
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง   รายช่ือผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา 

สถานท่ีดํ า เนินการประเ มินความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ค ร้ัง ท่ี  1  
ในตําแหนงพนักงานเทคนิควิทยาศาสตร ตําแหนงพนักงานนายชางเทคนิค ตําแหนงพนักงาน
การเงินและบัญชี ตําแหนงพนักงานบริหารงานท่ัวไป ตําแหนงพนักงานวิศวกรส่ิงแวดลอม 
และตําแหนงพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

........................................................................ 
 
  ตามท่ีไดมีประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2553 รับสมัครบุคคล 
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ในตําแหนงพนักงานเทคนิควิทยาศาสตร ตําแหนงพนักงาน
นายช าง เทคนิค  ตําแหนงพนักงานการเ งินและบัญชี  ตําแหนงพนักงานบริหารงานท่ัวไป  
ตําแหนงพนักงานวิศวกรส่ิงแวดลอม และตําแหนงพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นั้น  

  บัดนี้การรับสมัครไดเสร็จส้ินแลว จึงขอประกาศรายช่ือผูสมัครเขารับการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีดําเนินการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้  

ก) รายช่ือผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

  ท้ังนี้ การประกาศรายช่ือผูสมัครขางตนนี้ กรมธุรกิจพลังงานไดประกาศตามเอกสาร
และขอเท็จจริงท่ีผูสมัครไดรับรองตนเองในใบสมัครวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิท่ีสมัครสอบ ก.พ. 
มิไดรับรองวาเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครจะถือวาผูสมัครรายน้ันเปนผูท่ีไมมีสิทธิเขาสอบ
ต้ังแตตน 

  สําหรับผูท่ีสมัครภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2553 ไวแลว แตไมมีช่ือเปนผูสมัคร 
ตามประกาศนี้  หรือตําแหนงประกาศไวไมตรงตามท่ีสมัคร  ถายืนยันวา เปนผู มี สิทธิเขา รับ 
การประเมินฯ หรือเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร 
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โปรดนําหลักฐานไปติดตอกับเจาหนาท่ีดวยตนเอง ณ สํานักบริหารกลาง สวนบริหารงานบุคคล  
ภายในวันท่ี 2 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏวาเปนผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
กรมธุรกิจพลังงานจะประกาศรายช่ือเปนผูสมัครเพิ่มเติมตอไป ถาไมดําเนินการภายในกําหนดดังกลาว 
จะไมมีสิทธิเขารับการประเมินฯ ในคร้ังนี้  

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ คร้ังท่ี 1 ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้  
1.  แตงกายใหเ รียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ  สุภาพสตรี  สวมเส้ือ 

กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเส้ือ กางเกง โดยสอดชายเส้ือไวในกางเกง 
สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน 

2. เปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีจะตองทราบวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทาง
ราชการออกใหไปในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกคร้ัง หากไมมีบัตรใด
บัตรหน่ึง กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได 

4. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการ
สอบขอเขียน ตองปฏิบัติ ดังนี้  

4.1 หามนําเคร่ืองมือและอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปใน
หองสอบ 

4.2 ควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาเริ่มสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขา
หองสอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบแลว 

4.3 ตองเช่ือฟง และปฏิบัติตามคําส่ังและคําแนะนําของกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีควบคุมการสอบโดยเครงครัด 

4.4 ตองเขาสอบภายใตการควบคุมของกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุม 
การสอบตามท่ีกําหนดใหเทานั้น 

4.5 ผูสมัครท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเร่ิมสอบในตารางสอบ
ไปแลว 30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
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4.6 ผู ม าสอบจะต อง เข าสอบตามตํ าแหน ง ท่ีส มัคร  และตามวัน  
เวลาท่ีกําหนดในตารางสอบ ผูท่ีเขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตก และไมมีสิทธิเขารับการประเมิน
ในตําแหนงท่ีสมัครอีก 

4.7 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งและหองสอบท่ีกําหนดให ผูใดนั่งผิด
ที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสําหรับความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น 

4.8 เขียนช่ือ – นามสกุล รหัสตําแหนงท่ีสมัคร และเลขประจําตัวผูสมัคร
เฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น  

4.9 เม่ืออยูในหองสอบขณะสอบตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก  และไมออกจากหองสอบเวนแตจะได รับอนุญาต  และอยู ในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 

4.10 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว จะออกจากหองสอบได
ตอเม่ือมีเวลาสอบเหลือไมเกิน 30 นาที และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุม 
การสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได 

4.11 หามนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใชในการสอบออกจากหองสอบ
โดยเด็ดขาด 

4.12 เม่ือหมดระยะเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ
ใหหยุดทําตอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุม
การสอบไดอนุญาตแลว 

4.13 เม่ือสอบเสร็จแลว จะตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน หามติดตอกับ 
ผูท่ียังไมไดออกจากหองสอบและตองไมทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูท่ียังสอบอยู 

5. ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผูใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาส่ังงดการใหคะแนนก็ได 

6. ผูใดไมเขารับการประเมินภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ถือวา
สละสิทธ์ิและไมมีสิทธ์ิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังนี้  

 
               ประกาศ ณ วันท่ี     30      สิงหาคม  พ.ศ.  2553 
 

   พีระพล  สาครินทร 
(นายพีระพล  สาครินทร) 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 



เอกสารแนบ 1

เลขประจําตัวผูสมัคร
0001 นายสิทธิชัย สังขทอง
0002 นายจรัญ พรมนิมิต
0003 นายจักรกฤษณ อุปกุล
0004 นายทวีศักด์ิ กลิ่นธูป
0005 นายณัฐธีร วิจิตรกีรติกุล
0006 นายเฉลิมพงษ จารุตัน
0007 นายพยนต ไกรลาศรัตนศิริ
0008 นายวชิรวิทย ทองเงิน
0009 นายธนิต นิ่มศรีนวล
0010 นายณัฐพล เฉยเผือก
0011 นายศักด์ิณรงค นัดดาวงศ
0012 วาท่ีรอยตรีปญญาพล พูลสุข
0013 นายขวัญชัย จันทรแอด
0014 นายกวีวัฒน แซลิ่ม
0015 นายเอกบุณย สินหนู
0016 นายอนุรักษ เรืองเพ็ชร
0017 วาท่ี ร.ต.จิรพันธ ไตยะมะณี
0018 นายจิรศักด์ิ สิทธิรักษ
0019 นายอรรณพ สมกลิ่น
0020 นายมงคล พรรณอาราม
0021 นายชาญวิทย ชมเชย
0022 นายธาราวัตร อติเปรมานนท

เอกสารแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ลงวันที ่30 สิงหาคม 2553

เรื่อง รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหนงพนักงานเทคนิควิทยาศาสตร (01)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจําตัวผูสมัคร
0001 นายเดนตุลา ธนะวงศ
0002 นายมาโนช เช้ือทอง
0003 นายเอกชัย เปลื้องสันเทียะ
0004 นายมนูญ กลาเกิด
0005 นายสุชาติ ยุภา
0006 นายชัยชนะ ทุมมนตรี
0007 นายราเชนทร จิตตละมาย
0008 นายกอบเกต กุงทอง
0009 นายปยะพงศ เมืองประเทศ
0010 นายศุภดิตถ ประทันจะ
0011 นายชวลิต เอกบุตร
0012 นายศักดิ์ดา เพชรเสนา
0013 นายเจษฎา คําแฝง
0014 นายมาโนชญ สิงหชัย
0015 นายสมหมาย สุขสําราญ
0016 วาท่ี ร.ต. สิงหา สุดสวาท
0017 นายกชกร สงสม
0018 นายสุทธิภัทร พลพุธ
0019 นายเกรียงไกร เครือศิริกุล
0020 นายธีระวุฒิ บัวคลี่
0021 นายเฉลิมพล มูลศรี
0022 นายอัครเดช ผาปรางค
0023 นายศุภโชค เอี่ยมอ่ํา
0024 นายจตุพร ประเสริฐ
0025 นายกิตติพงศ ทองตง
0026 นายวัชรินทร ศรพรม
0027 นายนพรัตน เงินยวง

เอกสารแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553

เรื่อง รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหนงพนักงานนายชางเทคนิค (02)

ชื่อ - สกุล

1/2



เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0028 นายดิเรกฤทธิ์ บุญย่ิง
0029 นายวาทิต แสงคลอย
0030 นายชัยวัฒน มีทองคํา
0031 นายกิตติโรจน ทองนา
0032 นายธีระ ประทุมวัตร
0033 นายเชิดศักดิ์ จันทรเพ็ง
0034 นายชูพงศ พันชสูตร
0035 นายชัยยัณต รองเดช
0036 นายเดชชาติ เพชรพลอย
0037 นายภาณุพงษ ถายยวนกุล
0038 วาท่ี ร.ท. ภานุพงศ ศรีสวัสด์ิ
0039 นายพงษดนัย พลภักดี
0040 นายสุขสวัสด์ิ จันทะมิตร
0041 นายพินัย ครุฑพันธ
0042 นายเจริญ แสงคํา
0043 นายสันติ บัวพรม

2/2



เลขประจําตัวผูสมัคร
0001 นางสาวสุนิสา บุญมี
0002 นางสาวอมราภรณ ฝามงคล
0003 นางสาวสุนันทา เชื้อจิตรนุกูล
0004 นางอนงคนาฎ พูลผล
0005 นางสาวละอองดาว โพธิเสน
0006 นายสุพจน ฉายภมร
0007 นายอภิเดช หยวกทอง
0008 นางสาวทุติยาภรณ สกุลศักด์ิ
0009 นางสาวจารุณี โขขุนทด
0010 นางสาวสุมาลี เงางาม
0011 นางสาวชลดา คําประกอบ
0012 นางสาวสุวิดา ทองคํา
0013 นางสาวปาจรีย แสงจันทร
0014 นางสาวฐิติพร ชูเดช
0015 นางสาวมยุรี วนารักษ
0016 นางสาวเขมพริสร แกวสด
0017 นางสาวสุนิศา ทรัพยสาตร
0018 นางสาวอัญชลี ไวศยะพันธุ
0019 นางสาวยุวเรศ สุวรรณรัตน
0020 นางสาวธนพร ชนะสิทธิ์
0021 นางสาววราภรณ จงใจหาญ
0022 นางสาวธีรดา มโนสุจริต
0023 นางสาวเบญจวรรณ ปรางเพ็ชร
0024 นางสาวเสาวนีย คลองไขน้ํา
0025 นางสาวอรศุภา วงศตลาดขวัญ

เอกสารแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ลงวันที ่30 สิงหาคม 2553

เรื่อง รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี (03)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจําตัวผูสมัคร
0001 นางสาวสุวรรณา บุราดร

เอกสารแนบทายประกาศกรมุรกิจพลังงาน
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553

เรื่อง รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหนงพนักงานบริหารงานทั่วไป (04)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจําตัวผูสมัคร
0001 นางสาวอรอุมา พาลเสือ
0002 นางสาวหฤทัย เชาวนกูล
0003 นายทศพล ไชยวงค
0004 นายสยาม ศรีชา
0005 นางสาวปรียามาศ พรมตา
0006 วาท่ีรอยตรีวัลลภ ร่ืนอุรา
0007 นางสาวพิชญสิณี วิทยาภินันท
0008 นายนิพนธ อาจอุดร
0009 นายชูชัย มีชัย
0010 นายขจร รุงศรีรัตนวงศ
0011 นายสุรศักด์ิ แกวเกตุ
0012 นางสาวศิริรัตน สุพัฒธี
0013 นางสาววนัสนันท แจงสวาง
0014 วาท่ีรอยตรีจตุพร บุญยัง
0015 นางสาวอนงคนาฎ วุฒินาวิน
0016 นายรังสรรค สุวรรณรอด
0017 นางสาวชุติมา เติมสุข
0018 นางสาวนันทศิริ กําเพ็ชร
0019 นางสาวชุติรัตน จั่นหนู
0020 นางสาวสุดารัตน สมบูรณชัย
0021 นางสาวปริสุทธิ์ รัตนพิทักษกุล
0022 นางสาวเพ็ญพรรณ มั่นยืน
0023 นางสาวอภิญญา ศาสตรศิริ
0024 นายพงศธร งาวเงินทอง
0025 นายเสกสรร ปรากฎวงษ
0026 นางสาวนวลักษณ จูวาที

เอกสารแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553

เรื่อง รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหนงพนักงานบริหารงานทั่วไป (05)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0027 นายคณิติน อินทสร
0028 นางสาวสุวรรณ ดํานาน
0029 นางสาวสุพรรณภา สุขหทัย
0030 นายจิณพงษ สิทธิรักษ
0031 นางสาวปวรัญชน ทองวัฒนา
0032 นางสาวประกายแกว สุวรรณเปน
0033 นายณัฐวุฒิ ตรีเจริญ
0034 นางสาวศิริพักตร เสริฐวิชา
0035 นางสาวชนณณี พันทวี
0036 นางสาวสุจินดา แสงนาค
0037 นางสาววันฉลอง มุยคํา
0038 นางสาวยาใจ ยศนันท
0039 นายมานพ เอาสูงเนิน
0040 นางสาวปาลิกา ศรีคําภา
0041 นางสาวสุวิสาข ยืนยง
0042 นางสาวจิตฏสุภา วงศสิรทัต
0043 นายฉัตร เจนชัย
0044 นางสาวชญานิน เศรษฐบุตร
0045 นางสาวณภัชญกัสพร สลักคํา
0046 นางสาวกัณฑทริการ จักรสิงหโต
0047 นางสาวภุมรินทร สุกาวาสน
0048 นางสาวชิตาพัณณ บํารุง
0049 นายพชร วงคธานี
0050 นางสาวพจนีย จันทรพงษ
0051 นางสาวขนิษฐา อาระลา
0052 นางสาวอรวรรณ กลาณรงค
0053 นายพุฒินาท พันธุเพียร
0054 นายธนกฤต งานขยัน
0055 นางสาวเกศกาญจน โพธิ์ปน
0056 นางสาวปนัดดา ยาศิริ
0057 นางสาวศุภพจี พรพงษเมตตา
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0058 นางสาวพัชรินทร ปนทอง
0059 นางสาวสมศิริ เจริญเสียง
0060 นายธตรฐ สุวรรณเอ่ียม
0061 นายศรันย โกวิทวราพร
0062 นายธนวัชน ธนศรีสถิตย
0063 นายภัทรพงศ รังศิริ
0064 นางสาวพัชรี สัญญะโม
0065 นายศราวุธ พรสิริโชติกุล
0066 นางสาวศิวภา ปติสุรเดช
0067 นางสาวนาตยา สาธรรม
0068 นายอิสกันดัร ลาเตะ
0069 นางสาวสิริญญา สุวรรณวงศ
0070 นายสิริชัย จันทรโรจน
0071 นางสาวสุดารัตน เดิมหมวก
0072 นายณรรถพงษ พันธุจันทร
0073 นางสาวเกษสุดา ดวงแกว
0074 นายอธิราช วัตตธรรม
0075 นางสาวพนิดา จํานงจิตต
0076 นางสาวสุพรรณี มะโนชัย
0077 นางสาวกัตติกา ธรรมทินนะ
0078 นางสาวพิไลพรรณ มะโน
0079 นางสาวสุนันทา สุรินทร
0080 นางสาววรัษฐา สมิตเมฆ
0081 นางสาวทิพสุดา ภูอราม
0082 นางสาวปยมาภรณ ทรงประกอบ
0083 นางสาวเวณิกา ศิวปรียานุพงษ
0084 นายกฤษฏ พงษพรรณรวม
0085 นางสาววารินทร กันทะวัง
0086 นางสาวพลอยพชร ตันวรรณรักษ
0087 นายยุทธพงศ อินทรเชิง
0088 นายเอกสิทธิ์ คงเจริญ
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0089 นางสาววิภา สิงหเถื่อน
0090 นางสาวกันยารัตน แตงกลิ่น
0091 นางสาวสุวิชญา รอดกําเหนิด
0092 นางสาวอัมพิกา ลิ่วรุงโรจน
0093 นางสาวศลิษา ใจสมุทร
0094 นางสาวนิธาดา มัคคินทร
0095 นางสาววรารัตน ทิพมอม
0096 นางสาววิรัชดา สมุทรศรี
0097 นายชานน มาศนิยม
0098 นางสาวศิวพร เจริญศิริสุทธิกุล
0099 นายธีรพล ดีวัน
0100 นางสาวนิภาพร ขําประคองทรัพย
0101 นางสาวศิริพร ทองแกว
0102 นางสาวณัฐนียา จิตตมาเส
0103 นายธิติพล ศรีไตรรัตน
0104 นายวีรพงษ กําแพงทอง
0105 นายภาสกร กลอมมิตร
0106 นางสาวสุชาดา คูประดิษฐพันธุ
0107 นายณัฐพล อองมะลิ
0108 นางสาวฐปนัฑ อ่ิมจิตร
0109 นายธนากร สีเทศ
0110 นายทัศนัย หนอคํา
0111 นายเกียรติศักด์ิ ทองหนัน
0112 นายณัฐพงศ จูปน
0113 นายฐปนนท โชคสกุล
0114 นายมรรค คํากอง
0115 นางสาวชวาลี เนตรนพรัตน
0116 นายสราวุฒิ หนูพุม
0117 นายวิชิต ชัยวิเศษ
0118 นายสราวุธ ชาญณรงค
0119 นายรัฐการ หาญณรงค
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0120 นางสาวเอกอนงค ฟุงลัดดา
0121 นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ
0122 นางสาวอังสุมารินทร สุพรรณรัตน
0123 นางสาวอาชวินี ตะนาน
0124 นายภานุวัฒน ทัดเนียม
0125 นางจุฑามาส ชื่นตา
0126 นางสาวรสสุคนธ ประทุมทอง
0127 นางสาวณัฐกานต แกวสุจริต
0128 นางสาวศุฑามาศ กลิ่นหอม
0129 นางสาวระวิวาร แยมสุคนธ
0130 นางสาวธัญกมล ศุภนันทกุล
0131 นายเพชร มหาหงษ
0132 นางสาวชาณิช สุวรรณโสภา
0133 นางสาวกฤติกา เอกบุศย
0134 นางสาวสุลลิต ชื่นชวนชม
0135 นางสาววราภรณ หมัดหวัง
0136 นายเศรษฐสกล คันศร
0137 นางสาวทัศนีย อินทรงาม
0138 นางสาวอัจฉรา บุญฤทธิ์
0139 นางสาวอาทิตยา ศิริจันทร
0140 นางสาวจินตนา ชูศรี
0141 นางสาววรัญญา อูผลเจริญ
0142 นางสาวทิฆัมพร วุฒิธรรม
0143 นายกฤษณะ เมณกูล
0144 นางสาวบรรจง แซตัง
0145 นายอดิศร บุญญปุรานนท
0146 นางสาววรวดี ฐานะวิจิตร
0147 นายปยวิทย บุญอาสา
0148 นางสาวฉวีวรรณ จาตูมมา
0149 นางสาวแวว บุญโท
0150 นางสาววิยดา ประกอบแสง
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0151 วาท่ี ร.ต.หญิงพรนภา จูเปย
0152 นางสาวณัฐพร แซคู
0153 นายสรรพสิทธิ์ พรพิพัฒนานนท
0154 นายธนานุวัฒน พิจิตร
0155 นางสาวฤชุอร รัตนธํารง
0156 นางสาวพิชญอร เตชะคฤห
0157 นายภูชิชย ปุลวัน
0158 นางสาวนภัสวรรณ บุญเชย
0159 นางสาวน้ําฝน วจะสุวรรณ
0160 นายยุทธกร พัฒนาวงศ
0161 นางสาวนวลวรรณ เอ่ียมวียง
0162 นางสาวปยะนุช เนตรสมบัติผล
0163 นางสาววรรณภา เพ่ิมตอศักด์ิ
0164 นางสาวกิตติวรรณ เจริญลิบ
0165 นางสาวสุภาพร สุขศรีเจริญ
0166 นางสาวกัลยาศรี ทับพรหม
0167 นายศรุท แหวนทอง
0168 นายณัฐพงษ เขียวมนต
0169 นางสาวภัทราพันธุ แดหวัน
0170 นางสาวโศรดา อํานวยผล
0171 นางสาวเพ็ญนภา สระขุนทด
0172 นายสรวุฒิ บุญมาศ
0173 นายสกุล สาระจันทร
0174 นางสาวชนาทัย ผะอบเงิน
0175 นางสาวณัฎฐกานดา ธนารักษ
0176 นายรังสรรค วจีสัจจะ
0177 นายณรงคชัย เพ็ชรทอง
0178 นางสาวกรรวิภา หวังทอง
0179 วาท่ี ร.ต.ณรงคฤทธิ์ สีนิล
0180 นางจรรยา มัจฉาชาญ
0181 นายอภิวัฒน เรืองกาญจนานนท
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0182 นายปุณณรัตน ไชยมงคล
0183 นางสาวชิณาภา ชื่นชนม
0184 นางสาวจรีณา จุลนิล
0185 นางสาวกชกร อินตะยศ
0186 นางสาวอัจฉรรัตน นาวาทอง
0187 นายภูริธวัช จิยะจันทน
0188 นางสาวจิณหจุฑา ศรีเหรา
0189 นางสาวณัฐธีรา เจียมเจิม
0190 นางสาวนวลศรี ตาดตาย
0191 นางสาวศรีวิภา ชอบละคร
0192 นายเสกสรร ศิลปฟกฟูม
0193 นางสาวรพีพรรณ สุขประเสริฐ
0194 นายสุนทร พิทักษ
0195 นายปริญญา พลพันธ
0196 นายวีระ โพธิ์สุวรรณ
0197 นายณัฐวุฒิ หวานพืช
0198 นางสาววันทินี ธัญญเจริญ
0199 นางสาวพวงแกว อติสุธาโภชน
0200 นางสาวภิญญานภา อยูมา
0201 นางสาวอลิศรา ประเสริฐย่ิง
0202 นางสาวผุดผาด พงศเจริญสุข
0203 นางสาวณัฐชมน วัชรกุล
0204 นางสาวพรวิมล สุพัฒนกิจกุล
0205 นายกฤษดา สุยะ
0206 นางสาวสุวรรณา กุลเพชรโฆษิต
0207 นายศุภชัย ยังจิตร
0208 นางสาวณัฐพร สนเผือก
0209 นายสุรเดช จิตรีชัย
0210 นางสาวบุษยาพร วันอุน
0211 นายวิทยา ธนาวุธิไกร
0212 นายธนกฤต ชิ้นปนเกลียว
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0213 นางสาวสาวิตรี วาตะ
0214 นางสาวณัฐกานต สงมณี
0215 นายสุรพันธ ศรีทรัพย
0216 นางสาวโชติรัตน ศรีสุข
0217 นายศาสตร ธรรมธนศาสตร
0218 นายปุณยกร ขําเขียว
0219 นายสรายุธ แสงจันทร
0220 นางสาวสลักจิต สืบอาษา
0221 นายจิรันธนิน ย่ิงศิริเกษมรัฐ
0222 นายเมธี หุนศาสตร
0223 นายเกียรติศักด์ิ โพธิ์ยอย
0224 นายรวิสุต จรรยพงษ

8/8



เลขประจําตัวผูสมัคร
0001 นายสุธนะ ทาหลวง
0002 นางสาวพลอยกนก สนธิ
0003 นางสาวสุวรรณา แสงสรอย
0004 นางสาวเพชรรัตน แพงศรีรักษา
0005 นางทัศนวรรณ งามวิไลพันธ
0006 นางสาวอลิสา ภูอาง
0007 นางสาวปานฤทัย ชอผูก
0008 นางสาวกาญจนา ติง
0009 นางสาวกิตติมา ทองพราย
0010 นายสุนนท อิภะวัต
0011 นางสาวนพเกลา มาทัพ
0012 นางสาวณัฏฐนันท ตายจันทร
0013 นายวิทยา ใจหลัก
0014 นายเตชิต รอตเสถียร
0015 นางสาวศณิชา ฐิติพิศุทธ์ิ
0016 นางสาวอรปรียา ศรีเทศ
0017 นายพัชระ ฟุงสรอยระยา
0018 นางสาวชุลีภรณ สิทธิยา
0019 นางสาวอามีนะ วงแหวน
0020 นางสาวลัดดาวรรณ จันทรัตน
0021 นางสาวเพลินพิศ โพธ์ิวัน
0022 นายวัฒนชัย สงวนวงศ
0023 นางสาวกาญจนา นารีเดช
0024 นางสาวรัตติกาล พูนกลัด
0025 นางสาวสุมิตรา หอมช่ืน
0026 นางสาวพัชราภรณ ดีกัง
0027 นางสาวปาริฉัตร ตันตยานนท

เอกสารแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553

เรื่อง รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหนงพนักงานบริหารงานทั่วไป (06)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0028 นางสาวจันทรนภา สุวรรณ
0029 นางสาวจีรภรณ ทองดี
0030 นางสาววันวิสา เทพอวยชัย
0031 นางสาวทัศนีย จิ๋ววิเศษ
0032 นางสาวศศิธร จิ๋วประเสริฐ
0033 นายสมศักดิ์ โชขุนทด
0034 นางสาวจันทรฉาย หมาดหวา
0035 นางสาวกฤษณา เจาทรัพย
0036 นางสาวรักชนก แสงอุทัย
0037 นางสาววนิดา กุยแกว
0038 นางสาวเบญจวรรณ ชุมศรี
0039 นางสาวทิพยรัตน นิลผึ้ง
0040 นางสาวนิศาชล ตี๋สกุล
0041 นายอวิรุทร สิริวัฒน
0042 นายษมิทธ์ิ ขันธิกุล
0043 นางสาวริศนี เจริญไพศาลสัตย
0044 นางสาวฐาปนี มามีเจริญ
0045 นางสาวชัชชพร มานะ
0046 นางสาวจรรญา ฉันขาว
0047 นางสาวนนชพร ธนโกเศศ
0048 นางสาวศจีพัต ภูมิวัฒน
0049 นางสาวอัมพวัน วิริยะกิจสุนทร
0050 นายประพันธ อินโต
0051 นางสาวอัมพร เฉียดกลาง
0052 นางสาวปริยา พลไพรฟา
0053 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณเกษา
0054 นายชัยภัทร กุลวัชรี
0055 นางสาวสุพัตรา สุขจิตจินดา
0056 นางสาวนิชนันท สัพโส
0057 นางสาวณัฐศิริ ลิ้มบรรเจิด
0058 นางสาวสุภาวดี อินทรธนี
0059 นายสุรยุทธ นวมทนงค
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0060 นางสาวอัมราภัสร ถนอมเลิศชัย
0061 นางสาวสายใจ ทองประเสิรฐ
0062 นางปญฑารีย นางขาว
0063 นางสาวลักขณา ทรงคะรักษ
0064 นางสาวนาถลดา โพธ์ิอุบล
0065 นางสาวกนกวรรณ บัวผิน
0066 นายสมเกียรติ วงศเสริมทรัพย
0067 นางสาวชัชชญา เผาจันทร
0068 นางสาวสุจิตรา พลมีศักดิ์
0069 นางชมพูนุท ตันทเสนีย
0070 นายกัมปนาท ใจสงัด
0071 นางสาวปฐมา ศรัทธาธรรม
0072 นางสาวรัชตะวัน เปลี่ยนสันเท๊ียะ
0073 นางสาวไพลิน คุมผิวดํา
0074 นางสาวจิราภรณ เจริญสงค
0075 นางสาวปุณิกา ฤทธ์ิดอน
0076 นางสาวรวลัญช นุตะดี
0077 นางสาวเจนจิรา พันธพัก
0078 นางสาวจันทรเพ็ญ สุขโหตุ
0079 นางสาวฉัตรวิมล สืบสงัด
0080 นางสาวสุทธดา ออนศรี
0081 นางสาวนฤมล ศรีศักดิ์อนันต
0082 นางสาวญานิศา เพทาย
0083 นางสาวสรัญญา ศรีทับทิม
0084 นางสาวอณุศราวรรณ เพ็ชรคง
0085 นางสาวปาริฉัตร มาตรหมาย
0086 นายออมสิน รัตนคร
0087 นางสาวปวรัตน อัคพิน
0088 นางสาวอังสุมาลิณ ขวัญใจ
0089 นางสาวสรินยา ศรีไทย
0090 นางสาวปานชีวัน พุมเปยม
0091 นางสาวรุงราตรี มุขนอย
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0092 นางสาวแคทรีญา เสมอภาพ
0093 นางสาวภิญญดา มีแกว
0094 นางสาววรรณา อินทัง
0095 นางสาวศิริพร ผลถานุกิติถาวร
0096 นางสาวกมลฉัตร ดุลยสุวรรณ
0097 นางสาวสริตา ลําพา
0098 นางสาวเทพธิดา ศิลปบรรเลง
0099 นางสาวศิวพร ทรัพยมา
0100 นางสาวปริ่มทอง ทนุนาจารย
0101 นางสาวณภัทร ชอพฤกษา
0102 นายวาระไตร ไชยฤทธ์ิ
0103 นางสาวภัทราพร บุญชวย
0104 นายวัชรพงษ หงศาลา
0105 นางสาวจุฬาลักษณ บุญทา
0106 นายเมธาพัฒน ดิษยพัฒนาศักดิ์
0107 นางสาวประภาพร บัวแกว
0108 นางสาวพิริยา แซลิ้ม
0109 นางสาวปชมภร พฤกษปญญากุล
0110 นางสาวลักษณา วงษคณารัตนกูล
0111 นางสาวธิดา ปรีชานุกูล
0112 นายทนงคศักดิ์ อุดมเจริญวงศ
0113 นางสาวสุภาภรณ สังฆจันทร
0114 นางสาวญาตาวี สารีคํา
0115 นางสาวฤดีวรรณ พุทธประเสริฐ
0116 นางสาววรรณภา ธนวานิชกุล
0117 นางสาวมณทิรา บุญเรือน
0118 นายอาณัติ สายคํา
0119 นางสาวสุกัลยา พลเสน
0120 นางสาวสิริวดี ไทยสมัคร
0121 นางสาวศุภลักษณ เกษมวรรณ
0122 นางสาวรัตยา ดวงแสง
0123 นางสาวคุณภัทร เกตุสุวรรณ
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0124 นางสาวสุวภัทร กระจังทอง
0125 นางสาวศิรินารถ สายออง
0126 นางสาวรัชฎาภรณ ดอนชัย
0127 นางสาวภัทลดา ทัดทาน
0128 นางสาวทิฆัมพร หะนิลณี
0129 นางสาวทิพยอมร อาราม
0130 นางสาววารีทิพย ทองชิตร
0131 นางสาวศิริพิมล เสือหนู
0132 นางสาววรรณิภา คุณนาแก
0133 นางรุงนภา จําเนียรกิจ
0134 นางสาวปภัทรา ไชยวุฒิ
0135 นายวีรเดช ขจรอําไพสุข
0136 นางสาวกชกร เปรมโยธิน
0137 นางสาวสุพัตรา อยูเกิด
0138 นายธนพล กันประเสริฐ
0139 นางสาวพิมพรําไพ พันธุจิรพัฒน
0140 นางสาวมยุรา บุษบิล
0141 นางสาวจินตนา กออมรรัตนเลิศ
0142 นางสาวกานดา แกวกรต
0143 นางสาวจิราพร อวนศรีเมือง
0144 นางสาวรุงทิวา สุดใจ
0145 นางสาวสุนทรี เจริญฤทธิ์กุล
0146 นางสาววราภรณ หวังชม
0147 นางสาวกฤษดาพร เช้ือชม
0148 นายณรงคชัย มงคลโรจนกุล
0149 นางสาวธวัลพร สงาชาวเหนือ
0150 นางสาวสลวยพรรณ คงมีสุข
0151 นายจตุรวิทย แสนดวง
0152 นายเกรียงไกร ไทยภักดี
0153 นางสาววลัยพรรณ คลังพลอย
0154 นางสาวนันธิดา ไกรกราย
0155 นายวีระยุทธ ขุนดํา
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0156 นางสาวพิรพร พลบุรี
0157 นางสาวสุภาพรรณ มั่นเหมาะ
0158 นายเชาวเลิศ มากสมบูรณ
0159 นางสาวทัศวรรณ พึ่งธรรม
0160 นายนิวัต ศลศิลปชัย
0161 นางสาวละอองจิตร อุทาทิพย
0162 นางสาวธิดารัตน ไขขาว
0163 นางสาวปราณี ราชคม
0164 นางสาวสาวิตรี ขันอุละ
0165 นางลอองศรี ไทรรารอด
0166 นางสาวนิตยา จิตอารีย
0167 นางสาวกัลยาณี จันทรลอย
0168 นายอดุลย ยอดจันทร
0169 นางสาวสิริสุดา รอดทอง
0170 นางสาวเพ็ญนภา สืบจากศรี
0171 นายชินพร คินธร
0172 นางสาวโสภาพรรณ ทองชู
0173 นายเจริญ อึ้งตระกูล
0174 นางทิพวรรณ ศิรเวท
0175 นางสาวมณฑา ปานทิม
0176 นางสาวศิรินภา โกทัน
0177 นางสาวพรทิพา รักทวม
0178 นายหัสดา พฤฒาจารยบดี
0179 นางสาวจริญญาพร ขันทอง
0180 นางสาววราพงษ วีระพงษ
0181 นางสาวสุชัญญา คัมพีรพงษ
0182 นางสาวนิธิดา สุวรรณภูมิ
0183 นางสาวนันทประภา เผือกเผา
0184 นางสาวหทัยกาญจน อิกไวยโล
0185 นางสาวสุนิสา สุวรรณภูมิ
0186 นางสาวผกาวรรณ แกวสม
0187 นายรักชูเกียรติ ชมภูแดง
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0188 นางสาวกุลกัญญา ปุระหลา
0189 นางสาวณัฐภรณ กลาเช่ียว
0190 นางสาวสราลี อินทปญโญ
0191 นางสาวทิพากร ถิระกุลวรรณ
0192 นางสาวจินตนา มีผิวหอม
0193 นางสาวยงยุทธ คงขํา
0194 นางสาวอรอนงค ชาวเมืองกรุง
0195 นางไพรจิตรตา บุญมี
0196 นางสาวรุงทิวา ชัชวานิชกุล
0197 วาท่ี ร.อ.สุรชิต สิทธิฤทัย
0198 นายปยะพงษ ศรีพรม
0199 นางสาววราภรณ ไมซาผล
0200 นายยุทธจักร มณีแดง
0201 นางสาวรวิวรรณ มาฆะ
0202 นายโสภณ คงแปน
0203 นายภัทราวุธ มนตแกว
0204 นางสาวปราณี ศรีวิเชียร
0205 วาท่ี ร.ต.มารุต เกยูรวงศ
0206 นางสาวพัชรี อึ่งสังข
0207 นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล
0208 นางสาวภรณทิพย เดนตรี
0209 นางสาวชญานิศา สังขรัตน
0210 นางสาวรายา สมวาที
0211 นางสาววาสิณี สิงหจานุสงค
0212 นางสาวศศิธร แกวใสศรี
0213 นางสาวภัทรกันย สาระออน
0214 นางสาวนารีรัตน จุนสําอางค
0215 นางสาวจิรพันธ แทสูงเนิน
0216 นางสาวภารวี มากะจาย
0217 นางสาวนทพร มุสิกศิลป
0218 นางสาวลักษณา อัยสานนท
0219 นางสาวภมรทิพย สุพรรณสาร
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เลขประจําตัวผูสมัคร
0001 นายพิจิตร แสนวงษ
0002 นางสาวสายชล นวลแกว
0003 นางสาวลลิสตา ดวงสอนแสง
0004 นางสาวสินีรัตน เสงคลาย
0005 นางสาวอัญชลี วรรณขํา
0006 นางสาวกรรวิตา สิมลี
0007 นายเลิศชัย ควรมงคลเลิศ
0008 นางสาวณัฏฐศศิ อรรคนิวาศ
0009 นางสาวกมลพรรณ ไชยวงศ
0010 นางสาวสุพัชรี ชื่นชุม
0011 นายพิพัฒ ชัชวาลพิสุทธิ์
0012 นางสาวจันทรเพ็ญ กระภูชัย
0013 นางสาวงามทรัพย  โพธิ์สระคู
0014 นายเจษฎา วงษมาก
0015 นางสาววชิราภรณ พรวริทธนันท
0016 นางสาวหวลคนึง ศรีกรณ
0017 นางสาวกาญจนา ญาติมิ
0018 นางสาวสุวิชา อุปมนต
0019 นายอธิวรรธน อํานักมณี
0020 นายนพกานต สวนบุญ
0021 นางสาววรรณภา ทองทุง
0022 นางสาวศศิ เทพนรินทร
0023 นางสาวพรทิวา สุทธิรัตนากร
0024 นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
0025 นางสาวศรารินทร เงินประเสริฐ
0026 นางสาวสุจิตรา จันทพันธ

เอกสารแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553

รื่อง รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถน
ในตําแหนงพนักงานบริหารงานทั่วไป (07)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0027 นางสาวอารีรัตน พงษากลาง
0028 นางสาววลัยภรณ ธนีเจริญ
0029 นางสาวกระยาทิพย กาญจนกันติกุล
0030 นางสาวพุทธิดา กาสกุล
0031 นางสาวรุงนภา วิชญทินภัทร
0032 นางสาวยโสธรา ลาคํา
0033 นางสาวหฤทัยพันธน อุทัยวรรณ
0034 นางสาวสุพัตรา จุฑาสงค
0035 นางสาวปาริชาติ บุญดวง
0036 นายพีรยุทธ ตับทอง
0037 นายศุภอรรถ กุลสิงห
0038 นางสาวศรีวิภา เครือทองศรี
0039 นายพงศเทพ จิตตโสภณ
0040 นางสาวอุทุมพร รูปงาม
0041 นางสาวอรณีย อาลีมีน
0042 นางสาวเสาวรัตน พรหมจันทร
0043 นายวุฒิไกร ชิดรัมย
0044 นางสาวนัฐธิดา อภิชนชัยพันธ
0045 นางสาวอาภัสร วิภวานุวงส
0046 นายสุวิชานนท มหาหิงษ
0047 นายศรุต ไขศิลป
0048 นางสาวจิตรลดา ทิมสถิตย
0049 นางสาวแสงเดือน จันทรปญญา
0050 นางสาวพรปวีณ บํารุง
0051 นางสาวศุภวรรณ ภูพันธ
0052 นายกรีสันต พัฒนะพันธ
0053 นายรังสันต ชะนะจน
0054 นางสาวสายฝน คําทวี
0055 นางสาวปฐมา ภูนอย
0056 นางสาวทิพยรัตน ถิ่นบุญโชติ
0057 นางสาวธิดาพร ลีลาวัลย
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0058 นางสาวขวัญตา ยอดดําเนิน
0059 นางสาวอรพิน ดวงเมือง
0060 นางสาวจีราภา ลายทอง
0061 นางสาวอรทัย ร่ืนเริง
0062 นางสาวรุงฤดี สาเทียน
0063 นางสาวปริสา รัตนพิทักษกุล
0064 นางสาวชมพูนุท เสนีรัตน
0065 นายอิทธิพล เขียวแกว
0066 นางสาวกนกภรณ เอ่ียมสกุล
0067 นางสาวนัฐติยา คงคามาศ
0068 นายไตรรักษ เล็กเริงสินธุ
0069 นางสาวสุชาวดี เขยะตา
0070 นางสาวรัชญา ดิษฐเล็ก
0071 นางสาวพรรทิพา หลอทอง
0072 นางสาวลัดดา หมื่นสุข
0073 นางสาวศศิพร ธีระการณ
0074 นางสาวรจนา ฉายชัยภูมิ
0075 นางสาวพรรณทิพย อินอัด
0076 นางสาวจันทรจิรา ทองเพ็ง
0077 นางสาวพิสมัย คณากรณ
0078 นายสุจิระ ภาคยทองสุข
0079 นางสาวทิวาพร โพธิ์จักร
0080 นายกรวีร จิตรภาวนา
0081 นางสุรีย ศรชัยจรัสแสง
0082 นางสาวไผเพชร หลงผดุง
0083 นางสาวอัญชลินทร พงศสมัย
0084 นางสาวภัควลัลณ จันทรเพ็ญ
0085 นางสาวจุฬารัตน โยธี
0086 นางสาววาสนา กลอมเชื้อ
0087 นางสาวรุงนภา แตงกลิ่น
0088 นางสาวธนาภรณ ปนลี้
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0089 นางสาวณิชาพัฒน บุญเกตุ
0090 นางสาวเณริศา สุนทรวิภาต
0091 นายจักรพันธ รักษามั่น
0092 นายศักดิพัฒน ธินาคํา
0093 นางสาวจิราภา โสภาค
0094 นางสาวนาตยา มีสมศักด์ิ
0095 นางสาวชื่นฤทัย สือจันทรา
0096 นางสาวหทัยรัตน เฉลียวฉลาด
0097 นางสาววันดี รอดเสงี่ยม
0098 นางสาวสุดารัตน นาบํารุง
0099 นางสาววรพรรณ ยศศรี
0100 นางสาวพรรณวดี เรืองฤทธิ์
0101 นางสาวจุไรรัตน ชูพุทธพงศ
0102 นายกิตติศักด์ิ ไทยพานิช
0103 นางสาวฐิติรัตน กลิ่นหาวหาญ
0104 นางสาวชนัญชิดา รอดตัวดี
0105 นางสาวปณิตา มะลิธรรมกุล
0106 นางสาวศศิมา บุญเจริญ
0107 นายคณิน ภาคจิตต
0108 นางสาวพรธีรา ทุยเวียง
0109 นางสาวสุนทรี เศษวิสัย
0110 นายเกรียงศักด์ิ จันทวรรณกูร
0111 นางสาวบวรวรรณ เสตางกูล
0112 นายวีรพันธ รุจิเกียรติกําจร
0113 นางสาวศศินภา แกวศรีทอง
0114 นางสาวทิพวัลย มิ่งขวัญ
0115 นางสาวกัญจนีพร ชูมี
0116 นายเฉลิมฤทธิ์ คราพันธุ
0117 นางสาวปยวรรณ ศิลปทองแท
0118 นางสาววิรัญญา บัวถนอม
0119 นายณรงคยุทธ ย้ิมนอก
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0120 นางสาวสาลี ชัยสุวรรณ
0121 นางสาวบุษกร ศรีบุรินทร
0122 นางสาวศรวณีย จันทรศิริ
0123 นายสัญญา แตงแจม
0124 นายพงศกร เกิดพันธุ
0125 นางสาวสิริลักษณ สกลพรรค
0126 นางสาวประวีณา สวางจิตต
0127 นางสาวทิตยาพร เจริญวาที
0128 นางสาวธาราทิพย ทาจีน
0129 นางสาวณัฐณิชา อินทรธรรม
0130 นางสาวสุจินตนา รองวารี
0131 นางสาวธุมากร รุจิไชยวัฒน
0132 นางสาวธัญญาภรณ รําเพย
0133 นายสุพจน เขียวฉะออน
0134 จ.ส.อ.ปณณทัต เอกญาติ
0135 นางสาวอุษณีย พรหมศรียา
0136 นางสาวเกศรินทร ทองโสภณ
0137 นางสาวณภัทร นายะสุนทรกุล
0138 นายพงษวัชร โมสิกมาศ
0139 นางสาวสุรีพร กลาหาญ
0140 นายทวีศักด์ิ อุทัยเลี้ยง
0141 นางสาวสุชาดา ละมายวรรณ
0142 นางสาวฐิติรัตน จงเอกวุฒิ
0143 นางสาวสุชาดา ภูระหงษ
0144 นางสาวธัญญรัตน จิตรโคตร
0145 นางสาวปรัจฉันน เรืองเกลี้ยง
0146 นางสาวเปรมกมล อินตาพรม
0147 นายอัครพล อุดคํามี
0148 นางสาวประภัสสร โปรงใจ
0149 นางสาวเบญจพร บัวบาน
0150 นางสาวบุญธิดา พัฒนวงศา
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0151 นางสาวปภัสสร พุมศิริ
0152 นายสุทัศน ศิริขํา
0153 นางสาวสุพรรณี พรมใจ
0154 นายธนพล ออนละมูล
0155 นางสาวดวงฤทัย จุลศรี
0156 นางสาวศิริรัตน เฉียงอุทิศ
0157 นางสาวกัลยาณี นันตา
0158 นางสาวสุภาวดี พันธเจริญ
0159 นางสาวณิชาภัทร อนุพันธ
0160 นางสาวธัญญรัตน เซ่ียงหวอง
0161 นางสาวสกาวเดือน ชูมณี
0162 นายรุงโรจน ศิริโสดา
0163 นางสาวสุภาวดี รัตนาวงษ
0164 นางสาวอุไรวรรณ มานะแกว
0165 นางสาวดวงใจ ยาพุทธา
0166 นางสาวสิริดา พูลทอง
0167 นายสุชา แกนเพชร
0168 นางสาวกรกช ไพบูลยสวางงาม
0169 นางสาวอนิษา แปนเหมือน
0170 นางสาวอรฉัตร นาครภัฎ
0171 นางสาวปริณทิพย เรืองศรี
0172 นายชนบดี วีณิน
0173 นางสาวณฐินี ยงสถิรโชติ
0174 นางสาวซันนียะ สะมาแฮ
0175 นายเทคโน โพธิลักษณ
0176 นายธนวรรต จิระธนากร
0177 นางสาวลัดดา นนพิทักษ
0178 นางสาวนงลักษณ ไทยประเสริฐ
0179 นางสาววิภาวี มณีวงศ
0180 นางสาวโชติลักษณ สมนึก
0181 นายมนัสวิน บุญทวี
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0182 นางจุฑาพร วรรณมาศ
0183 นางสาวอัญชลี เหมเกิด
0184 นางสาวขวัญดาว สายรัมย
0185 นางสาวณัฏฐณิชา นาคเจือทอง
0186 นางสาววารุณี ลิ่มมั่น
0187 นางสาวชวัลลักษณ ขุนจรินทร
0188 นายศรีไพร อาบรัมย
0189 นางสาวภิญญาพัชญ เจริญโภคสมบัติ
0190 นางสาวนิตยา เยาวแสง
0191 นายนันท รุงเรือง
0192 นายอํานาจ เหลารัตนเรืองชัย
0193 นางสาวประภาพร จันทรนิฤทัย
0194 นางสาวคลายฝน เถาเล็ก
0195 นางสาวเพชราภรณ ผิวพิมพดี
0196 นายเอมวิชช สุขประเสริฐ
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เลขประจําตัวผูสมัคร
0001 นายมาชัย  ณัฐกุญชร
0002 นางสาวโชติมา  คงประเสริฐ
0003 นายจานนท ศรีเกตุ
0004 นายธีรเทพ กระโจมทอง
0005 นางสาวฌนุษกุล สุภิรักษ
0006 นายชัชชัย สิทธิลักขณา
0007 นางสาวกรวิภา ประพันธศรี
0008 นางสาวชรัญญา จําปามวง
0009 นางสาวอุทัยรัตน ธรรมสะอาด
0010 นางสาวพรพิมล ย้ิมหอย
0011 นายพิรุณ อยูสุข
0012 นางสาวปฐมา ประสาทเขตการ
0013 นางสาวเบญจวรรณ คําศรี
0014 นางสาวพัชรินทร สรรเพชร
0015 นายจุติเดช ชลศิลปวิทย
0016 นางสาวปณณิกา สกุลวรวิทย
0017 นางสาวรัตนยาภรณ ฉายศรี
0018 นางสาวคภัสฎีณ แสนแวด
0019 นางสาวมานุสา มีมุข
0020 นางสาวเมพิชชา จิวะมาวิน
0021 นางสาวศุทธวดี ศิริยานนท
0022 นางสาววิไลลักษณ สมหวังสมบัติ
0023 นางสาวสุชาดา ยางเอน
0024 นางสาวสวนีย บรรพจนพิทักษ
0025 นางสาวณิชาดา ฉัตรสถาปตยกุล
0026 นายมณฑล วังเวียง
0027 นางจารุณี ดวงคํานอย

เอกสารแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553

เรื่อง รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหนงพนักงานวิศวกรสิ่งแวดลอม (08)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล
0028 นางสาวรัฐพร ปรัชญาวรานนท
0029 นางสาวชญาดา หงษา
0030 นางสาวฐานิตา เอี่ยมย่ีสุน
0031 นางสาวสุรียพรรณ วรรณสวาง
0032 นางสาวภัทราวดี ศรีละออ
0033 นางสาวเบญญาทิพย ไพบูลย

2/2



เลขประจําตัวผูสมัคร
0001 นางสาวพนิดา สายประดิษฐ
0002 นายสิทธิศักด์ิ เหลี่ยมรุงมณี
0003 นางสาวเพชรโพยม เชี่ยวนาวิน
0004 นายวุฒิพงษ พูลอราม
0005 นางสาวลัดดาวัลย อยูคงพัน
0006 นางสาวจันทรเพ็ญ แซห่ัน
0007 นายถิร เกียรติวิวัฒน
0008 นายสิทธิพงศ บุญเมือง
0009 นางสาวกุสุมา มาลัยทอง
0010 นายประพฤติ สมสืบ
0011 -  ขาดคุณสมบัติ - 

เอกสารแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ลงวันที ่30 สิงหาคม 2553

รื่อง รายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหนงพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (09)

ชื่อ - สกุล
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กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
1. ความรูความสามารถท่ัวไป 

ทดสอบวิชาความรูความสามารถและความคิดริเร่ิมในการศึกษา วิเคราะห สรุปเหตุผล การใชภาษาไทย 
ความรูในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ การบริหารของสวนราชการท่ีสังกัดและอื่นๆ ท่ีจําเปนสําหรับ
ตําแหนง โดยการใหสรุปความหรือจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราวหรือใหวิเคราะหเหตุการณทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมหรือใหหาแนวโนม หรือความเปล่ียนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน 
2. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

 ทดสอบความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความรูดานกฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีสมัคร ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน 

 

วัน เวลาสอบ 
ตําแหนง 

 
รหัส

ตําแหนง 
เลขประจําตัว

สอบ 
อาคาร/ช้ัน 

อุปกรณท่ีใช
ในการสอบ 

หมายเหตุ 

วันอาทิตยท่ี 5 
กันยายน 2553 
เวลา 9.00 – 
12.00 น. 

พนักงานเทคนิค
วิทยาศาสตร 

01 0001 - 0022 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1031 ช้ัน 3 
 

ดินสอดํา
ตั้งแต 2B ขึ้น
ไป ปากกา 
ยางลบดินสอ 

สถานท่ีสอบ 
โรงเรียนหอวัง 
แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร 
กทม. 

พนักงานนายชางเทคนิค 02 0001 - 0012 

พนักงานนายชางเทคนิค 02 0013 - 0043 ตึกวชิรุณหิศ  
 (อาคาร 10) 
หอง 1032 ช้ัน 3 

พนักงานการเงินและบัญชี 03 0001 - 0003 

พนักงานการเงินและบัญชี 03 0004 - 0025 ตึกวชิรุณหิศ  
 (อาคาร 10) 
หอง 1033 ชั้น 3 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 04 0001 
พนักงานบริหารงานท่ัวไป 05 0001 - 0011 
พนักงานบริหารงานท่ัวไป 05 0012 - 0045 ตึกวชิรุณหิศ  

 (อาคาร 10) 
หอง 1034 ชั้น 3 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 05 0046 - 0079 ตึกวชิรุณหิศ  
 (อาคาร 10) 
หอง 1035 ชั้น 3 

 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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วัน เวลาสอบ 
ตําแหนง 

 
รหัส

ตําแหนง 
เลขประจําตัว

สอบ 
อาคาร/ช้ัน 

อุปกรณท่ีใช
ในการสอบ 

หมายเหตุ 

วันอาทิตยท่ี 5 
กันยายน 2553 
เวลา 9.00 – 
12.00 น. 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 05 0080 - 0113 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1036 ชั้น 3 

ดินสอดํา
ตั้งแต 2B ขึ้น
ไป ปากกา 
ยางลบดินสอ 

สถานท่ีสอบ 
โรงเรียนหอวัง 
แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร 
กทม. 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 05 0114 - 0147 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1037 ชั้น 3 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 05 0148 - 0181 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1044 ชั้น 4 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 05 0182 - 0215 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1045 ชั้น 4 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 05 0216 - 0224 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1046 ชั้น 4 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 06 0001 - 0025 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 06 0026 - 0059 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1047 ชั้น 4 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 06 0060 - 0093 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1055 ชั้น 5 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 06 0094 - 0127 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1056 ชั้น 5 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 06 0128 - 0161 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1057 ชั้น 5 
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วัน เวลาสอบ 
ตําแหนง 

 
รหัส

ตําแหนง 
เลขประจําตัว

สอบ 
อาคาร/ช้ัน 

อุปกรณท่ีใช
ในการสอบ 

หมายเหตุ 

วันอาทิตยท่ี 5 
กันยายน 2553 
เวลา 9.00 – 
12.00 น. 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 06 0162 - 0194 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1061 ชั้น 6 

ดินสอดํา
ตั้งแต 2B ขึ้น
ไป ปากกา 
ยางลบดินสอ 

สถานท่ีสอบ 
โรงเรียนหอวัง 
แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร 
กทม. 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 06 0195 - 0219 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1062 ชั้น 6 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 07 0001 - 0008 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 07 0009 - 0041 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1063  ชั้น 6 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 07 0042 - 0074 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1064  ชั้น 6 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 07 0075 - 0107 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1065  ชั้น 6 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 07 0108 - 0140 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1066  ชั้น 6 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 07 0141 - 0173 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1067  ชั้น 6 

พนักงานบริหารงานท่ัวไป 07 0174 - 0196 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1074  ชั้น 7 

พนักงานวิศวกร
ส่ิงแวดลอม 

08 0001 - 0033 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1075  ชั้น 7 

พนักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

09 0001 - 0010 ตึกวชิรุณหิศ  
(อาคาร 10) 
หอง 1074  ชั้น 7 


