
 
(สําเนา) 

 
ประกาศสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ หลักสูตร “ผูร้บัผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ  
“ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) 

 
  

ตามท่ีได้มีประกาศสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การจัดสอบ หลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ “ผู้รับผิดชอบ          
ด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี” ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ โดยรับสมัครต้ังแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ถึงวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น 

 

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้ เสร็จสิ้นแล้ว สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน          
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบและเลขประจําตัวสอบ 
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบดังต่อไปนี้ 

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ โดยเรียงลําดับจากเลขประจําตัวผู้เข้าสอบในแต่ละหลักสูตร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

(ข) กําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบ  โดยวิธีการสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย          
ชนิด ๔ ตัวเลือก ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบทําการสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า จ.ปทุมธานี และห้องสอบตามตารางสอบ ดังนี้ 

 

วัน / เวลาสอบ หลักสูตร สถานทีส่อบ เลขประจาํตัว 
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

วันที่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ 
(โรงงาน) ห้องสอบที่ ๑ 

(ห้อง Training Room ๑) 

F ๐๐๑ – F ๑๑๗ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ 
(อาคาร) B ๐๐๑ – B ๐๒๔ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 
ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า) ห้องสอบที่ ๒ 

(ห้อง Training Room ๒) 

SE ๐๐๑ – SE ๐๖๓ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 
ด้านทฤษฎี (ความร้อน) SH ๐๐๑ – SH ๐๑๗ 

 
  (ค) ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบ 
            สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ หลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ “ผู้รับผิดชอบ
ด้ า น พ ลั ง ง า น อ า วุ โ ส  ด้ า น ท ฤ ษฎี ”  ใ น วั น ศุ ก ร์ ที่  ๒๘  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒๕๕๗  ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www2.dede.go.th/bhrd/old 
 
 
 

- ๒ -/(ง) ระเบียบ... 



- ๒ - 
 
  (ง) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบ หลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ 
“ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี” ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. ผู้เข้าสอบต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ      
บัตรประจําตัวที่รัฐออกให้ที่มีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือระบุอยู่ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจําตัวที่รัฐออกให้หรือเลขประจําตัวประชาชน 
ในเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลการยื่นใบสมัคร กรรมการคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๒. ห้ามนําเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริต        
ในการสอบ และไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ (ปรับตก)   

๓. ห้ามนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ กระดาษทด หรือคัดลอกแบบทดสอบ ออกจาก 
ห้องสอบ หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ (ปรับตก) 

๔.  ห้ามนําโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าในห้องสอบ      
หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ (ปรับตก) 

๕.  การแต่งกาย ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
         ๕.๑  ผู้หญิงให้แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น หรือส้นสูง 
        ๕.๒  ผู้ชายให้แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

๖.  การเดินทางถึงสถานที่สอบ 
๖.๑  ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที 

แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแล้ว  
๖.๒  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ หลังจากเริ่มสอบหลักสูตรใดไปแล้ว ๓๐ นาที    

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในหลักสูตรนั้น 
๖.๓  ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า ๔๐ นาที จึงจะสามารถออกจาก

ห้องสอบได้ 
๖.๔  เมื่อไปถึงสถานที่สอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่หน้าห้องสอบว่าสอบที่ห้องใด   

ถ้าไปผิดสถานที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
๗.  อนุญาตให้นําเครื่องคิดเลขเข้าใช้เพื่อการคํานวณเท่านั้น 
๘.  ไม่อนุญาตให้นํากระเป๋าและสัมภาระส่วนตัว เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๙.  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการสอบ ให้ติดต่อกรรมการคุมสอบแต่ละห้องก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 

๑๐.  อุปกรณ์การสอบ ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมปากกาหมึกสีน้ําเงินหรือสีดํา และอุปกรณ์
สําหรับใช้ในการทดสอบมาให้พร้อม    

๑๑. เมื่อเข้านั่งในห้องสอบและก่อนลงมือทําข้อสอบ 
๑๑.๑ วางบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบนโต๊ะ 

เพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจ 
๑๑.๒ กรอกรายละเอียดในกระดาษคําตอบ ตามท่ีกําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ 

กรอกข้อความลงในช่องว่างที่กําหนดไว้บนกระดาษคําตอบด้านบนด้วย 
ปากกาหมึกสนี้ําเงินหรือสีดําเท่านั้น  

๑๒.  การทําข้อสอบ 
๑๒.๑ แบบทดสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย ให้ตอบในกระดาษคําตอบโดยกากบาทใน

ช่องตัวเลือกที่ต้องการเพียงข้อเดียวด้วยปากกาสีน้ําเงินหรือสีดําเท่านั้น 
 
 

- ๓ -/๑๒.๒ หา้มขีดเขียน... 



- ๓ - 
 
๑๒.๒  ห้ามขีดเขียนข้อความหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบหรือตามตัว

ของผู้เข้าสอบเอง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ (ปรับตก)  
๑๓. การส่งกระดาษคําตอบและแบบทดสอบ 

๑๓.๑ ยกมือให้สัญญาณเพื่อส่งกระดาษคําตอบ แบบทดสอบ และกระดาษทดให้แก่
กรรมการคุมสอบ และรออยู่ที่โต๊ะจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บเอกสาร
ดังกล่าว 

๑๓.๒ เมื่อหมดเวลาและกรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดเขียนคําตอบ จะต้องหยุดทันที 
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการคุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

 
 

             ประกาศ ณ วันที่   ๒๑    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

              ชัยยุทธ  สารพา 
                (นายชัยยุทธ  สารพา) 

                                    ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารจัดการศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน 
           รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 

 



SE 052 นาย เกียรติวัชร์ จิรสินยศกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันลําลูกกา
SE 053 นาย ดลรวี สีลา บริษัท แชสซิส เบรคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
SE 054 นาย ธาณัติ คมสัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันลําลูกกา
SE 055 นาย บัญชา อร่ามโสภา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันลําลูกกา
SE 056 ว่าที่ ร.ต. วิกร วงษ์เสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
SE 057 นางสาว วิลาสินี แสงพรหม บริษัท จิบูฮิน(ประเทศไทย) จํากัด
SE 058 นาย วีรชล สุดชา บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จํากัด
SE 059 นาย ศิริอนันต์ อุ่นเรือง บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด (มหาชน)
SE 060 นาย สุรพล ทนงดี บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จํากัด
SE 061 นาย อนันต์ กอบกระโทก บริษัท เอส.ดับบลิว.แอนด์ ซันส์ จํากัด
SE 062 นาย อนุชิต ยังเปรมปรี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) จํากัด
SE 063 นาย เอกพันธ์ สอนน้อย บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า)" ครั้งที่ 2/2557

เลข
ประจําตัว

ผู้มีสิทธ์ิสอบ
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

(เพิ่มเติม)

หนาที่ 1 จาก 1


