
 
 

ส ำเนำ 
 

ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
เรื่อง   รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ 

ในกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 11 มกราคม 
2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ต าแหน่งวิศวกร
ปฏิบัติการ ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และได้ด าเนินการสอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น 

 
บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง และก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

1.  รำยชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 ต าแหน่งที่ 1  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  

(เอกสำรหมำยเลข 1.1) 
    รายชื่อผู้สอบผ่านตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ต าแหน่งที่ 2 ต ำแหน่งนำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน  

(เอกสำรหมำยเลข 1.2) 
รายชื่อผู้สอบผ่านตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   ต าแหน่งที่ 3 ต ำแหน่งนักวิชำกำรพลังงำนปฏิบัติกำร  
                                                    (เอกสำรหมำยเลข 1.3) 
     รายชื่อผู้สอบผ่านตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   ต าแหน่งที่ 4 ต ำแหน่งวิศวกรปฏิบัติกำร  
                                                    (เอกสำรหมำยเลข 1.4) 
     รายชื่อผู้สอบผ่านตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   ต าแหน่งที่ 5 ต ำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร  
                                                    (เอกสำรหมำยเลข 1.5) 
     รายชื่อผู้สอบผ่านตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   ต าแหน่งที่ 6 ต ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำปฏิบัติกำร  
                                                    (เอกสำรหมำยเลข 1.6) 
     รายชื่อผู้สอบผ่านตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
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  2.  ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
      ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสำรหมำยเลข 2) 
  3.  เอกสำรหลักฐำนที่ผู้ เข้ำสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง  ดังนี้  

3.1 บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) 
3.2 ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม       

แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
3.3 ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และ/หรือ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 

  ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร 
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562           
ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
สถานศึ กษ าออก ให้  โดยระบุ ส าข าวิช า ท่ี ส า เร็ จการศึ กษ า และวั นที่ ที่ ได้ รับ อนุ มั ติ ป ริญ ญ ำบั ตร                     
หรือประกำศนียบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

3.4 ส าเนาหลักฐานอื่น  ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ในกรณี 
ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 

3.5  ส าเนาหนั งสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ท่ัวไปของ       
ส านักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไป หรือ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงขึ้นไป (ขึ้นกับ
ต ำแหน่งที่สมัครสอบ) จ านวน 1 ฉบับ  

3.6 ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด    
ระดับภาคี (เฉพำะผู้เข้ำสอบต ำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร และวิศวกรไฟฟ้ำปฏิบัติกำร) จ านวน 1 ฉบับ 
   ในกรณีที่ไม่สามารถน าหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป มายื่นในวัน เวลา ที่จะเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (เฉพาะกรณีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. แล้ว แต่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ.) ให้น าส าเนาประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ข้ึนกับต าแหน่งที่
สมัครสอบ) มายื่นแทน 
   อนึ่ง ส าเนาเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้เข้าสอบเขียนค ารับรองว่า “รับรองส าเนา
ถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี พร้อมระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้ำนขวำของส ำเนำ
เอกสำรทุกหน้ำ  
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  4.  ระเบียบปฏิบัติในกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
   4.1  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษ และ
สุภาพสตรี 
   4.2  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ 
   4.3  ต้องน าเอกสาร และหลักฐานมายื่นในวันเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอ่ืนเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งตามที่ก าหนดข้างต้น  
 
  หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่ก าหนด หรือปรากฏภายหลังว่าเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีคุณวุฒิ   
ที่ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร  ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็น
ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
 

                             ประกาศ  ณ  วันที่    20    มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

                           ยงยุทธ  จันทรโรทัย                       
                 (นายยงยุทธ  จันทรโรทัย) 
                            อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             รับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 
 
       (นายศุภกร  เลาหสุขไพศาล)                        รัฐปกรณ์ /  ร่าง / พิมพ์        
     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ               ศุภกร / ทาน 
 
 
 
 


