
 

ประกาศคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการทัว่ไป 
เร่ือง  รายช่ือผูผ้า่นการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 และมีสิทธิเขา้รับ

การประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 
.............................................................. 

 
  ตามท่ีไดมี้ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2553 เร่ือง รับสมคัรบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการทัว่ไป ในตาํแหน่งพนกังานเทคนิควิทยาศาสตร์ ตาํแหน่งพนกังาน
นายช่างเทคนิค ตาํแหน่งพนักงานการเงินและบญัชี ตาํแหน่งพนักงานบริหารงานทัว่ไป ตาํแหน่ง
พนักงานวิศวกรส่ิงแวดล้อม และตาํแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดย 
กรมธุรกิจพลงังานไดด้าํเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 5 
กนัยายน 2553ไปแลว้ นั้น  
  กรมธุรกิจพลงังาน จึงขอประกาศรายช่ือผูผ้า่นการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะคร้ังท่ี 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  
คร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรรการประเมิน คร้ังท่ี 2 แห่งประกาศรับสมคัรฯ ฉบบัดงักล่าว 
ดงัมีรายช่ือตามเอกสารแนบ 1 

  ทั้งน้ี ขอใหผู้มี้รายช่ือเขา้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ
คร้ังท่ี 2 ตามกาํหนดวนั เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ตามเอกสารแนบ 2 ณ กรมธุรกิจพลังงาน  
อาคารไอทาวเวอร์ แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ หากผูใ้ดไม่มาภายในกาํหนดวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าว จะถือวา่สละสิทธิและไม่มีสิทธิเขา้รับการประเมินคร้ังน้ี  

 
               ประกาศ ณ วนัท่ี      14     กนัยายน  พ.ศ.  2553 
 

                                                
  

         (นายศิริศกัด์ิ  วิทยอุดม) 
      รองอธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน 
          ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลือกสรร 

 



เอกสารแนบ 1

เลขประจําตัวสอบ

0002 นายจรัญ พรมนิมิต

0003 นายจกัรกฤษณ์ อุปกุล

0005 นายณฐัธีร์ วจิิตร์กีรติกุล

0007 นายพยนต์ ไกรลาศรัตนศิริ

0008 นายวชิรวทิย์ ทองเงิน

0010 นายณฐัพล เฉยเผอืก

0011 นายศกัด์ิณรงค์ นดัดาวงศ์

0012 วา่ท่ีร้อยตรีปัญญาพล พลูสุข

0013 นายขวญัชยั จนัทร์แอด๊

0014 นายกววีฒัน์ แซ่ล่ิม

0015 นายเอกบุณย์ สินหนู

0016 นายอนุรักษ์ เรืองเพช็ร

0017 วา่ท่ี ร.ต.จิรพนัธ์ ไตยะมะณี

0018 นายจิรศกัด์ิ สิทธิรักษ์

0020 นายมงคล พรรณอาราม

0021 นายชาญวทิย์ ชมเชย

0022 นายธาราวตัร อติเปรมานนท์

ช่ือ - นามสกลุ

รายช่ือผู้ผ่านการประเมนิสมรรถนะ คร้ังที ่1 

ของผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานราชการทัว่ไป

ตําแหน่งพนักงานเทคนิควทิยาศาสตร์ (01)

1/1



เลขประจําตัวสอบ

0005 นายสุชาติ ยภุา

0007 นายราเชนทร์ จิตตล์ะมา้ย

0011 นายชวลิต เอกบุตร

0013 นายเจษฎา คาํแฝง

0014 นายมาโนชญ์ สิงห์ชยั

0015 นายสมหมาย สุขสาํราญ

0018 นายสุทธิภทัร พลพุธ

0019 นายเกรียงไกร เครือศิริกุล

0020 นายธีระวฒิุ บวัคล่ี

0021 นายเฉลิมพล มูลศรี

0024 นายจตุพร ประเสริฐ

0025 นายกิตติพงศ์ ทองตง้

0027 นายนพรัตน์ เงินยวง

0028 นายดิเรกฤทธ์ิ บุญยิง่

0029 นายวาทิต แสงคลอ้ย

0030 นายชยัวฒัน์ มีทองคาํ

0032 นายธีระ ประทุมวตัร

0033 นายเชิดศกัด์ิ จนัทร์เพง็

0034 นายชูพงศ์ พนัชสูตร

0036 นายเดชชาติ เพชรพลอย

ช่ือ - นามสกลุ

รายช่ือผู้ผ่านการประเมนิสมรรถนะ คร้ังที ่1 

ของผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานราชการทัว่ไป

ตําแหน่งพนักงานนายช่างเทคนิค (02)
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกลุ

0041 นายพินยั ครุฑพนัธ์

0042 นายเจริญ แสงคาํ

0043 นายสันติ บวัพรม
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เลขประจําตัวสอบ

0002 นางสาวอมราภรณ์ ฝามงคล

0003 นางสาวสุนนัทา เช้ือจิตรนุกลู

0004 นางอนงคน์าฎ พลูผล

0005 นางสาวละอองดาว โพธิเสน

0007 นายอภิเดช หยวกทอง

0008 นางสาวทุติยาภรณ์ สกุลศกัด์ิ

0009 นางสาวจารุณี โขขนุทด

0010 นางสาวสุมาลี เงางาม

0013 นางสาวปาจรีย์ แสงจนัทร์

0014 นางสาวฐิติพร ชูเดช

0015 นางสาวมยรีุ วนารักษ์

0017 นางสาวสุนิศา ทรัพยส์าตร์

0021 นางสาววราภรณ์ จงใจหาญ

0022 นางสาวธีรดา มโนสุจริต

0023 นางสาวเบญจวรรณ ปรางเพช็ร

0024 นางสาวเสาวนีย์ คลองไข่นํ้า

ช่ือ - นามสกลุ

รายช่ือผู้ผ่านการประเมนิสมรรถนะ คร้ังที ่1 

ของผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานราชการทัว่ไป

ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (03)
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เลขประจําตัวสอบ

0001 นางสาวสุวรรณา บุราดร

ช่ือ - นามสกลุ

รายช่ือผู้ผ่านการประเมนิสมรรถนะ คร้ังที ่1 

ของผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานราชการทัว่ไป

ตําแหน่งพนักงานบริหารงานทัว่ไป (04)
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เลขประจําตัวสอบ

0001 นางสาวอรอุมา พาลเสือ

0003 นายทศพล ไชยวงค์

0004 นายสยาม ศรีชา

0006 วา่ท่ีร้อยตรีวลัลภ ร่ืนอุรา

0007 นางสาวพิชญสิ์ณี วทิยาภินนัท์

0011 นายสุรศกัด์ิ แกว้เกตุ

0018 นางสาวนนัทศิริ กาํเพช็ร

0021 นางสาวปริสุทธ์ิ รัตนพิทกัษก์ุล

0022 นางสาวเพญ็พรรณ มัน่ยนื

0025 นายเสกสรร ปรากฎวงษ์

0030 นายจิณพงษ์ สิทธิรักษ์

0031 นางสาวปวรัญชน์ ทองวฒันา

0032 นางสาวประกายแกว้ สุวรรณเป้ิน

0033 นายณฐัวฒิุ ตรีเจริญ

0035 นางสาวชนณณี พนัทวี

0036 นางสาวสุจินดา แสงนาค

0038 นางสาวยาใจ ยศนนัท์

0039 นายมานพ เอาสูงเนิน

0040 นางสาวปาลิกา ศรีคาํภา

0041 นางสาวสุวสิาข์ ยนืยง

ช่ือ - นามสกลุ

รายช่ือผู้ผ่านการประเมนิสมรรถนะ คร้ังที ่1 

ของผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานราชการทัว่ไป

ตําแหน่งพนักงานบริหารงานทัว่ไป (05)
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกลุ

0042 นางสาวจิตฏสุภา วงศสิ์รทตั

0044 นางสาวชญานิน เศรษฐบุตร

0047 นางสาวภุมรินทร์ สุกาวาสน์

0048 นางสาวชิตาพณัณ์ บาํรุง

0049 นายพชร วงคธ์านี

0056 นางสาวปนดัดา ยาศิริ

0057 นางสาวศุภพจี พรพงษเ์มตตา

0058 นางสาวพชัรินทร์ ป่ินทอง

0060 นายธตรฐ สุวรรณเอ่ียม

0062 นายธนวชัน์ ธนศรีสถิตย์

0063 นายภทัรพงศ์ รังศิริ

0064 นางสาวพชัรี สัญญะโม

0066 นางสาวศิวภา ปิติสุรเดช

0072 นายณรรถพงษ์ พนัธ์ุจนัทร์

0077 นางสาวกตัติกา ธรรมทินนะ

0078 นางสาวพิไลพรรณ มะโน

0086 นางสาวพลอยพชร ตนัวรรณรักษ์

0088 นายเอกสิทธ์ิ คงเจริญ

0091 นางสาวสุวชิญา รอดกาํเหนิด

0096 นางสาววรัิชดา สมุทรศรี

0097 นายชานน มาศนิยม

0098 นางสาวศิวพร เจริญศิริสุทธิกุล

0100 นางสาวนิภาพร ขาํประคองทรัพย์

0101 นางสาวศิริพร ทองแกว้
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกลุ

0103 นายธิติพล ศรีไตรรัตน์

0105 นายภาสกร กล่อมมิตร

0106 นางสาวสุชาดา คูประดิษฐพนัธ์ุ

0107 นายณฐัพล อ่องมะลิ

0113 นายฐปนนท์ โชคสกุล

0114 นายมรรค คาํก๋อง

0115 นางสาวชวาลี เนตรนพรัตน์

0117 นายวชิิต ชยัวเิศษ

0118 นายสราวธุ ชาญณรงค์

0119 นายรัฐการ หาญณรงค์

0120 นางสาวเอกอนงค์ ฟุ้งลดัดา

0124 นายภานุวฒัน์ ทดัเนียม

0132 นางสาวชาณิช สุวรรณโสภา

0133 นางสาวกฤติกา เอกบุศย์

0135 นางสาววราภรณ์ หมดัหวงั

0138 นางสาวอจัฉรา บุญฤทธ์ิ

0143 นายกฤษณะ เมณกลู

0145 นายอดิศร บุญญปุรานนท์

0146 นางสาววรวดี ฐานะวจิิตร

0147 นายปิยวทิย์ บุญอาสา

0148 นางสาวฉววีรรณ จ๋าตูมมา

0152 นางสาวณฐัพร แซ่คู

0154 นายธนานุวฒัน์ พิจิตร์

0157 นายภูชิชย์ ปุลวนั
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกลุ

0162 นางสาวปิยะนุช เนตรสมบติัผล

0169 นางสาวภทัราพนัธ์ุ แดหวนั

0172 นายสรวฒิุ บุญมาศ

0173 นายสกุล สาระจนัทร์

0174 นางสาวชนาทยั ผะอบเงิน

0175 นางสาวณฎัฐก์านดา ธนารักษ์

0176 นายรังสรรค์ วจีสัจจะ

0177 นายณรงคช์ยั เพช็รทอง

0178 นางสาวกรรวภิา หวงัทอง

0190 นางสาวนวลศรี ตาดต่าย

0191 นางสาวศรีวภิา ชอบละคร

0192 นายเสกสรร ศิลป์ฟักฟูม

0195 นายปริญญา พลพนัธ์

0198 นางสาววนัทินี ธญัญเจริญ

0202 นางสาวผดุผาด พงศเ์จริญสุข

0203 นางสาวณฐัชมน วชัรกุล

0204 นางสาวพรวมิล สุพฒันกิจกุล

0205 นายกฤษดา สุยะ

0207 นายศุภชยั ยงัจิตร

0208 นางสาวณฐัพร สนเผอืก

0210 นางสาวบุษยาพร วนัอุ่น
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เลขประจําตัวสอบ

0001 นายสุธนะ ท่าหลวง

0004 นางสาวเพชรรัตน์ แพงศรีรักษา

0005 นางทศัน์วรรณ งามวไิลพนัธ์

0008 นางสาวกาญจนา ติง

0014 นายเตชิต รอตเสถียร

0015 นางสาวศณิชา ฐิติพิศุทธ์ิ

0021 นางสาวเพลินพิศ โพธ์ิวนั

0022 นายวฒันชยั สงวนวงศ์

0023 นางสาวกาญจนา นารีเดช

0026 นางสาวพชัราภรณ์ ดีกงั

0027 นางสาวปาริฉตัร ตนัตยานนท์

0030 นางสาววนัวสิา เทพอวยชยั

0031 นางสาวทศันีย์ จ๋ิววเิศษ

0033 นายสมศกัด์ิ โชขนุทด

0035 นางสาวกฤษณา เจา้ทรัพย์

0036 นางสาวรักชนก แสงอุทยั

0039 นางสาวทิพยรัตน์ นิลผึ้ง

0042 นายษมิทธ์ิ ขนัธิกุล

0043 นางสาวริศนี เจริญไพศาลสัตย์

0045 นางสาวรัชชพร มานะ

ช่ือ - นามสกลุ

รายช่ือผู้ผ่านการประเมนิสมรรถนะ คร้ังที ่1 

ของผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานราชการทัว่ไป

ตําแหน่งพนักงานบริหารงานทัว่ไป (06)
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกลุ

0048 นางสาวศจีพตั ภูมิวฒัน์

0049 นางสาวอมัพวนั วริิยะกิจสุนทร

0056 นางสาวนิชนนัท์ สัพโส

0057 นางสาวณฐัศิริ ล้ิมบรรเจิด

0058 นางสาวสุภาวดี อินทรธนี

0068 นางสาวสุจิตรา พลมีศกัด์ิ

0074 นางสาวจิราภรณ์ เจริญสงค์

0076 นางสาวรวลญัช์ นุตะดี

0086 นายออมสิน รัตนคร

0090 นางสาวปานชีวนั พุม่เป่ียม

0095 นางสาวศิริพร ผลถานุกิติถาวร

0101 นางสาวณภทัร ช่อพฤกษา

0104 นายวชัรพงษ์ หงศาลา

0108 นางสาวพิริยา แซ่ล้ิม

0109 นางสาวปชมภร พฤกษปั์ญญากุล

0110 นางสาวลกัษณา วงษค์ณารัตนกลู

0116 นางสาววรรณภา ธนวานิชกุล

0125 นางสาวศิรินารถ สายอ๋อง

0126 นางสาวรัชฎาภรณ์ ดอนชยั

0127 นางสาวภทัลดา ทดัทาน

0129 นางทิพยอ์มร อาราม

0131 นางสาวศิริพิมล เสือหนู

0138 นายธนพล กนัประเสริฐ

0141 นางสาวจินตนา กออมรรัตนเลิศ
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกลุ

0144 นางสาวรุ่งทิวา สุดใจ

0148 นายณรงคช์ยั มงคลโรจน์กุล

0150 นางสาวสลวยพรรณ คงมีสุข

0157 นางสาวสุภาพรรณ มัน่เหมาะ

0158 นายเชาวเลิศ มากสมบูรณ์

0164 นางสาวสาวติรี ขนัอุละ

0169 นางสาวสิริสุดา รอดทอง

0179 นางสาวจริญญาพร ขนัทอง

0180 นางสาววราภรณ์ วรีะพงษ์

0181 นางสาวสุชญัญา คมัภีรพงษ์

0184 นางหทยักาญจน์ อิกไวยโ์ล

0187 นายรักชูเกียรติ ชมภูแดง

0190 นางสาวสราลี อินทปัญโญ

0198 นายปิยะพงษ์ ศรีพรม

0200 นายยทุธจกัร มณีแดง

0205 วา่ท่ี ร.ต.มารุต เกยรูวงศ์

0206 นางสาวพชัรี อ่ึงสังข์

0207 นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล

0211 นางสาววาสิณี สิงห์จานุสงค์

0213 นางสาวภทัรกนัย์ สาระอ่อน

0216 นางสาวภารวี มากะจาย

0218 นางสาวลกัษณา อยัสานนท์

0219 นางสาวภมรทิพย์ สุพรรณสาร
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เลขประจําตัวสอบ

0001 นายพิจิตร แสนวงษ์

0003 นางสาวลลิสตา ดวงสอนแสง

0004 นางสาวสินีรัตน์ เส้งคลา้ย

0005 นางสาวอญัชลี วรรณขาํ

0006 นางสาวกรรวติา สิมลี

0010 นางสาวสุพชัรี ช่ืนชุ่ม

0012 นางสาวจนัทร์เพญ็ กระภูชยั

0016 นางสาวหวลคนึง ศรีกรณ์

0024 นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

0025 นางสาวศรารินทร์ เงินประเสริฐ

0029 นางสาวกระยาทิพย์ กาญจนกนัติกุล

0033 นางสาวหฤทยัพนัธน์ อุทยัวรรณ

0034 นางสาวสุพตัรา จุฑาสงค์

0035 นางสาวปาริชาติ บุญดว้ง

0036 นายพีรยทุธ์ ตบัทอง

0044 นางสาวนฐัธิดา อภิชนชยัพนัธ์

0047 นายศรุต ไขศิลป

0050 นางสาวพรปวณ์ี บาํรุง

0052 นายกรีสันต์ พฒันะพนัธ์

0057 นางสาวธิดาพร ลีลาวลัย์

ช่ือ - นามสกลุ

รายช่ือผู้ผ่านการประเมนิสมรรถนะ คร้ังที ่1 

ของผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานราชการทัว่ไป

ตําแหน่งพนักงานบริหารงานทัว่ไป (07)
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกลุ

0058 นางสาวขวญัตา ยอดดาํเนิน

0063 นางสาวปริสา รัตนพิทกัษก์ุล

0065 นายอิทธิพล เขียวแกว้

0068 นายไตรรักษ์ เล็กเริงสินธ์ุ

0072 นางสาวลดัดา หม่ืนสุข

0076 นางสาวจนัทร์จิรา ทองเพง็

0083 นางสาวอญัชลินทร์ พงศส์มยั

0084 นางสาวภคัวลลัณ์ จนัทร์เพญ็

0088 นางสาวธนาภรณ์ ป้ันล้ี

0093 นางสาวจิราภา โสภาค

0094 นางสาวนาตยา มีสมศกัด์ิ

0095 นางสาวช่ืนฤทยั สือจนัทรา

0096 นางสาวหทยัรัตน์ เฉลียวฉลาด

0098 นางสาวสุดารัตน์ นาบาํรุง

0100 นางสาวพรรณวดี เรืองฤทธ์ิ

0101 นางสาวจุไรรัตน์ ชูพุทธพงศ์

0103 นางสาวฐิติรัตน์ กล่ินหา้วหาญ

0106 นางสาวศศิมา บุญเจริญ

0109 นางสาวสุนทรี เศษวสิัย

0112 นายวรีพนัธ์ รุจิเกียรติกาํจร

0115 นางสาวกญัจนีพร ชูมี

0116 นายเฉลิมฤทธ์ิ คราพนัธ์ุ

0119 นายณรงคย์ทุธ ยิม้นอก

0124 นายพงศกร เกิดพนัธ์ุ
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกลุ

0126 นางสาวประวณีา สวา่งจิตต์

0128 นางสาวธาราทิพย์ ท่าจีน

0129 นางสาวณฐัณิชา อินทรธรรม

0130 นางสาวสุจินตนา ร่องวารี

0132 นางสาวธญัญาภรณ์ รําเพย

0133 นายสุพจน์ เขียวฉะออ้น

0134 จ.ส.อ.ปัณณทตั เอกญาติ

0140 นายทวศีกัด์ิ อุทยัเล้ียง

0142 นางสาวฐิติรัตน์ จงเอกวฒิุ

0143 นางสาวสุชาดา ภูร่ะหงษ์

0144 นางสาวธญัญรัตน์ จิตรโคตร

0149 นางสาวเบญจพร บวับาน

0150 นางสาวบุญธิดา พฒันวงศา

0155 นางสาวดวงฤทยั จุลศรี

0156 นางสาวศิริรัตน์ เฉียงอุทิศ

0157 นางสาวกลัยาณี นนัตา

0159 นางสาวณิชาภทัร อนุพนัธ์

0160 นางสาวธญัญรัตน์ เซ่ียงหวอง

0163 นางสาวสุภาวดี รัตนาวงษ์

0164 นางสาวอุไรวรรณ มานะแกว้

0165 นางสาวดวงใจ ยาพุทธา

0171 นางสาวปริณทิพย์ เรืองศรี

0172 นายชนบดี วณิีน

0173 นางสาวณฐินี ยงสถิรโชติ
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกลุ

0174 นางสาวซนันียะ สะมาแฮ

0178 นางสาวนงลกัษณ์ ไทยประเสริฐ

0179 นางสาววภิาวี มณีวงศ์

0183 นางสาวอญัชลี เหมเกิด

0193 นางสาวประภาพร จนัทร์นิฤทยั

0194 นางสาวคลา้ยฝัน เถาเล็ก

0196 นายเอมวชิช์ สุขประเสริฐ
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เลขประจําตัวสอบ

0005 นางสาวฌนุษกุล สุภิรักษ์

0010 นางสาวพรพิมล ยิม้หอ้ย

0013 นางสาวเบญจวรรณ คาํศรี

0018 นางสาวคภสัฎีณ์ แสนแวด

0020 นางสาวเมพิชชา จิวะมาวนิ

0021 นางสาวศุทธวดี ศิริยานนท์

0022 นางสาววไิลลกัษณ์ สมหวงัสมบติั

0024 นางสาวสวนีย์ บรรพจน์พิทกัษ์

0025 นางสาวณิชาดา ฉตัรสถาปัตยกุล

0028 นางสาวรัฐพร ปรัชญาวรานนท์

0030 นางสาวฐานิตา เอ่ียมยีสุ่่น

ช่ือ - นามสกลุ

รายช่ือผู้ผ่านการประเมนิสมรรถนะ คร้ังที ่1 

ของผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานราชการทัว่ไป

ตําแหน่งพนักงานวศิวกรส่ิงแวดล้อม (08)
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เลขประจําตัวสอบ

0005 นางสาวลดัดาวลัย์ อยูค่งพนั

0007 นายถิร เกียรติววิฒัน์

0009 นางสาวกุสุมา มาลยัทอง

ช่ือ - นามสกลุ

รายช่ือผู้ผ่านการประเมนิสมรรถนะ คร้ังที ่1 

ของผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานราชการทัว่ไป

ตําแหน่งพนักงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (09)
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เอกสารแนบ 2

รหัส เลขประจําตัว

ตําแหน่ง ผู้สมัคร

01 พนกังานเทคนิควทิยาศาสตร์ 0002 - 0022 22 กนัยายน 2553 13.00 - 16.30 น. หอ้ง 201 อาคาร ไอทาวเ์วอร์ ชั้น 2  กรมธุรกิจพลงังาน

02 พนกังานนายช่างเทคนิค 0005 - 0043 21 กนัยายน 2553 09.00 - 12.00 น. หอ้ง 501 อาคาร ไอทาวเ์วอร์ ชั้น 5  กรมธุรกิจพลงังาน

03 พนกังานการเงินและบญัชี 0002 - 0024 21 กนัยายน 2553 09.00 - 11.30 น. หอ้ง 201 อาคาร ไอทาวเ์วอร์ ชั้น 2  กรมธุรกิจพลงังาน

04 พนกังานบริหารงานทัว่ไป 0001 21 กนัยายน 2553 11.45 - 12.00 น. หอ้ง 201 อาคาร ไอทาวเ์วอร์ ชั้น 2  กรมธุรกิจพลงังาน

05 พนกังานบริหารงานทัว่ไป 0001 - 0044 09.00 - 12.00 น.

05 พนกังานบริหารงานทัว่ไป 0047 - 0103 13.00 - 16.30 น.

05 พนกังานบริหารงานทัว่ไป 0105 - 0154 09.00 - 12.00 น.

05 พนกังานบริหารงานทัว่ไป 0157 - 0210 13.00 - 16.30 น.

06 พนกังานบริหารงานทัว่ไป 0001 - 0049 09.00 - 12.00 น.

06 พนกังานบริหารงานทัว่ไป 0056 - 0144 13.00 - 16.30 น.

06 พนกังานบริหารงานทัว่ไป 0148 - 0219 22 กนัยายน 2553 13.00 - 16.30 น.

07 พนกังานบริหารงานทัว่ไป 0001- 0072 09.00 - 12.00 น.

07 พนกังานบริหารงานทัว่ไป 0076 - 0133 13.00 - 16.30 น.

07 พนกังานบริหารงานทัว่ไป 0134 - 0196 23 กนัยายน 2553 13.00 - 16.30 น.

08 พนกังานวศิวกรสิ่งแวดลอ้ม 0005 - 0050 21 กนัยายน 2553 13.00 - 15.30 หอ้ง 501 อาคาร ไอทาวเ์วอร์ ชั้น 5  กรมธุรกิจพลงังาน

09 พนกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 0005 - 0009 21 กนัยายน 2553 15.45 - 16.30 หอ้ง 501 อาคาร ไอทาวเ์วอร์ ชั้น 5  กรมธุรกิจพลงังาน

สถานทีส่อบชื่อตําแหน่ง

กาํหนด วนั เวลา และสถานที่สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

วนัทีส่อบ เวลาสอบ

22 กนัยายน 2553

หอ้ง 501 อาคาร ไอทาวเ์วอร์ ชั้น 5  กรมธุรกิจพลงังาน

หอ้ง 301 อาคาร ไอทาวเ์วอร์ ชั้น 3  กรมธุรกิจพลงังาน

หอ้ง 302 อาคาร ไอทาวเ์วอร์ ชั้น 3  กรมธุรกิจพลงังาน

22 กนัยายน 2553

23 กนัยายน 2553

21 กนัยายน 2553


