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ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) 
เร่ืองประกาศรายช่ือผูผานการสอบขอเขียน 

และผานการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ  
เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัต ิ

การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจางสัญญาจางคราวละ 1 ป  
และกลุมผูปฏิบตัิงานตามสัญญาจางบริการงานดานระบบไฟฟาเพื่อเขาปฏิบัติงานในตําแหนง 

  ลูกจางสัญญาจางคราวละ 2 ป ประจําป 2563 
 

 

  ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) ไดมีประกาศ  ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563    ประกาศรายชื่อผูเขารับการ
สอบขอเขียน และสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจางสัญญาจางคราวละ 1 ป และกลุมผูปฏิบัติงาน
ตามสัญญาจางบริการงานดานระบบไฟฟา เพื่อเขาปฏิบัติงานในตําแหนง ลูกจางสัญญาจางคราวละ 2 ป ประจําป 
2563 สังกัด การไฟฟาเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 จํานวน 31 อัตรา โดยไดดําเนินการสอบขอเขียนไปแลว  เมื่อวันอาทิตยที่  
16 กมุภาพันธ 2563 นั้น 
  บัดนี้ PEA ขอประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตาง ๆ เพื่อเขา
รับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติ   ตามจํานวนที่เหมาะสมและอัตราที่รับสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 

 
PEA กําหนดใหผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตาง ๆ เพื่อเขารับการ

สอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติโดยมีรายชื่อผูเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติตาม วัน เวลา และสถานที่
สอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติ ตามที่ระบุไวใน เอกสารแนบทายประกาศฯ นี้ 
 
 
 

     2.1 ผูเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติมีหนาที่จะตองทราบ วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และ
จะตองเขาสอบตามวัน  เวลา  และสถานที่สอบที่กําหนดไวตามประกาศ PEA ฉบับนี้ 

2.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติ  ตองแตงกายสุภาพ  เรียบรอย  (ยกเวน ตําแหนง 
ผูชวยชาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟา) เฉพาะสอบภาคปฏิบัติ  วิ่ง 1,000 เมตร  และสอบปนเสา  ใหแตงกายตามความ
เหมาะสมกับการสอบภาคปฏิบัติ)  ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณอาจใชดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม
อนุญาตในการเขาหองสอบได 
       2.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติ  จะตองนําเอกสารดังตอไปนี้ มาแสดงในวันสอบ
สัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติ 
            2.3.1  บัตรประจําตัวเขาสอบที่ PEAออกให ณ วันรับสมัคร 
           2.3.2  บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกใหฉบับจริงที่มีรปูถายและยังไมหมดอาย ุ
             2.3.3  ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดงในวันสอบสัมภาษณและสอบ
ภาคปฏิบัติ  โดยใบรับรองแพทยตองระบุผลการตรวจโรค ดังนี้ 
            - ไมเปนโรคติดตอ  หรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ  หรือติดยาเสพติดใหโทษรายแรง 
            - สําหรับตําแหนง ผูชวยชาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟา)  ใบรับรองแพทยฯ เพิ่มเติมผลการตรวจ  
สายตาปกติ  ไมบอดสี  และไมเปนโรคอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟา  หากพบวาเปนโรคดังกลาว ซึ่ง
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์การจางเปนลูกจาง PEA 
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2. ขอปฏิบัติในการเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติ 
 

1. รายช่ือผูผานการสอบขอเขียน  และผานการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ 
เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติ 
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     2.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติ  ตองถึงสถานที่สอบกอนเวลารายงานตัวอยางนอย 30 
นาที หากผูใดไมมารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนดไว PEA  อาจพิจารณาไมใหสอบสัมภาษณและสอบ
ภาคปฏิบัติ 
     2.5 ผูเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติตองเขารับการสอบฯ กับกรรมการสอบสัมภาษณและ
กรรมการสอบภาคปฏิบัติ ตามที่ PEA กําหนดไวเทานั้น 
     2.6 เมื่อสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติเสร็จแลว ใหผูเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติ ออก
จากสถานที่สอบ โดยทันที หามพูดคุยหรือติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวน
แกผูที่ยังสอบอยู 
     ผูใดที่ไมปฏิบัติตามขอปฏิบัตินี้  อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติ หรือยุติการ
สอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติสําหรับบุคคลนั้น กรณีตรวจพบผูใดมีขอพิรุธหรือขอสงสัย ที่อาจสื่อไดวามีการทุจริต
ในการสอบ  PEA  สามารถดําเนินการใหผูเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติใหมเปนการเฉพาะรายอีกครั้ง
จนไดขอยุติ หากผูที ่PEA แจงใหเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติใหมปฏิเสธเขารับการสอบ PEA จะถือวา
ผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA 

 

 
 3.1 PEA จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง ไมเกินวันที่ 20 มีนาคม 2563 

ทางเว็บไซต์    www.pea.co.th, www.pea.co.th/c2   และ สํานักงาน PEA   ในสังกัดการไฟฟาเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 

ทุกแหง ตามจํานวนที่เหมาะสม 
 3.2 บัญชีรายชื่อสํารองจะนํามาใชในกรณี ดังนี้ 
 - ผูผานการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ 
 - ผูผานการสอบคัดเลือกไมมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานในวันที่กําหนด 
 - ผูผานการสอบคัดเลือกไมสามารถเขาปฏิบัติงานกับ PEA ตามพ้ืนที่ที่ PEA กําหนดได 
 - PEA มีความจําเปนตองทดแทนในอัตราตางๆ  
 ทั้งนี้ กําหนดใหบัญชีรายชื่อสํารองมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อสํารองจะไมมี

ผลผูกพันใดๆ กับ PEA 
 

 
 4.1 ผูผานการสอบคัดเลือกตองสามารถเขาปฏิบัติงานกับ PEA ได ในวันที่ 1 เมษายน 2563 หรือตามที่ 

PEA กําหนด 
 4.2 PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหผูผานการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหนวยงานใดๆ ตามที่ PEA 

เห็นสมควร 
 4.3 ผูผานการสอบคัดเลือกตองปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ PEA จัดสรรใหเปนเวลาไม

นอยกวา 4 ป นับตั้งแตวันจาง จึงจะสามารถยื่นความประสงคขอยายหนวยงานได ทั้งนี้ ตองอยูในดุลยพินิจของ
ผูบังคับบัญชาหนวยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ PEA 

 
 
 
 
 

 3. การประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง 

2 
2. ขอปฏิบัติในการเขารับการสอบสัมภาษณและสอบภาคปฏิบัติ (ตอ) 

 

 4. เงื่อนไขของผูผานการสอบคัดเลือก ในการเขาปฏิบัติงานกับ PEA 
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ทั้งนี้ PEA ดําเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนลูกจาง PEA อยางเปนระบบ ดวยความโปรงใส ยุติธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได ดังนั้น โปรดอยาหลงเชื่อคําแอบอางใดๆ หรือการเรียกรับเงินเพื่อฝากเขา
ปฏิบัติงาน และ PEA ไมมกีารจัดทําแนวขอสอบเพ่ือเผยแพรในเชิงพาณิชยแตอยางใด 

   
 
 
   

    
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่   25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

 
 

 
(นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล) 

ผูอํานวยการไฟฟาเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

3 



วันที่
ภาคเช้า
เวลา

ภาคบ่าย
เวลา

สถานที่ วันที่ สถานที่

1
ผู้ช่วยช่าง 

(ปฏิบติัการระบบไฟฟ้า)

ภายใน 
(ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ป ี

และกลุ่มผู้ปฏิบติังานตามสัญญาจ้าง
บริการงานด้านระบบไฟฟ้า)

12 11 2 มีนาคม 2563
09:30 น. 

(ล าดับที่ 1 - 11)
หอ้งประชุม Conference ฝปบ.(ก2)

ชั้น 1 หอ้ง 102 (อาคาร SCADA)
2 มีนาคม 2563

07:00 น.
 ทดสอบว่ิง
1,000 ม.

09:00 น.
 ทดสอบ
ปนีเสา

ทดสอบว่ิง สนามชลบรีุ สเตเดียม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบรีุ

ทดสอบปนีเสา  ณ  บริเวณ
ด้านหลังส านักงาน กฟก.2

2 มีนาคม 2563
13:00 น. 

(ล าดับที่ 1 - 11)
หอ้งประชุม Conference ฝปบ.(ก2)

ชั้น 1 หอ้ง 102 (อาคาร SCADA)

3 มีนาคม 2563
08:30 น. 

(ล าดับที่ 12 - 23)
หอ้งประชุม Conference ฝปบ.(ก2)

ชั้น 1 หอ้ง 102 (อาคาร SCADA)

3
ผู้ช่วยช่าง 
(ส านักงาน)

ภายใน 
(ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ป ี

และกลุ่มผู้ปฏิบติังานตามสัญญาจ้าง
บริการงานด้านระบบไฟฟ้า)

9 19 2 มีนาคม 2563
08:30 น. 

(ล าดับที่ 1 - 13)
13:00 น.

(ล าดับที่ 14 - 19)
หอ้งประชุม กองอ านวยการ กฟก.2

อาคาร 1 ชั้น 1
2 มีนาคม 2563

หอ้งอบรมคอมพิวเตอร์
กองระบบสารสนเทศ ฝบพ.(ก2) 

อาคาร 4 ชั้น 2

4
ผู้ช่วยช่าง 
(ส านักงาน)

ภายนอก
(บคุคลภายนอก)

2 7 2 มีนาคม 2563
13:00 น.

(ล าดับที่ 1 - 7)
หอ้งประชุม กองอ านวยการ กฟก.2

อาคาร 1 ชั้น 1
2 มีนาคม 2563

หอ้งอบรมคอมพิวเตอร์
กองระบบสารสนเทศ ฝบพ.(ก2) 

อาคาร 4 ชั้น 2

5 ผู้ช่วยบญัชี

ภายใน 
(ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ป ี

และกลุ่มผู้ปฏิบติังานตามสัญญาจ้าง
บริการงานด้านระบบไฟฟ้า)

3 8 2 มีนาคม 2563
08:30 น. 

(ล าดับที่ 1 - 8)

หอ้งประชุมผู้บริหาร
กองระบบสารสนเทศ ฝบพ.(ก2) 

อาคาร 4 ชั้น 2
2 มีนาคม 2563

หอ้งอบรมคอมพิวเตอร์
กองระบบสารสนเทศ ฝบพ.(ก2) 

อาคาร 4 ชั้น 2

09:00 น.
 ทดสอบทกัษะ

ความเข้าใจ การใช้
เทคโนโลยีดิจิตัล 
(Digital Literacy)
(ล าดับที่ 14 - 19)

ภาคบ่าย
เวลา

13:00 น.
 ทดสอบทกัษะ

ความเข้าใจ การใช้
เทคโนโลยีดิจิตัล 
(Digital Literacy)
(ล าดับที่ 1 - 13)

13:00 น.
 ทดสอบทกัษะ

ความเข้าใจ การใช้
เทคโนโลยีดิจิตัล 
(Digital Literacy)
(ล าดับที่ 1 - 8)

09:00 น.
 ทดสอบทกัษะ

ความเข้าใจ การใช้
เทคโนโลยีดิจิตัล 
(Digital Literacy)
(ล าดับที่ 1 - 7)

ก าหนดการสอบสมัภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติ การสรรหาลกูจ้าง กฟภ. (สญัาจ้าง 2ปี) ประจ าปี 2563

ภาคเช้า
เวลา

2
ผู้ช่วยช่าง 

(ปฏิบติัการระบบไฟฟ้า)
ภายนอก

(บคุคลภายนอก)
5 23 2 มีนาคม 2563

07:00 น.
 ทดสอบว่ิง
1,000 ม.

09:00 น.
 ทดสอบ
ปนีเสา

ทดสอบว่ิง สนามชลบรีุ สเตเดียม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบรีุ

ทดสอบปนีเสา  ณ  บริเวณ
ด้านหลังส านักงาน กฟก.2

สอบภาคปฏิบัติ

ที่ ต าแหน่ง
ประเภท

การสรรหา

อัตรา
ที่รบั
สมคัร

จ านวนผู้ที่ได้รบั
การตรวจสอบ
คุณสมบัติฯ

เพ่ือเข้ารบัการ
สัมภาษณ์ (คน)

สอบสัมภาษณ์

หน้าที่ 1 จาก 1



(เรยีงรายช่ือตามเลขประจ าตัวสอบ)

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า) (ภายใน)

ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสประจ าตัวสอบ

1 นาย ธนกร จิตพัฒนกุล 32-161-001

2 นาย นิมติ คงคาดิษฐ์ 32-161-002

3 นาย จิรายุธ รอดนวล 32-161-003

4 นาย กมล นามท้าว 32-161-004

5 นาย ปัฐพี กันเขียว 32-161-005

6 นาย นพพร ส าราญกิจ 32-161-006

7 นาย อนุชิต ถนอมใช้ 32-161-007

8 นาย สรัล บุญประเสริฐ 32-161-008

9 นาย จีรศักด์ิ ตรีศร 32-161-009

10 นาย อานนท์ แตงกลิน่ 32-161-010

11 นาย วัฒนา เลาหสิริวีระกุล 32-161-011

ประเภท :  ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุม่ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า

รายช่ือผู้ผ่านสอบข้อเขียนเข้ารบัการสอบสัมภาษณแ์ละสอบภาคปฏิบัติ



ต าแหน่ง : ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า)
ประเภท :     บุคคลภายนอก 

ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสประจ าตัวสอบ

1 นาย นคฤทธ์ หวังผล 32-261-001
2 นาย สุธิรัก อาสน์สถิตย์ 32-261-003
3 นาย อัครวินท์ มากบัว 32-261-004
4 นาย วีรยุทธ สุระขันธ์ 32-261-005
5 นาย สันติสุข กระสังข์ 32-261-006
6 นาย ณัฐพล ชัยวุฒิ 32-261-008
7 นาย สิทธิพงษ์ เรืองประโคน 32-261-011
8 นาย อดิศักด์ิ มาเนตร 32-261-013
9 นาย ธนาวุฒิ จันทาคีรี 32-261-014
10 นาย เกรียงศักด์ิ โมกขศักด์ิ 32-261-015
11 นาย พงศธร เกษจินดา 32-261-016
12 นาย นนท์ธวัชชัย พานิชนอก 32-261-017
13 นาย ธนาดล แย้มบางยาง 32-261-018
14 นาย สิทธิโชค ภูสมปอง 32-261-019
15 นาย วงศ์กร ภารัศมี 32-261-021
16 นาย วุฒิพงศ์ ลองศิริคง 32-261-022
17 นาย สิทธิเนตร วิชญธรกุล 32-261-024
18 นาย วัชระ ชิราวัฒน์ 32-261-025
19 นาย ณัฐพงศ์ ต้ังตรงหฤทัย 32-261-026
20 นาย วิริทธิ์พล เวียงอินทร์ 32-261-028
21 นาย นิธิศ เถาว์ชาลี 32-261-029
22 นาย อนุศาสน์ สานนท์ 32-261-030
23 นาย ธนวัฒน์ วงค์ก าภู 32-261-031

(เรียงรายช่ือตามเลขประจ าตัวสอบ)
รายช่ือผู้ผ่านสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ



รายช่ือผู้ผ่านสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ
(เรียงรายช่ือตามเลขประจ าตัวสอบ)
ต าแหน่ง : 
ประเภท :   ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุม่ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า

1 นางสาว พิสมัย หนินนท์ 32-162-001

2 นาย เกรียงศักด์ิ ลออวัฒนกุล 32-162-002

3 นาย พีรวัส วัณณะ 32-162-003

4 นาย พูลศักด์ิ บุญนาค 32-162-004

5 นาย อานนท์ ชัยรังษี 32-162-005

6 นางสาว อรุณรัตน์ คงสิน 32-162-007

7 นาย เกษมภณ คลองใข่น  า 32-162-009

8 นาย เสริมศิริ วรกลีบ 32-162-010

9 นาย วรวุฒิ ชูภักดี 32-162-011

10 นางสาว จุฑามาศ ชลชีพ 32-162-012

11 นาย ศักด์ิดา พรมมี 32-162-013

12 นาย พีรณัฐ แก้วมหา 32-162-014

13 นาย ประพนธ์ ตันชัย 32-162-015

14 นาย ธนกฤต ทองประทมุ 32-162-016

15 นาย ศุภฤกษ์ ถึงทุ่ง 32-162-017

16 นาย สราวุฒิ ประสมกิจ 32-162-021

17 นาย วรัณษธรณ์ หมั่นคงทรัพย์ 32-162-025

18 นาย ศรายุทธ อ่อนอุดม 32-162-026

19 นาย สหรัฐ จันทร์ศรี 32-162-027

  ผู้ช่วยช่าง (ส านักงาน)

ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหสัประจ าตัวสอบ



รายช่ือผู้ผ่านสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ

(เรียงรายช่ือตามเลขประจ าตัวสอบ)

ต าแหน่ง : 

ประเภท :   บุคคลภายนอก 
ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสประจ าตัวสอบ

1 นาย กฤษดา นุชนนท์ 32-262-002

2 นาย ธรรมรัตน์ กีรติก าลูน 32-262-004

3 นาย สิทธิโชค บ ารุงชน 32-262-008

4 นาย พัชรพล รัตนวาร 32-262-010

5 นาย วรพจน์ เรืองฤทธิ์ 32-262-021

6 นาย เพชร ขาวดารา 32-262-033

7 นาย สิโรตม์ ระงับทุกข์ 32-262-040

  ผู้ช่วยช่าง (ส านักงาน)



(เรียงรายช่ือตามเลขประจ าตัวสอบ)
ต าแหน่ง : 

ประเภท :    ลกูจา้งสญัญาจา้งคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสญัญาจา้งบริการงานด้านระบบไฟฟ้า

ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสประจ าตัวสอบ

1 นางสาว อภิรญา นนทรักษ์ 32-163-001

2 นางสาว อัญชิสา วิสทุธาธรรม 32-163-007

3 นางสาว สมุาลี นาคหรัง่ 32-163-012

4 นาย นรภัทร เชิดชูศรี 32-163-013

5 นางสาว รืน่ฤทัย อินชุม 32-163-019

6 นาย ศุภลกัษณ์ ธัญญวัชธ์ 32-163-032

7 นางสาว มาริษา เสนาล  า 32-163-035

8 นาย ธนพล มีศิลป์ 32-163-048

รายช่ือผู้ผ่านสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณแ์ละสอบภาคปฏิบัติ

ผู้ช่วยบัญชี (ภายใน)


