
 

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 
 

................................................. 
 

ตามท่ีได้มีประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ น้ัน  

บัดน้ี การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขัน ตามรายละเอียด 
แนบท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นน้ี กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศตามเอกสาร
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังน้ัน หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติ
ทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้
รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายน้ันเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ  

สําหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 ไว้แล้ว แต่ไม่มี ช่ือเป็นผู้สมัคร
สอบแข่งขันฯ ตามประกาศน้ี ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบโปรดนําหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กรมธุรกิจ
พลังงาน สํานักบริหารกลาง อาคารศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ ช้ัน 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมธุรกิจพลังงาน
จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันฯ เพ่ิมเติมต่อไป ถ้าไม่ดําเนินการภายในกําหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ 
เข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งน้ี  

 

ประกาศ ณ วันที่    1    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5 
 
       นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล 
                                                                    (นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล) 
                                                                         อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 



เลขประจ ำตวัสอบ

10001 นายศุภเชษฐ์ ศิริไชยา
10002 นายศุภฤกษ์ ชัยชนะ
10003 นายสมโภชน์ เทียนทอง
10004 นายดุสิต สันป่าเงิน
10005 นายพรเทพ อยู่ชื่น
10006 นางสาววิภาวรรณ วัยพัฒน์
10007 นายพูลธรัตน์ ไชยโย
10008 นายธัญชนิต วงศ์วิเศษ
10009 นายฤทธิรงค์ ศิริไสยาสน์
10010 นางสาวฤทัยพรรณ หนูประกอบ
10011 นายภูรินทร์ วังบรรณ์
10012 นางสาวอรอุมา อ่า่สกุล
10013 นายคมสันต์ เพ็งสวย
10014 นายวิญญู สัจจารักษ์
10015 นางสาววิชาณี หมื่นใจ
10016 นายภณสิญจ์ ไพรอด
10017 นายเชาวลักษณ์ เถาหมอ
10018 นางสรศาสตร์ พงศ์อักษร
10019 นายเอกคณิต เอี่ยมภักดี
10020 นางสาวสุรีย์พร วงษ์โพธิข์อม
10021 นายธนชาติ วีรชาติเมธี
10022 นายธีรพงษ์ เอี่ยมพร้อม
10023 นายวิทยา ตุ้ยแม้น
10024 นายศักด์ิสิทธิ์ สุขวงศ์จันทร์ *
10025 นายเอกลักษณ์ เล่ืองสุนทร
10026 นางสาวศาตพร ศรีดาวทอง
10027 นายนพดล รักษ์พงศ์
10028 นายอภิสิทธิ์ ทุมรัตน์
10029 นางสาวพรพรรษา สุกรรม
10030 นายพีรฐา ศศะภูริ
10031 นางสาววทันยา แซ่ขอ

รำยชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุบุคคลเขำ้รับรำชกำร
ต ำแหน่งวิศวกรปฏิบัตกิำร แนบท้ำยประกำศกรมธุรกิจพลังงำน ลงวันที ่1  เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2555

ชื่อ -นำมสกุล
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ -นำมสกุล

10032 นายเลิศ เกิดชัยภูมิ
10033 นายทวีเดช ภูอ่ารีย์
10034 ว่าทีร้่อยตรี วรัชญ์ เดชวงศ์ญา
10035 นายถารนัน ปีแ่ก้ว *
10036 นายทินวัฒน์ สมค่า
10037 นางสาวนิภาพร ศรีวิชัย
10038 นางสาวจิราภรณ์ แอบจันทึก
10039 นายฐปนนท์ โชคสกุล
10040 นายชัชชัย ฆงัคะจิตร
10041 นางสาวชลิตา นิยมแย้ม
10042 นายณัฐพงศ์ สุวรรณสังข์
10043 นายเอกรัตน์ หาญพิทักษ์ *
10044 นายอภิพัฒน์ คล้ายคลึง
10045 นางสาวเฟือ่งรดา พึง่ใหญ่
10046 นางสาวกฤติย์ภรณ์ ตรังคประสิทธิ์
10047 นายอภิสิทธิ์ บุตรสุริย์
10048 นางสาวสาวิตรี พิบูลศิลป์
10049 นางสาวชนม์ชนก ชิตประเสริฐ
10050 นางสาวกรวิยา โลหิตหาญ
10051 นางสาวภาวิณี จันทสุวรรณ
10052 นางสาวณัฏฐภัทร ดรุณศิลป์
10053 นายพงศ์ศิริ ไทยฤทธิ์
10054 นายศิริชัย ศิริชนะ
10055 นางสาวเยาวรินทร์ รอดมณี
10056 นายณัฐสันตพัท จุทาการ
10057 นางสาวศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ
10058 นางสาวกวินา สุวรรณโมสิ
10059 นางสาวจุฑาทิพ แจ่มสุวรรณ
10060 นายณัฐวุฒิ พร้อมมูล
10061 นายกิรพัต กล่่าเหม็ง
10062 นางสาวปานไพลิน บูชาร์ลี
10063 นางสาววันวิสาข์ ศรีนุช
10064 นายธิติพล ศรีไตรรัตน์
10065 นายวีรพงษ์ รอดละม้าย
10066 นายนรินทร์ วิไลรัตน์
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ -นำมสกุล

10067 นางสาวมานิดา งามพานิชกิจ
10068 นายรัชต นาคสมบัติ
10069 นายธนวัฒน์ วัฒนชัย
10070 นางสาวศุจิพร อรุณรัติยากร
10071 นายพานิช บุญเพชร
10072 นางสาวหทัยรัตน์ ธีระกาญจน์
10073 นายวัชระ ฐิตยานุวัฒน์
10074 นายอนุชิต โสภา *
10075 นางสาวนูไรฮัน อาแวกอแด
10076 นายรุ่งโรจน์ พงศ์จักรพานิช
10077 นายพงศธร ศรีแสง
10078 นายคณิต การินตา
10079 นายไพศาล โชคประคอง
10080 นางสาวปานสกุน ปาลาศ
10081 นายปัญญา ปาละโค
10082 นายสุรกาจ ปุรณะพรรค์
10083 ว่าทีร้่อยตรี ธีระพล วันดีวงค์
10084 นายอาทิตย์ ช่วงโชติ
10085 นางสาวชลธิชา ชุ่มเชื้อ
10086 นายศราวุธ พิจารณ์ *
10087 นางสาวลักขณา ไชยลึก
10088 นายมนตรี ศรีรักษา
10089 นายสมบูรณ์ จวนเจริญ
10090 นายสุวิทวัส สาโพธิ์
10091 นางสาวปภัสนันท์ กันตวิรุฒ
10092 นางสาววรางคณา ธาราเสาวรภย์
10093 นางสาวจุฬาลักษณ์ มัณฑะนานนท์
10094 นางสาวจิรวดี ศรีสุข
10095 นายพนัส มงคลเอก
10096 นายสุพจน์ จอมเขียว
10097 นายณัฐกานต์ ปิน่หย่า
10098 นายพิรามิตร ปัดถา
10099 นางสาวนัตติมา ภูมินาถ
10100 นายดุษฎี คุณเผือก
10101 นางสาวกนกวรรณ ไวเมธี
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ -นำมสกุล

10102 นางสาวจุฑามาส สานต๊ะ
10103 นายชนากิตต์ิ ชูสง่า
10104 นายภัฏชกุล มีเดช
10105 ว่าทีร้่อยโท กมล เสียงเพราะ
10106 นางสาวเกวรินทร์ ปัณทุพา
10107 นางสาวจรุงรัตน์ พันธุสุ์วรรณ
10108 นายศุภกร พิลาแพง
10109 นายสุทธิรักษ์ ชาววัง
10110 นายสิทธิชัย ธุระนา
10111 นายจิรวัฒน์ ปัสสวาท
10112 นายวีระชัย ชาญชัยวีระพันธุ์
10113 นายศรนรินทร์ ยศรุ่งเรือง
10114 นายกิตติพงศ์ ศิริพร *
10115 นายธนศักด์ิ อุค่าพันธ์
10116 ว่าทีร้่อยตรี พิสิฐ พิทักษ์บุตร
10117 นายปรัชญา รัฐเมือง
10118 นายวิษณุ เจริญถนอม
10119 นายพงศ์กฤษณ์ เจติยวรรณ
10120 นายกฤตินันท์ ชนรักษ์ธรรม
10121 นางสาวนิชานันท์ ศรีแก้ว
10122 นายเวธิน พจนสุนทร *
10123 นายศีลวัต สุดโต *
10124 นางสาวกมลทิพย์ อรัญศิริ
10125 นางสาวนิลินี เอนกแสน
10126 นายธุวชิต กันยาเลิศ
10127 นายวิฑูรย์ อุตสี *
10128 นางสาวเสาวลักษณ์ นกอยู่
10129 นายปกาศิต ฮงทอง
10130 นายวีระศักด์ิ อุปลา *
10131 นายพลสรรค์ พิรินยวง
10132 นางสาวนพรจน์ ทองบุญยัง
10133 นางสาวอาวาตีฟ ชาฟรุ
10134 นายณรงค์ศักด์ิ โสวัฒน์
10135 นายกสิพนธ์ บริพันธ์
10136 นายนรเกติ บัวสรวง
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ -นำมสกุล

10137 นายบุญฤทธิ์ ป้องกัน
10138 นายวรท มีป้อม
10139 นายณนท์ปภา บูรณวุฒิ
10140 นายนิสิต บุญดก
10141 นายนพดล คงสมบูรณ์
10142 นางสาวจุฑารัตน์ บุญยะโกวิทย์
10143 นายภัทรภูมิ ชิตพันธ์
10144 นางสาวขวัญหทัย ไชยค่า
10145 นายปิยะภัทร เอี่ยมประสงค์
10146 นายทรงพล นิมิตรวานิช
10147 นางสาวชนัญชิดา แก้วพรม
10148 นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อค่าจันทร์
10149 นายยุทธพงษ์ แก้วปัน *
10150 นางสาวกาญจนา คู่ชัยภูมิ
10151 นายธีรวัฒน์ สหัสรังษี
10152 นายเฉลิมวุฒิ ค่าฟูบุตร *
10153 นายธนิศร ชิงดวง
10154 นายเฉลิมพล ศรีใจวงศ์
10155 นางเบญจพร พุทธสุวรรณ
10156 นางสาววิลักขณา ดวงจอมดี
10157 นายวีรชัย ศรีภัย
10158 นางสาวมุจลินทร์ อยู่พร้อม
10159 นางสาวสุคนธ์ ศรีรัง
10160 นายเสถียร แซ่ฉ้อ
10161 นายธีรภัทร ตังประพฤทธิก์ุล
10162 นายศรายุทธ เก่งการท่า
10163 นางสาวชรีรัตน์ ไตรกิ่ง
10164 นางสาววาสนา ขจรศักดา
10165 นายภูดิศ ฉกรรจ์ศิลป์
10166 นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ์
10167 นายธีรภัทร สุนทรชื่น
10168 นายภรัณยู อัตถโกวิทย์วงศ์
10169 นายสมศักด์ิ แท่นมณี
10170 นายธนัท ต้นประสงค์
10171 นายวิฑูรย์ สิทธิบุตร์
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ -นำมสกุล

10172 นายวิศวัฒน์ ฉัตรชัยเจริญสุข *
10173 นางสาวสราลี จันดาศรี
10174 นายพูลศักด์ิ ไทยสันติสุข
10175 นายกฤษวรรต หัตถิยา
10176 นายภากร ปานแดง
10177 นายวัชรพล ศรีจิตร *
10178 นายวชิระ สุรินทร์ *
10179 นางสาวสินีนาถ ศรีส่าราญ
10180 นายปฏิญญา เพชรขาว
10181 นายณัฐพงศ์ แก้วศรี *
10182 นายพีรธัช มั่งล่าพูน *
10183 นายสุวัฒน์ เปีย่มพรม
10184 นายธนชิต ปรีมงคล
10185 นางสาวดุษฎี คงดี *
10186 นางสาวนิษา โพธิกุล
10187 นายเอกชัย จันชนะกิจ
10188 นายภูชิต มหาอุป *
10189 นายศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์
10190 นายสุพจน์ อินทร์สุวรรณ
10191 นายประพล สุพร
10192 นางสาวจิรวรรณ แก้วรัตน์
10193 นายปรีดี ศิริ
10194 นายปณิธาน แดงบุญ
10195 นายสุรไกร บรรจุแก้ว
10196 นางสาวปะการัง อินทรจินดา
10197 นางสาวสุธาทิพย์ ใจรัก
10198 นางสาวรุจิฬาภรณ์ ตรีศักด์ิ
10199 นางสาวธมน ชานุวัตร 
10200 นางสาวปิยรติกร ยศมงคล
10201 นายวิชิต กลับใจได้
10202 นายพรรณเชษฐ จริยา
10203 นายพยุศักด์ิ สุริยะวงศ์
10204 นายพัชร สนั่นพัฒนพงศ์
10205 นายสรวิศ สอนสารี
10206 นางสาวเพ็ญนภา ทองประไพ
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10207 นางสาวเกตุวดี จันโทวาส
10208 นายเอกรัฐ สุขอินทร์
10209 นายวิษณุวัฒน์ จ่ารัสศรี
10210 นายราเมศวร์ ส่ิงสิน
10211 นายดนุพล นาคอินทร์ *
10212 นางสาวดวงฤทัย สินเจริญ
10213 นายพฤฒิพงศ์ ขวัญเมือง
10214 นางสาวศิริมาส ดิสกุล *
10215 นายณัฐนนท์ จิวะไพศาลพงศ์
10216 นายเชาวศิลป์ ยุชัย
10217 นางสาวสุจิตรา ซารีย์
10218 นางสาววรรณิศา ปัญญาคม
10219 นายเอกรินทร์ ไชยยะ
10220 นางสาวจันทร์แรม แดงโสภาพ
10221 นายใจเพชร แก้วโภคา
10222 นายนัฐวุฒิ พันธุพาน
10223 นางสาวภัททา อัตถวรคุณ
10224 นางสาวนิรามัย ไตรยวงศ์
10225 นางสาวเทียนนลิน ร่มสกุล
10226 นายวรรษ มีป้อม *
10227 นายปภังกร พิมพิลา *
10228 นายวชิรากรณ์ มีแก้วแกม
10229 นายวิทูร เสมอเหมือน
10230 นายกิตติภัทร์ สัตตบรรณ *
10231 นายพรศักด์ิ กางทา
10232 นางสาวกนกวรรณ เส้งประถม
10233 นายวุฒิพงษ์ ยอดค่า
10234 นายศักด์ิชัย โตแดง
10235 นายณัฐพล ขุนเณร
10236 นายจาระวุฒิสาตร เสนสอน
10237 นางสาวกุลภา คงมีเงิน
10238 นางสาวกฤษณา ศรีสิทธิ์
10239 นางสาวสุมิตรา จุลพันธุพ์ิทยา
10240 นายกัญจน์ ทัง่ทอง
10241 นายวิชาวุฒิ บัวขวัญ
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10242 นายศรายุทธ ผกามาศ
10243 นางสาวณัฐิกา เตชะเปรมปรีชา
10244 นายวัชรพล เทพรังสฤษฎ์
10245 นายอาทิตย์ วิจิตรชัย
10246 นายอธิป สุหฤทรุจนนุกูล
10247 นางสาวศิริรัตน์ เถาธรรมพิทักษ์
10248 นายวรวุฒิ โคตรชมภู *
10249 นายประเทือง ทองนอก
10250 นายดุลยพล เหล็งพัง้ *
10251 นายอรรถกฤต บุง้ทอง
10252 นางสาวนรีรัตน์ พันธุจ์ันทร์แม้น
10253 นางสาวเกตน์นิภา สุริยะ
10254 นายกิตติรัช เกิดส่าอางค์
10255 นางสาวสุภรัชต์ ตันทวีวงศ์
10256 นายพิพัฒน์ภูม ยิ้มแฉ่ง
10257 นายณัฐพงษ์ พุทธิผล *
10258 นายวรวิทย์ จรรยาเลิศ
10259 นายศักด์ินรินทร์ อัมพุธ
10260 นายภาณุพงศ์ สิทธิกรลีลา *
10261 นายรัตน์ดนัย วรจิตรานนท์
10262 นางสาวปริยาภัทร เชาว์ชาญ *
10263 นางสาวสิริอาภา จิตรวิขาม
10264 นายขจรศักด์ิ จันทริมา
10265 นางสาวดาราวรรณ พันธุเ์พ็ง
10266 นายสุวฉัฐ ศิริธัญญารัตน์ *
10267 นายดุสิต สมใจ
10268 นางสาวพนิตา ไรวตากุล
10269 นายนฤณัฐ บุญหล้า *
10270 นายอธิกร ทรายสมุทร
10271 นายพันธ์ศักด์ิ อินทร์แก้ว
10272 นางสาวศุทธินี ชัยดิษฐอดุลย์ *
10273 นายไตรยศ ไทรพิพัฒน์พานิช
10274 นายสุทธิ คงประสาท *
10275 นางสาวพรนภา หนูทิม *
10276 นางสาวธนิตา จงภักด์ิไพศาล
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10277 นางสาวสุวัธนา ชลารักษ์
10278 นายพัชรพงษ์ เปรมพงษ์
10279 นางสาวภัททิยา คงสมบูรณ์ *
10280 นางสาวอมรรัตน์ โสไกร
10281 นายณัฐพงศ์ วงศ์เกียรติอรุณ
10282 นางสาวมนชนก ศรีสารคาม
10283 นางสาวพันธกานต์ คล้ายวัฒนะ
10284 นางสาวชนิภา วันยะ
10285 นางสาววิชนี ทัดศรี
10286 นางสาวนภา หยิมกระโทก
10287 นายวัชรพล มาส่าราญ *
10288 นางสาวผ่องพรรณ ม่วงศรีจันทร์
10289 นายศิกฤษด์ิ ศรีไพร
10290 นายสิทธา ธงไชย
10291 นายจักรพนณ์ อัครวรรณพงศ์
10292 นางสาวรังรอง นิลแสง
10293 นายฐิติพงษ์ เพชรสัมฤทธิ์
10294 นายดเรศ ค่ามะเริง
10295 นายภัทรพล มณีแดง *
10296 นางสาวสุลาวรรณ บัวขาว
10297 นายวิศรุต ชินวิภาส
10298 นายวีรวัฒน์ ชูเลิศ *
10299 นายสันติพงษ์ สวาขาโต *
10300 นางสาวชญานิศา ธนันชัย
10301 นางสาวกรวิพัชญ์ ประพันธ์ศรี
10302 นายชุมศักด์ิ แสนนาม
10303 นายภาคภูมิ สังข์แก้ว
10304 นางสาวทิพย์สุคนธ์ อรไทวรรณ
10305 นายรัฐนันท์ ราษฎรปราณี
10306 นายสุริยา เทพลักษณ์
10307 นายสิทธิศักด์ิ ยิ้มสวัสด์ิ
10308 นายไกรลาศ ผลดี
10309 นายถิรณัฐ เสียงเสนาะ *
10310 นางสาวอรุณโรจน์ ศรีเจริญโชติ
10311 นายชวัลวิทย์ มอญกลาง *
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10312 นายกิติศักด์ิ คงชนะ
10313 นายประเสริฐ สรรสิริทรัพย์ *
10314 นายธนากร กีมาบุตร *
10315 นายปานนท์ เมืองแก้ว *
10316 นางสาวกรองกาญจน์ พรมวิเศษ
10317 นายณัฎฐ์วิชย์ จันโททัย
10318 นายฐิดายุ แสงทับทิม
10319 นายบุรินทร์ โผนประสิทธิ์
10320 นายสารอฝัส บิลละเต๊ะ
10321 นายวิสสุต พิมพะนิตย์
10322 นายณัฐพล นกเทศ
10323 นางสาวปิยาภรณ์ เศรษฐบรรจง
10324 นายวสันต์ สุวรรณกาศ *
10325 นายสุรศักด์ิ พรหมจรรย์
10326 นายทวีวัฒน์ อัศวาวุฒิ
10327 นางสาวเกศรา อินทวงศ์
10328 นายชาญวิทย์ ชมเชย
10329 นายพิจักรพงค์ ส่งเสริมศิลา
10330 นายนนทชัย พึง่พานิช
10331 นายภาณุพงษ์ จั่นจีน
10332 นายวุฒิชัย วงศ์จันทร์
10333 นายสถาปัตย์ แซ่เฮง
10334 นางสาวมณีกาญจน์ สุวรรณนัจศิริ
10335 นางสาวเฉลิมสิริ ทองเนตร
10336 นายธรณิศ กรมน้อย *
10337 นายกฤษณะพล รักร่วม
10338 นางสาววีรินท์ สุภาภรณ์ชัยสิน
10339 นายนรศักด์ิ บริรักษ์กิจด่ารง
10340 นายพิพัฒน์พงศ์ หนูขาว
10341 นางสาวณัทรีญามน คงแจ๋ว
10342 นายปรีชา แก้วกัลยา
10343 นางสาวภัทรภร ไวทยาคุณ
10344 นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผา
10345 นางสาวจตุรพร จารุวัจนกุล
10346 นางสาววรพร คงรอด
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10347 นางสาวศศิธร กะการดี
10348 นายวีระกรณ์ คงนาน
10349 นายนฤดม ชูมณี
10350 นายตรัยวิทย์ สุวรรณไตรย์ *
10351 นายวทัญญู ลอยป้อม
10352 นายอนุพงษ์ นะวาโย *
10353 นายนราธิป อาทิเวช
10354 นางสาวนริสรา อาทิเวช
10355 นายธีรศักด์ิ โกเมฆ *
10356 นายฒัธชพงษ์ เสนากรุง
10357 นางสาวภัคนิจ ศรีรัตน์
10358 นางสาวฌัฉศานันฐ์ ศรีสร้อย
10359 นายอัครพงศ์ สุจริต
10360 นายศุภชัย ชุมนุมวัฒน์
10361 นายวัชรพล แสนสุข *
10362 นายสามารถ วิริยะ
10363 นายสุภัทรชัย รองทอง
10364 นายพรเทพ สีกาวี
10365 นายบุญญฤทธิ์ เส็งแดง
10366 นายบัญญัติ เรืองวงศ์
10367 นายฐากูร สุริยะไชย *
10368 นายเอกสิทธิ์ ปฏิสันถาวร
10369 นายฉัทดนัย สีสด *
10370 นายศรัญยู สมศิริตระกูล
10371 นายอธิป รักเสรี
10372 นายปิติพงศ์ สันตะการ
10373 นางสาวบุณฑริกา อ่วมเลิศ
10374 นายณัฐภณ ธัญญะ
10375 นายอ่าพล สุบรรณ์พิจิตร
10376 นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
10377 นายสุขุม วงศ์เรือง *
10378 นายครุฑ เพ็ชรมาก *
10379 นางสาวปาริฉัตร ยอดสง่า
10380 นางสาวสุพัตรา พ่อยันต์
10381 นางสาวพรชนก เสนะสุทธิพันธุ์
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10382 นายรชฏ จันทรสมัย
10383 นายศรายุทธ์ แย้งจันทร์ *
10384 นายสิรวิชฐ์ โคกสระน้อย
10385 นางสาวนิตยา เยาว์แสง
10386 นายสุรพิศ ค่าทอง
10387 นางสาวกรกมล นวลตรีฉ่่า
10388 นายปราโมช สร้อยปา
10389 นางสาวเนตรชนก ขวัญแก้ว *
10390 นายสุริยา ทองรักษ์ *
10391 นายอนุกูล ภูจ่่านงค์
10392 นายอดิศักด์ิ พรหมหลง *
10393 นายอิศรา มังสี
10394 นายภาณุพล อัครเดโชชัย *
10395 นายอาคม มาป้อง *
10396 นายปกรณ์ คุ้มปิยะผล
10397 นายต่อพงศ์ สิทธิพันธ์ *
10398 นายเสถียร ค่าวิเศษ *
10399 นายธนญชัย บุญทระกุล *
10400 นางสาวศุภรักษ์ แข็งเหมือนเหล็ก
10401 นางสาวพันธ์ระวี กันปาน *
10402 นางสาววรรณวิศา วัฒนสินธุ ์*
10403 นางสาวสุธินี พันธุจิตร
10404 นายสวัสด์ิ พิจารณ์
10405 นายธีรภัทร์ พุม่วิเศษ *
10406 นายธงชัย แซ่เล้า
10407 นางสาวนภาจรี แสงสิงห์ *
10408 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจฉวะ *
10409 นายพงศ์ภรณ์ นพคุณสวัสด์ิ
10410 นายพงศ์พัฒน์ พลบเดช
10411 นายสิงห์ทอง ลูกทอง *
10412 นายจิรเดช ร่มเย็น
10413 นายณัฐวุฒิ บุญตาแสง *
10414 นายเจษฎา ถิรพงศ์พันธ์
10415 นางสาวกนกวรรณ ค่ากอง
10416 นางสาวชญาดา หงษา
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10417 นางสาวภทรณัฐ พรหมมาศ
10418 นายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์ *
10419 นายสถิรกัญจน์ ทนันไชย
10420 นายเสรี ภวภูตานนท์
10421 นายณัฐวุฒิ งามสุทธิ์
10422 นายธีระพงษ์ แก้วชนะ
10423 นายณัฐวุฒิ คล้ายสงคราม
10424 นายภัทรพล นามทอง
10425 นายสมโภช คงสวัสด์ิ
10426 นายวัชระ พรหมกุล *
10427 นายสกลเดช เวชกามา
10428 นายภาณุวัฒน์ พลมณี
10429 นายกิจจา นิลประสิทธิ์
10430 นายพงษ์ศักด์ิ สูงโคตร
10431 นายศุภักษร ผลเจริญ
10432 นายเกียรติ สุทโธ *
10433 นายนพดล วรหาญ
10434 ว่าทีร้่อยตรี พงศภัด สุขสนาน
10435 นายเมธี อุ่นช่วง
10436 นายสันติ คามะวัน
10437 นายลิขิต ศรีราตรี *
10438 นายศักด์ิศรี ช่วยสุข
10439 นายกิตติภพ ทองพันชั่ง
10440 นายศตวรรษ ด้วงแป้น
10441 นางสาวมารียา พันหวัง
10442 นายณัฐวุธ เกตุวงศ์
10443 นายจักรพล พิพิธธนาบรรพ์
10444 นายไกรศร สีนิล
10445 นายอธิราช ประดิษฐ์อภัย
10446 นายอนันต์ สาวะโห
10447 นายธีรวัฒน์ เสนาค่า
10448 นางสาววิชยานันท์ จันทร์แดง *
10449 นางสาวชฎารัตน์ ศิริบูรณ์
10450 นายณัฐพร สกุลแก้ว
10451 นายพชร โพธิท์อง
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10452 นายกฤษฎา ไพฑูรย์
10453 นายสิทธิพงษ์ เวียงนนท์ *
10454 นางสาวกษมล บัวแก้ว
10455 นายพัฒนพงศ์ สิงหาปัด
10456 นายขัตติยา เทีย่งจิตร์ *
10457 นางสาวปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์ *
10458 นายสัตยา จุฑาจันทร์
10459 นายประสาน ค่าวัฒน์
10460 นายสายันต์ นันชัยอุด
10461 นายพิสิฐ หอมเชย
10462 นายอยุทธ์ วินสน
10463 นายปณิธาน ไวว่อง
10464 นายสุทัศน์ ค่าจ้อย
10465 นายชินวัฒน์ ฮุ่นศิริ
10466 นายศิริพงษ์ นนทกา
10467 นายยุทธพล ค่าป่าแลว
10468 นายอัจฉริยะ ชัยแจ้ง
10469 นายชุติมันต์ จีระบุญพิทักษ์
10470 นางสาววันทินี ภูกองชนะ *
10471 นายสุรจิต แสนทวีสุข
10472 นายรุสวัน เบ็ญฮาวัน
10473 นายพงศ์ภรณ์ ศรีหะนัลต *
10474 นายธราดล ดอนเงิน
10475 นายกิตติเดช ศักดาพิทักษ์
10476 นางสาวรัชชุพรรณ ค่าพวง
10477 นายโชติพงษ์ ถาวรโชติ
10478 นายปรเมนทร์ ขะพินิจ *
10479 ว่าทีร้่อยตรี ศักด์ินาวี วรรณูปถัมภ์
10480 นายวรจัค สุระสาย
10481 นางสาวจริงใจ คูหาวิชานันท์
10482 นายเกียรติศักด์ิ มีครุฑ *
10483 นายเฉิดณรงค์ ศรีชูทอง
10484 นายศุกร์สรรย์ พุทธกุลอนันต์
10485 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมวัฒนะ
10486 นายปรัชญากรณ์ เสนา
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10487 นายธนกฤต สุดใหม่
10488 นายจักรกริช คันทะสิทธิ ์*
10489 นายมานพ เทียบทิมพ์
10490 นายประภาส วันทอง 
10491 นางสาวพิมพิศา จูห้อง
10492 นางสาววิมลสิริ จูห้อง
10493 นางสาวอาติยา เครือวรรณ *
10494 นางสาวสยมพร จิตต้ังสมบูรณ์
10495 นายณรงค์ ตรีโชติ *
10496 นายไกรวุฒิ องคะลอย *
10497 นายอิทธิลักษณ์ เมฆาลัย
10498 นางสาวปรารถนา เพชรศรี *
10499 นายยงยุทธ รักษาชล *
10500 นายปิติพัฒน์ แสงวิทยาประทีป
10501 นายจักรพงศ์ รักษาพล
10502 นายวิทวัส เหล่าวาณิชย์
10503 นายทศพล ดีโนนง้ิว
10504 พ.อ.อ. สมศักด์ิ ศิวะยุทธกิจ
10505 นายนราวิชญ์ ปาจิตร *
10506 นายพิเชษฐ สมปาง *
10507 นายเกรียงไกร แก้วกิ่ง *
10508 นายปิยบุตร สมบูรณ์ผล
10509 นางสาวณัฐนรี ช้วนรักธรรม *
10510 นายปรีชากร พฤกษะวัน
10511 นายภาสกร นนทจันทร์
10512 นางสาวกาญจนา เหลืองชบารัตน์
10513 นายกฤตานนท์ ศรีคละมะหันโต
10514 นายวีรยุทธ แสนเสมอ

หมำยเหตุ
                   *  อยู่ระหว่ำงตรวจสอบคุณวุฒิ ทัง้น้ี หำกปรำกฏภำยหลังว่ำคุณวุฒิทีใ่ชส้มคัรสอบ 
ก.พ. มไิดร้ับรองว่ำเป็นคุณวุฒิทีต่รงตำมประกำศรับสมคัรสอบจะถือว่ำผู้สมคัรสอบรำยน้ันเป็นผู้ขำด
คุณสมบัตใินกำรสมคัรสอบ
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ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ 
 เรื่อง  กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง

บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 
 

................................................. 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2 ของสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือสํานักงาน ก .พ .  
ที่ นร 1004.1/ว ๑๕ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และข้อ ๗ ของประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ลงวันที่ 15 
มีนาคม 2555 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งวิศวกร
ปฏิบัติการ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ จึงกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับ 
การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ดังต่อไปน้ี 

(ก) กําหนดวนั เวลา และสถานที่สอบ 
๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน

ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(ภาค ค.)  

2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  
ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

 (ข) ระเบียบเกี่ยวกบัการสอบ 
๑. การสอบแข่งขันจะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่ กําหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการ

สอบแข่งขัน ทั้งน้ี ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบของแต่ละวิชา 
๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 

๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ใน
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ 

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 
๒.๓ ต้องนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีไม่มีบัตร

ประจําตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและ 
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจนเท่าน้ัน) ไปในวันสอบเพ่ือใช้คู่กัน (บัตรฉบับจริง) หากไม่มีบัตรใด
บัตรหน่ึงมาแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้ 

๒.๔ การสอบข้อเขียน 
 ๒.๔.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง แต่จะเข้า

ห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
๒.๔.๒ จะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที 
๒.๔.๓ หากผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที  

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
๒.๔.๔ ผู้เข้าสอบต้องน่ังสอบตามที่น่ังสอบและห้องสอบตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการสอบฯ กําหนดให้ ผู้เข้าสอบที่น่ังสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบในวิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
ในวิชาน้ัน 
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๒.๔.๕ ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบ 
ไปเอง 

๒.๔.๖ ต้องใช้กระดาษคําตอบที่กรมธุรกิจพลังงานจัดให้โดยเฉพาะเท่าน้ัน 
๒.๔.๗ ให้นํากระเป๋า สัมภาระ ตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์

อ่ืนๆ วางไว้ ณ จุดที่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบกําหนด ทั้งน้ี จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่
เกิดมีการสูญหาย 

๒.๔.๘ ห้ามนําเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
(มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องคํานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง 
นาฬิกาดิจิตอล เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนําเข้าห้องสอบ จะถือว่ามีเจตนากระทํา 
การทุจริตในการสอบต้องยุติการสอบ และออกจากห้องสอบตามเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังจะไม่ตรวจให้คะแนน
สําหรับบุคคลน้ัน  

๒.๔.๙ ให้เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน 
๒.๔.๑๐ เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 

คุมสอบโดยเคร่งครัด 
๒.๔.๑๑ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือ

บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ 

๒.๔.๑๒ ห้ามสูบบุหรี่ในระหว่างเวลาสอบ 
๒.๔.๑๓ ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
๒.๔.๑๔ ห้ามคัดลอกข้อสอบ และห้ามนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบออก

จากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๒.๔.๑๕ เมื่อหมดเวลาทําคําตอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุด 

ทําคําตอบต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
เท่าน้ัน 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบน้ี หรือผู้ใดทุจริต หรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไป
ในทางพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ ทั้งน้ี คณะกรรมการดําเนินการสอบ
อาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนสําหรับบุคคลน้ัน และผู้กระทําการทุจริตในการสอบแข่งขันเข้ารับ
ราชการจะเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการตามมาตรา ๓๖ ข.(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประกาศ ณ วันที่    2    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5 
 
              นายสมนึก  บํารุงสาลี 
                                                                           (นายสมนึก  บํารุงสาลี) 
                                                                           รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
                                                                  ประธานกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ 
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กําหนดวนั เวลา และสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) 
วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สนามสอบ อุปกรณ์ที่ใช ้

ในการสอบวนัอาทิตยท์ี ่20 พฤษภาคม 2555 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ สนามสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ 
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555  
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง  

10001 - 10030 อาคาร 10 ห้อง 1031 ห้องเรียน 2/1 โรงเรียนหอวัง  
16/9 ซอยวิภาวดี 28  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กทม.  

- ดินสอที่มีความดําเท่ากับ 
2B หรือมากกว่า 

- ยางลบ 
- ปากกา 

10031 - 10060 อาคาร 10 ห้อง 1032 ห้องเรียน 2/2 
10061 - 10090 อาคาร 10 ห้อง 1033 ห้องเรียน 2/3 
10091 - 10120 อาคาร 10 ห้อง 1034 ห้องเรียน 2/4 
10121 - 10150 อาคาร 10 ห้อง 1035 ห้องเรียน 2/5 
10151 - 10180 อาคาร 10 ห้อง 1036 ห้องเรียน 2/6 
10181 - 10210 อาคาร 10 ห้อง 1037 ห้องเรียน 2/7 
10211 - 10240 อาคาร 10 ห้อง 1044 ห้องเรียน 2/8 
10241 - 10270 อาคาร 10 ห้อง 1045 ห้องเรียน 2/9 
10271 - 10300 อาคาร 10 ห้อง 1046 ห้องเรียน 3/1 
10301 - 10330 อาคาร 10 ห้อง 1047 ห้องเรียน 3/2 
10331 - 10360 อาคาร 10 ห้อง 1055 ห้องเรียน 3/3 
10361 - 10390 อาคาร 10 ห้อง 1056 ห้องเรียน 3/4 
10391 - 10420 อาคาร 10 ห้อง 1057 ห้องเรียน 3/5 
10421 - 10450 อาคาร 10 ห้อง 1065 ห้องเรียน 3/10 
10451 - 10482 อาคาร 10 ห้อง 1066 ห้องเรียน 4/14 
10483 - 10514 อาคาร 10 ห้อง 1067 ห้องเรียน 4/15 

 

 


