
ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62141010002 นาย สุภทัรชัย อาคม

2 62141010003 นาย ฐกานต์ เกตุอินทร์

3 62141010004 นาย อรรถพล จันทร์ชูกล่ิน

4 62141010006 นาย พงศ์ธร สะสุนทร

5 62141010011 นาย เฉลิมศักด์ิ ปตัเมฆ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เพชรบุร)ี ภำค 4
ต ำแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น. 

หอ้งประชุมปกึเตียน 
ชั้น 1 อาคาร SCADA 

การไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) 
ภาค 4 

เลขที่ 86  ม. 5 
ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าส าราญ 

ต.โพไร่หวาน  อ.เมือง 
จ.เพชรบรีุ  76000 

โทร : 0 3259 8538-43 
ต่อ 10970-71

หน้าที่ 1 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62141040027 นาย จิรายุ เจากสิกร

2 62141040033 นาย ธรีเทพ พบิลูย์พงศ์

3 62141040038 นาย พทิยุตม์ กมขุนทด

4 62141040041 นาย พงศธร พลูทรัพย์

5 62141040045 นาย ศรัณนุชา วตัรุจีกฤต

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เพชรบุร)ี ภำค 4
ต ำแหน่ง  วิศวกร (เครื่องกล)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น. 

หอ้งประชุมปกึเตียน 
 ชั้น 1 อาคาร SCADA

ภาค 4 

เลขที่ 86  ม. 5 
ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าส าราญ 

ต.โพไร่หวาน  อ.เมือง 
จ.เพชรบรีุ  76000 

โทร : 0 3259 8538-43 
ต่อ 10970-71

หน้าที่ 2 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62141070002 นางสาว กชกร เสฏฐววิรรธน์

2 62141070003 นางสาว กัญญาภคั สวา่งจิตต์

3 62141070004 นางสาว ภษูติา ฤกษช์ินบตุร

4 62141070005 นาย พงศ์ศิริ สุขประวทิย์

5 62141070006 นาย ชวกร เชฏฐวาณิชย์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เพชรบุร)ี ภำค 4
ต ำแหน่ง  นักกำรตลำด  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น. 

หอ้งประชุมปกึเตียน ชั้น 1
อาคาร SCADA 

การไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) 
ภาค 4 

เลขที่ 86  ม. 5 
ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าส าราญ 

ต.โพไร่หวาน  อ.เมือง 
จ.เพชรบรีุ  76000 

โทร : 0 3259 8538-43 
ต่อ 10970-71

หน้าที่ 3 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62141100001 นางสาว จิตรา เครือวลัย์ 1 กรกฎาคม 2562 08.30 น. 

หอ้งประชุมมฤคทายวนั ชั้น 8
การไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) 

ภาค 4 

เลขที่ 86  ม. 5 
ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าส าราญ 

ต.โพไร่หวาน  อ.เมือง 
จ.เพชรบรีุ  76000 

โทร : 0 3259 8538-43 
ต่อ 10970-71

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เพชรบุร)ี ภำค 4
ต ำแหน่ง  นักบัญชี  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

หน้าที่ 4 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62141130002 นาย เจริญ วริิยพงศ์พฒัน์

2 62141130008 นาย คณิน ธรีะเดชพงศ์

3 62141130009 นางสาว ภริตพร เข็มทอง

4 62141130011 นางสาว มธรุดา ธนบญุสมบติั

5 62141130018 นาย มัณทนากร กลับทบัลังค์

6 62141130022 นางสาว สุภาพร พวัพนัธ์

7 62141130023 นางสาว พมิพช์นก หวา่นพชื

8 62141130024 นาย วชัรพงษ์ พนิพนัธ์

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เพชรบุร)ี ภำค 4
ต ำแหน่ง  นักพัสดุ  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งประชุมมฤคทายวนั ชั้น 8
การไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) 

ภาค 4 

เลขที่ 86  ม. 5 
ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าส าราญ 

ต.โพไร่หวาน  อ.เมือง 
จ.เพชรบรีุ  76000 

โทร : 0 3259 8538-43 
ต่อ 10970-71

หน้าที่ 5 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62141160001 นาย คุณานนต์ รุกขวฒัน์

2 62141160003 นางสาว ปญุชรัสมิ์ คล้ายร่มไทร

3 62141160004 นาย อภสิิทธิ์ ส่ือยรรยงศิริ

4 62141160005 นาย เฉลิมรัฐ หงส์ทอง

5 62141160006 นาย ชวพล จึงสมาน

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เพชรบุร)ี ภำค 4
ต ำแหน่ง  นิติกร (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

2 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งประชุมมฤคทายวนั ชั้น 8
การไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) 

ภาค 4 

เลขที่ 86  ม. 5 
ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าส าราญ 

ต.โพไร่หวาน  อ.เมือง 
จ.เพชรบรีุ  76000 

โทร : 0 3259 8538-43 
ต่อ 10970-71

หน้าที่ 6 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62141510001 นาย อนุรักษ์ ด้วงอุไร

2 62141510003 นาย อุดมทรัพย์ พวงมณี

3 62141510027 นาย บรรหาร ครองทรัพย์

4 62141510050 นาย เกียรติศักด์ิ เพชรไวกูณฐ์

5 62141510068 นาย วรกานต์ พราหมณ์จันทร์

6 62141510076 นาย สุนทร จากระโนด

7 62141510079 นาย ศักด์ินันท์ สวา่งอารยะสกุล

8 62141510085 นาย ธนัญชัย พลูเสน

9 62141510097 นาย ชัชพล ขนอม

10 62141510099 นาย สาธติ พรหมประเสริฐ

11 62141510113 นาย ไชยวฒัน์ วสุธาโรจน์

12 62141510125 นาย สุวชัชา รอดดียิ่ง

13 62141510131 นาย ศักด์ิสิทธิ์ น้อยฉาย

14 62141510137 นาย จิรายุทธ กิจบ ารุง

15 62141510157 นาย วชัรพล พทิยาพนัธ์

16 62141510175 นาย ธนากรณ์ กุลอุปฮาต

17 62141510188 นาย บณัฑิต แก้วอยู่

18 62141510207 นาย อนนท์ แดงสุวรรณ์

19 62141510215 นาย สุภพงษ์ โพธโิสภา

20 62141510219 นาย วนัทชัย นุ้ยนาพญา

21 62141510228 นาย สราวธุ เหล่าซ้วน

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เพชรบุร)ี ภำค 4
ต ำแหน่ง  พนักงำนช่ำง (ไฟฟ้ำ)  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

1 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งประชุมรามราชนิเวศน์  
ชั้น 7

การไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) 
ภาค 4 

เลขที่ 86  ม. 5 
ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าส าราญ 

ต.โพไร่หวาน  อ.เมือง 
จ.เพชรบรีุ  76000 

โทร : 0 3259 8538-43 
ต่อ 10970-71

หน้าที่ 7 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62141550003 นาย พงษเ์ทพ จิตใส

2 62141550011 นางสาว จิตธาดา ยั่งยืนพงษ์

3 62141550014 นาย โสภณัฐ สีภกัดี

4 62141550019 นางสาว ณัฏฐ์นรี มิตรดี

5 62141550037 นาย ยุติธรรม ปิ่นทอง

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เพชรบุร)ี ภำค 4
ต ำแหน่ง  พนักงำนคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

3 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งประชุมมฤคทายวนั ชั้น 8
การไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) 

ภาค 4 

เลขที่ 86  ม. 5 
ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าส าราญ 

ต.โพไร่หวาน  อ.เมือง 
จ.เพชรบรีุ  76000 

โทร : 0 3259 8538-43 
ต่อ 10970-71

หน้าที่ 8 จาก 9



ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล วันที่
เวลำ

รำยงำนตวั
สถำนที่

1 62141590012 นางสาว ญาติมา ปั้นวลัิย

2 62141590021 นางสาว ลักษณารีย์ โต้ทองดี

3 62141590042 นางสาว พรรวี พนัธส์ถิต

4 62141590068 นางสาว วรัญญา คุ้มครอง

5 62141590079 นางสาว แพรวพโยม สุริยศศิธร

6 62141590096 นางสาว สาวติรี อยู่สบาย

7 62141590113 นาย วรัทสุทธิ์ สุดยอด

8 62141590121 นางสาว กาญจนา กิจสินธุ

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
กำรสอบคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอกเพ่ือเข้ำปฏบิัติงำนกับ PEA ประจ ำปี 2562

สังกัด กำรไฟฟ้ำเขต 1 (เพชรบุร)ี ภำค 4
ต ำแหน่ง  พนักงำนพัสดุ  (เรียงตำมเลขประจ ำตัวสอบ)

3 กรกฎาคม 2562 08.30 น.

หอ้งประชุมมฤคทายวนั ชั้น 8
การไฟฟา้เขต 1 (เพชรบรีุ) 

ภาค 4 

เลขที่ 86  ม. 5 
ถ.เพชรบรีุ-หาดเจ้าส าราญ 

ต.โพไร่หวาน  อ.เมือง 
จ.เพชรบรีุ  76000 

โทร : 0 3259 8538-43 
ต่อ 10970-71

หน้าที่ 9 จาก 9




