เพยีงใจวงค์

25 62100010092 นางสาว หทยัรัตน์ กอฤกษ์กุล

26 62100010093 นางสาว สุพชัญา ไชยชมภู

27 62100010096 นาย ณัฏฐ์ พงษ์นกิร

28 62100010097 นาย ภาคิไน ใจดา

29 62100010099 นางสาว ปจัฉิมาพร กุลสิงห์

30 62100010100 นาย จักรพนัธ์ อร่ามดิลกรัตน์

31 62100010102 นาย ชญานนิ กนกกังสดาล

32 62100010106 นางสาว จุฑามาศ แอมพมิาย

33 62100010112 นาย อติภัท พูว่ณิชย์

34 62100010119 นาย ณพวัฒน์ พนัธ์ุอัจฉริย

35 62100010121 นางสาว ทฤฒมน จันทร

36 62100010124 นาย พงศธร วงค์อนกุุล

37 62100010125 นาย ยงยุทธ โชติจันทร์

38 62100010126 นาย อภิวัฒน์ อุไรรัตน์

39 62100010130 นางสาว นสุราภรณ์ มณีมาศ

40 62100010132 นาย กานต์ เม่งช่วย

41 62100010138 นาย ธนกร วัชรินทร์

42 62100010142 นาย กิตติชัย ตวนกูเปยี

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

12.30 น.

14.00 น.

2 กรกฎาคม 2562

2 กรกฎาคม 2562

3 กรกฎาคม 2562

3 กรกฎาคม 2562

2 กรกฎาคม 2562 09.30 น.

08.00 น.

09.30 น.

หนา้ที ่2 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 กรกฎาคม 2562

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้า)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

08.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

43 62100010144 นาย สุริยพงศ์ เพชรศรี

44 62100010146 นาย รัชชานนท์ มาสุวรรณ

45 62100010152 นาย นรรฆวี อินต๊ะแสน

46 62100010153 นาย พงศกร อั้งสุพว่ง

47 62100010158 นาย ทรงกลด พรมหมิ

48 62100010160 นาย พงศ์ปณต ไวบรรเทา

49 62100010166 นาย ศักด์ิโสภณ ชุมอักษร

50 62100010167 นาย จตุภูมิ พุม่ด า

51 62100010171 นาย ณัฐพงศ์ มูลสาร

52 62100010175 นาย ณฐวร สินสุภา

53 62100010182 นางสาว กมลเนตร พว่งลา

54 62100010183 นาย สังสิต แซ่จิว

55 62100010186 นาย จิณณวัตร วรรณโสภา

56 62100010188 นางสาว นสัณีย์ ยวงใย

57 62100010189 นาย สิทธินนท์ สังข์ทอง

58 62100010196 นาย วุฒิภูมิ กาญจนา

59 62100010198 นางสาว ชญากานต์ ขันธ์ทอง

60 62100010199 นาย ธวัชชัย ส าราญใจ

61 62100010206 นาย พงศ์ศรัณย์ ภัควีรภัทร

62 62100010210 นาย วรัชญ์ อังกิติตระกูล

63 62100010211 นางสาว ณัฐวดี สุทธิธรรมรักษ์

14.00 น.

08.00 น.

09.30 น.

12.30 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

3 กรกฎาคม 2562

4 กรกฎาคม 2562

4 กรกฎาคม 2562

4 กรกฎาคม 2562

3 กรกฎาคม 2562

12.30 น.

หนา้ที ่3 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 กรกฎาคม 2562

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้า)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

08.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

64 62100010215 นาย วิศรุต เส็งสมวงษ์

65 62100010221 นาย ณพงศกร ก้องจตุศักด์ิ

66 62100010222 นาย นครินทร์ เพชรมงคลชัย

67 62100010225 นาย อภิสิทธ์ิ เมฆะ

68 62100010228 นาย ณฐพล สินธุมงคล

69 62100010231 นาย ณัฐกิตต์ิ รัตนศิรินทรวุธ

70 62100010235 นางสาว พชัรพร ศิริถาพร

71 62100010242 นาย วุฒิพร อนกุูล

72 62100010243 นาย กิตติคุปต์ คุณโฑ

73 62100010253 นาย ธนนิทรั์ฐ ฉัตรนเิทศตระกูล

74 62100010257 นาย ทศพล ทองสุกดี

75 62100010259 นาย ศิวนาถ สักกะพลางกูร

76 62100010260 นาย ปฏินนัท์ วงศ์หล่อ

77 62100010265 นาย พรรษวัฒน์ เกิดโมลี

78 62100010269 นาย ภาณุวิชญ์ โสภากร

79 62100010276 นาย ธีรภัทร สมประเสริฐศักด์ิ

80 62100010278 นาย ภาณุพงศ์ ปรางศร

81 62100010280 นาย พรเทพ อุทารสกุล

82 62100010282 นาย อภิเษก สุวรรณรัตน์

83 62100010289 นางสาว ธนพร พละสรร

84 62100010292 นางสาว สุภัควดี เจดีย์กัน

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

5 กรกฎาคม 2562 14.00 น.

5 กรกฎาคม 2562

5 กรกฎาคม 2562

5 กรกฎาคม 2562

08.00 น.

09.30 น.

12.30 น.

4 กรกฎาคม 2562 14.00 น. 

หนา้ที ่4 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 กรกฎาคม 2562

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้า)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

08.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

85 62100010304 นาย ยศพชัร์ วงศ์รัตน์ 5 กรกฎาคม 2562 14.00 น.

86 62100010305 นาย ธนพล ร้อยศรี

87 62100010309 นางสาว ณิชกานต์ ไตรสาร

88 62100010311 นาย นพพร สมฤทธ์ิ

89 62100010312 นาย ภคภพ นธิินวคุณไพศาล

90 62100010318 นาย พสิษฐ์ วงศ์ปติิรุ่งเรือง

91 62100010322 นาย ณพศั จิตสัมพนัธเวช

92 62100010326 นาย กิตติภณ ทองพรหม

93 62100010334 นาย กวิน ชัยเทพ

94 62100010341 นาย ชัยรัตน์ วินยัพานชิ

95 62100010344 นาย พงศ์ภัค รัตนบริรักษ์

96 62100010347 นาย ณัท สร้อยแก้ว

97 62100010349 นาย ธนากร จุ้ยศรีแก้ว

98 62100010351 นางสาว นริชา เอกะกุลานนัต์

99 62100010355 นางสาว อัญญารัตน์ มงคลวีระพนัธ์

8 กรกฎาคม 2562

14.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

8 กรกฎาคม 2562

8 กรกฎาคม 2562

8 กรกฎาคม 2562

08.00 น.

09.30 น.

12.30 น.

หนา้ที ่5 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100020005 นาย ภูมิภัทร ภิญโญภาวศุทธิ

2 62100020008 นาย อานนท์ เอี่ยมวรรณ

3 62100020009 นาย คงณัฐ มฤกุล

4 62100020016 นาย สุภีม นริะหานี

5 62100020017 นาย ณัฐนยั สุพนัธ์ุวณิช

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้าสือ่สารและโทรคมนาคม)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

4 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

หนา้ที ่6 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100030007 นางสาว คัทลียา ศรีวัฒนพงศ์

2 62100030012 นาย ชญานนท์ ฉัตรศรีสกุล

3 62100030014 นางสาว พดัชา ทรงโฉม

4 62100030019 นาย ภาณุวุฒิ สอนบตุรดี

5 62100030021 นาย โสณกุล ค านวนชัย

6 62100030022 นาย ณัฐดนยั สุดเจริญ

7 62100030027 นางสาว อรอินทุ์ พงึประเสริฐ

8 62100030038 นาย คุณานนต์ คารวะชนะภัย

9 62100030042 นางสาว พธิิตา พวงสุวรรณ

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง วิศวกร (คอมพิวเตอร์)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

08.00 น.3 กรกฎาคม 2562

12.30 น.3 กรกฎาคม 2562

หนา้ที ่7 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100050002 นางสาว ธันยวีร์ เจียรมณีโชติชัย

2 62100050017 นาย ณัฐภูมิ บรรดาจันทร์

3 62100050025 นาย ณัฐกิตต์ เพชรอาวุธ

4 62100050036 นาย ปยิชาติ ภคสันต์

5 62100050037 นาย อัษฎางค์ คณะภิกขุ

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง วิศวกร (โยธา)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

4 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

หนา้ที ่8 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100060001 นาย พชรพล โลกสุวรรณ

2 62100060006 นางสาว ลัทธวรรณ ไชยมงคล

3 62100060014 นาย พลชัย บญุศรีดา

4 62100060026 นางสาว ฐิติมา เงาสุรัชนี

5 62100060028 นางสาว ชลิตา มุขสมบติั

6 62100060031 นางสาว โสรยา กมลภากรณ์

7 62100060032 นางสาว กุลวดี พงศีลวัต

8 62100060035 นางสาว ศกลวรรณ สุขสันต์นกุูล

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  นักการเงิน  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร  10900  โทร 
0 2590 5857

08.00 น.3 กรกฎาคม 2562

09.30 น.3 กรกฎาคม 2562

หนา้ที ่9 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100080002 นาย สุรเชษฐ์ สัมฤทธ์ิ

2 62100080003 นางสาว ก้านตอง ทองอ่ า

3 62100080009 นาย พลาธิป ศิริกาญจนโรจน์

4 62100080024 นาย วิภาศน์ ผลเกิด

5 62100080035 นางสาว นธิินนัท์ เล่ือนไธสง

6 62100080045 นางสาว ธัญวรัชต์ แช่มโชติ

7 62100080050 นางสาว สกนธ์ภรณ์ เจนชวลิตมงคล

8 62100080051 นาย ชนสรณ์ หุน่ดี

9 62100080052 นางสาว รุ่งรวิน ภิบาลญาติ

10 62100080075 นาย วิสูตร ราโรจน์

11 62100080076 นางสาว นวพร มีสอาด

12 62100080083 นาย ปฏิภัทร รามาตย์

13 62100080084 นาย ณภัทร จันทร์ละออ

14 62100080098 นางสาว ช.พชิญดา เพช็ญไพศิษฏ์

15 62100080107 นางสาว กัณฐิกา สิทธิไทย

16 62100080121 นางสาว ณัชชา พลูสยม

17 62100080125 นาย ณภัทร ธนะโชครุ่งเรือง

18 62100080133 นางสาว สิตา บตุรสวรรค์

19 62100080147 นาย พสุิทธ์ิ เกิดทงั

20 62100080166 นางสาว จิรัชญา อยู่ดี

21 62100080168 นาย อัฐกร จันทนรัตน์

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5   
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

08.00 น.1 กรกฎาคม 2562

10.00 น.1 กรกฎาคม 2562

12.30 น.1 กรกฎาคม 2562

14.30 น.1 กรกฎาคม 2562

08.00 น.2 กรกฎาคม 2562

10.00 น.2 กรกฎาคม 2562

หนา้ที ่10 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100100003 นางสาว พรตะวัน เหงียบกุล

2 62100100008 นาย พสิิทธ์ิ วัฒนกุล

3 62100100010 นางสาว ธัญลักษณ์ อุดมศิลป์

4 62100100014 นาย จักรเรศ เรืองรัศมีเทพ

5 62100100017 นางสาว นลินลักษณ์ วงศ์มีชัย

6 62100100037 นางสาว วิภาวัลย์ วัทธศิลป์

7 62100100044 นางสาว ภัทรวดี ชัยวิเศษ

8 62100100046 นางสาว นภสร สถากุลเจริญ

9 62100100057 นางสาว อภิชญา พดัแก้ว

10 62100100085 นางสาว ชนาภา กลางใจ

11 62100100087 นาย ภวินท์ แพสุวรรณ์

12 62100100098 นางสาว ธนพร เสพสุข

13 62100100127 นางสาว กานต์รวี อินทมาตร์

14 62100100148 นางสาว ศิรดา วิเชียรทวี

15 62100100153 นางสาว รินรดา พพิฒันวานชิ

16 62100100156 นางสาว พรรษา พลูสินากร

17 62100100159 นางสาว วรัญญา ยอมิน

18 62100100166 นางสาว ทพิย์สุดา สาหร่ายทอง

19 62100100179 นางสาว กริษฐา จบศรี

20 62100100183 นางสาว พริญาณ์ ทวีวัฒนสมบรูณ์

21 62100100184 นางสาว กัณฐีรัตน์ บญุยืน

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  นักบัญชี  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

08.00 น.1 กรกฎาคม 2562

10.00 น.1 กรกฎาคม 2562

12.30 น.1 กรกฎาคม 2562

14.30 น.1 กรกฎาคม 2562

08.00 น.2 กรกฎาคม 2562

10.00 น.2 กรกฎาคม 2562

หนา้ที ่11 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100140004 นาย วีรภัทร บดุดาวงศ์

2 62100140005 นางสาว อาทติยา นารักษ์

3 62100140008 นาย นรุตม์ แดงสุวรรณ

4 62100140010 นาย พชิากร ปภาศิริวาทย์

5 62100140014 นาย สุชิต กุลบรรทมศีล

6 62100140016 นาย สุริยกานต์ พุม่ดอกไม้

7 62100140021 นาย ปยิะวัฒน์ ภาระกุล

8 62100140022 นาย มนสัวี บวัจ ารัส

9 62100140032 นาย ขจรวัฒน์ เหมวิมล

10 62100140041 นางสาว จิราวรรณ นวลขาว

11 62100140042 นาย ณรงค์ศักด์ิ เตียงพานชิ

12 62100140075 นาย กชกาญจน์ เฟือ่งงาม

13 62100140077 นาย จาตุรณต์ ภาวศิลป์

14 62100140085 นาย ภาสกรณ์ ประทมุพล

15 62100140089 นางสาว นนัทน์ภัส โกกเจริญพงศ์

16 62100140091 นางสาว ธนพร รุ่งพชิญนกุูล

17 62100140093 นาย วิวิชญ์ ปชูิตเสถียร

18 62100140094 นางสาว นวพร บริุพนัธ์

19 62100140099 นางสาว พรพนติ บญุทรง

20 62100140100 นางสาว อารยา วัฒนกรุณา
2 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  นักระบบงานคอมพิวเตอร์  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

08.00 น.1 กรกฎาคม 2562

09.30 น.1 กรกฎาคม 2562

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

1 กรกฎาคม 2562

14.00 น.1 กรกฎาคม 2562

08.00 น.2 กรกฎาคม 2562

09.30 น.2 กรกฎาคม 2562

12.30 น.

หนา้ที ่12 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  นักระบบงานคอมพิวเตอร์  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

08.00 น.1 กรกฎาคม 2562

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

21 62100140101 นาย ศักด์ิพล บญุวงษ์ 2 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

22 62100140105 นาย ธนกฤต อินทะพงษ์

23 62100140108 นาย สิริเชษฐ์ เลิศพฒันกุลธร

24 62100140117 นางสาว พลอย ศิริประเสริฐ

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  การไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

2 กรกฎาคม 2562 14.00 น.

หนา้ที ่13 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100150022 นาย กิตติวัฒน์ เอี่ยมย้ิม

2 62100150037 นางสาว พรินทราย เทอดไทย

3 62100150162 นางสาว สกาวเดือน สุริยะสิงห์

4 62100150165 นาย ธนกฤต ธีระวงศนนัท์

5 62100150185 นาย ราชันย์ ปูย้ิ่ม

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

4 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

หนา้ที ่14 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100160001 นางสาว รตานรี แก้วจรูญ

2 62100160007 นาย สุรพงษ์ รัตนประทปี

3 62100160018 นางสาว พรสวรรค์ นพกวด

4 62100160035 นางสาว ปพชิญา แจงจ ารูญ

5 62100160056 นาย คันธวัฒน์ อ้วนโพธ์ิกลาง

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  นิติกร  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

หนา้ที ่15 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100200002 นางสาว ชัญญา บญุญขันธ์

2 62100200003 นาย ศิวกร สว่างศรี

3 62100200006 นางสาว ณิชาภัทร ทองนพคุณ

4 62100200013 นางสาว ภาพตะวัน ฉัตรวัฒนาชัย

5 62100200016 นาย โอ๊ก ศรนลิ

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  สถาปนิก   (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

5 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0-2590-5857

หนา้ที ่16 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100510003 นาย ศุภวิชญ์ จงเจริญ

2 62100510005 นาย ประภัทร์ เรืองศรี

3 62100510009 นาย ธวัชชัย ลัทธศักด์ิศิริ

4 62100510010 นาย มงคลลักษณ์ หอ้ยย่ีภู่

5 62100510021 นาย พชิัย บญุสอน

6 62100510022 นาย ธนกฤชช์ อินสว่าง

7 62100510023 นาย นพวุธ ปตันี

8 62100510030 นาย ณฐนนท์ เจียมรัมย์

9 62100510031 นาย รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง

10 62100510035 นาย สรวิชญ์ หสัดี

11 62100510038 นาย ธนวัฒน์ บษุคง

12 62100510039 นาย ชุติพนธ์ ศรีทบัทมิ

13 62100510042 นาย วรพงศ์ คงสุวรรณ

14 62100510052 นาย นที สารขัติ

15 62100510054 นาย จิรภัทร ศิลปสุ์วรรณ

16 62100510058 นาย ธิวาวัฒน์ เอี่ยมระออ

17 62100510060 นาย พรีพล ดวงพรมยาว

18 62100510065 นาย ภูริเดช เดชคุ้ม

19 62100510069 นาย ณัฐวุฒิ ลายจุด

20 62100510078 นาย วัชรวีร์ รัตนา

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

1 กรกฎาคม 2562 10.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

1 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

1 กรกฎาคม 2562 14.00 น.

2 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

2 กรกฎาคม 2562 10.00 น.

หนา้ที ่17 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

21 62100510080 นางสาว ศิริรัตน์ ศิลาศรี 2 กรกฎาคม 2562 10.00 น.

22 62100510092 นาย เมธวิน หอมฉวี

23 62100510096 นาย ณัฐพล โอษฐย้ิมพราย

24 62100510107 นาย จุฑาธน ดิษบรรจง

25 62100510109 นาย นพดล สุขวานติย์

26 62100510126 นาย ไตรเทพ สุขเจริญ

27 62100510132 นาย วันเฉลิม พลหาญ

28 62100510140 นาย ศรายุท สุพรมอินทร์

29 62100510146 นาย ณติวุฒิ ขาวผ่อง

30 62100510148 นาย ธนาพล นอ้ยคอน

31 62100510152 นาย พรีพชัร์ ขันเพช็ร์

32 62100510153 นาย ภัควัฒน์ มากจงดี

33 62100510158 นาย ชัยวัฒน์ ประพนัธ์

34 62100510167 นาย อภิวัฒน์ จันทร์สงเคราะห์

35 62100510173 นาย ศุภฤกษ์ สุทธนะ

36 62100510174 นาย เอกลักษณ์ สิงหปรีชา

37 62100510177 นาย ศุภกิจ แก้วหาญ

38 62100510185 นาย สุชาติ ค าดี

39 62100510191 นาย พรีวัส ส ารวยร่ืน

40 62100510196 นาย ราเมนทร์ อุณาตระการ

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

2 กรกฎาคม 2562 14.00 น.

3 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

3 กรกฎาคม 2562 10.00 น.

3 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

3 กรกฎาคม 2562 14.00 น.

2 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

หนา้ที ่18 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

41 62100510201 นาย ธีรภัทร กิติค า

42 62100510223 นาย อัครินทร์ นติิวัฒนว์รภัทร

43 62100510226 นาย ธีรพงษ์ คะตะวงษ์

44 62100510228 นาย ไตรภพ จานหนองเปด็

45 62100510233 นาย วิษณุ ตันไชย

46 62100510241 นาย ชุติพนธ์ ทองบญุ

47 62100510245 นาย สิรวิชญ์ แพนพนัธ์อ้วน

48 62100510247 นาย ศักรินทร์ เทีย่งพลับ

49 62100510261 นาย อภิสิทธ์ิ พนัธ์รัศมี

50 62100510263 นาย อติชาต ทองดี

51 62100510265 นาย เอกรินทร์ สวดตะมะนงั

52 62100510269 นาย ชัยศิษฏ์ จันทร์ฉาย

53 62100510270 นาย จิรคุณ เอมอยู่

54 62100510276 นาย ชยธร สรเพช็ร

55 62100510280 นาย นรินทร์ ผาติวนารักษ์

56 62100510284 นาย เกียรติศักด์ิ สุวจันทร์

57 62100510293 นาย ทวีศักด์ิ เพญ็โภคัย

58 62100510294 นาย อาทติย์ อมุธศรี

59 62100510297 นาย จักรกฤษ ฮานาฟี

60 62100510299 นาย เจนณรงค์ สุนนัท์

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

12.30 น.4 กรกฎาคม 2562

4 กรกฎาคม 2562 14.00 น.

5 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

5 กรกฎาคม 2562 10.00 น.

4 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

4 กรกฎาคม 2562 10.00 น.

หนา้ที ่19 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

61 62100510312 นาย ฤทธิชัย ขุมเงิน

62 62100510314 นาย กมล อุปกรณีย์กิจ

63 62100510320 นาย ธนพล แสงเพญ็อ่อน

64 62100510324 นาย สุรฉัตร ปดัครบรีุ

65 62100510327 นางสาว วนสัดา ผลไพบลูย์

66 62100510335 นาย ศรณรินทร์ สมภักด์ิ

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

14.00 น.

5 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

5 กรกฎาคม 2562

หนา้ที ่20 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100520006 นาย ชลันต์ บญุวุฒิวิวัฒน์

2 62100520042 นาย อภิวัฒน์ พานทอง

3 62100520052 นาย กฤษศ์ินปภู จูสวย

4 62100520066 นาย อนรัุกษ์ สุดใจ

5 62100520076 นาย นพิฐิพนธ์ โรจนป์ระทกัษ์

6 62100520111 นาย มนสั มาจุฬา

7 62100520125 นาย ภูริวัฒน์ เมฆอรุณ

8 62100520131 นาย พงศ์พชิิต อัยวรรณ

9 62100520133 นาย นคร วรพต

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  พนักงานช่าง (เครื่องกล)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

08.00 น.3 กรกฎาคม 2562

10.00 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

12.30 น.

3 กรกฎาคม 2562

3 กรกฎาคม 2562

หนา้ที ่21 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100530022 นาย ภาณุพงศ์ ด ารักษ์

2 62100530043 นาย ปรัชญา ปรีชาชาติ

3 62100530049 นาย ชลธี ควรชม

4 62100530074 นาย ปรีชา พวงจันทร์

5 62100530081 นาย ณภัทร เกิดบญุมา

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

4 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

หนา้ที ่22 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100540004 นาย ชายรัตน์ นนัทะยา

2 62100540006 นาย หตัถการ มีแม่นวิทย์

3 62100540029 นาย พนมพร พานพิฒัน์

4 62100540031 นาย ชายฤทธ์ิ เขตศุภโชติกุล

5 62100540043 นาย ณัฐชัย ศรีแก้ว

6 62100540059 นาย สันติภาพ พลดงนอก

7 62100540066 นาย เกรียงไกร สังขะทพิย์

8 62100540067 นาย ปยิะวุฒิ ค าเลิศ

9 62100540069 นาย วัชรพล ศรีวันค า

10 62100540073 นาย ณัฐพล โคสาสุ

11 62100540076 นาย ชัยรัตน์ ประทมุสิทธ์ิ

12 62100540077 นาย อาริยวัฒน์ อริยวงศ์

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  พนักงานช่าง (โยธา)  (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

3 กรกฎาคม 2562 13.30 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

08.00 น.4 กรกฎาคม 2562

10.00 น.4 กรกฎาคม 2562

หนา้ที ่23 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100570060 นางสาว อภิชญา พลูทรัพย์

2 62100570161 นางสาว ชัชรีย์ ชวลิต

3 62100570166 นางสาว ณิฐิชา โรจนพฒัน์

4 62100570192 นางสาว ณิชกานต์ บวัโพธ์ิ

5 62100570202 นาง อัญชลิดา เงินสายตา

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  พนักงานบัญชี   (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

3 กรกฎาคม 2562 12.30 น.

หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  
อาคาร LED  

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857

หนา้ที ่24 จาก 25



ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล วันที่
เวลา

รายงานตัว
สถานที่

1 62100580006 นางสาว ชิดชนก วงค์ค าหล้า

2 62100580034 นาย ธนากร ฤกษะเสน

3 62100580065 นางสาว ริยาภรณ์ จิระวงศ์

4 62100580120 นางสาว สุภัชชา เข็มมาลัย

5 62100580126 นาย พชัรวัฒน์ อธิษฐ์กุลภาคิน

6 62100580132 นางสาว ศิโรรัตน์ ดิสโร

7 62100580157 นาย คณากร ชิราพฤกษ์

8 62100580206 นางสาว วริน หมื่นสิทธิโรจน์

รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจ าปี 2562

สังกัด ส านักงานใหญ่
ต าแหน่ง  พนักงานบันทกึข้อมูลคอมพิวเตอร์   (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)

5 กรกฎาคม 2562 08.00 น.
หอ้งประชุม 5  ชั้น 5  

อาคาร LED  
การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

ส านกังานใหญ่

เลขที ่200  ถ.งามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  10900  

โทร 0 2590 5857
5 กรกฎาคม 2562 09.45 น.

หนา้ที ่25 จาก 25




