
 
 

 

 

 

 
     ประกาศการประปานครหลวง  

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน และกําหนดการสอบข้อเขียน 
              ---------------------------------------   

  
 ตามประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 และวันที่ 11 มกราคม 2555 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท และมีคุณสมบัติตามที่กําหนด เพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานตําแหน่งต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2555 โดยกําหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 
10 มกราคม 2555 และวันท่ี 17 – 21 มกราคม 2555 นั้น 

 บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครท่ีมีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน จํานวน 15,142  คน 
ตามเอกสารแนบ 1 ท้ายประกาศ ฯ  

ก. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบข้อเขียน 

 ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนท่ีมีรายชื่อและเลขประจําตัวสอบ (ตามเอกสารแนบ 1) ท้ายประกาศ ฯ 
ไปเข้าสอบข้อเขียนตามกําหนด ดังนี้.- 

 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 

 

- วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน) 

- วิชาภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) 

- วิชาความรู้ ความสามารถท่ัวไป 

  และสารสนเทศ (100 คะแนน) 

วันอาทิตย์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2555 

เวลา 09.00 – 11.30 น. (2 ชั่วโมง 30 นาที) 

เวลา 13.00 – 14.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที) 

เวลา 15.00 – 16.00 น. (1 ชั่วโมง) 
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240 
สําหรับแผนท่ีสถานท่ีสอบ เป็นไป
ตามเอกสารแนบ 2  
ท้ายประกาศ ฯ  

สําหรับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียนให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฯ 

ข. กําหนดวันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้าประเมินทัศนคติ/พฤติกรรม/
สมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ 

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้าประเมินทัศนคติ/พฤติกรรม/สมรรถนะ 
และสอบ สัมภาษณ์  พร้ อ ม ท้ั ง แ จ้ ง กํ า หนดกา ร ให้ ท ร าบ ใน วั น ศุ ก ร์ ท่ี  9  มี น าคม  2555  ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.mwa.co.th หรือ http://job.mwa.co.th 
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 ค. กําหนดวันย่ืนเอกสารหลักฐานสําหรับผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 

 ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศ ฯ ยื่นสําเนาเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าท่ี  
ท่ีส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องอาหาร VIP ชั้น 1 
อาคารสํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 
10210 ให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วยตนเอง ภายในวันท่ี 16 มีนาคม 2555 (ตามวันและเวลาราชการ)  ดังนี้.- 

1. ใบสมัครท่ีระบุเลขประจําตัวสอบ 
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสําเนาใบปริญญาบัตร (กรณีท่ียังไม่ได้รับ

ปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับปริญญา และให้นําใบปริญญามายื่นภายหลัง) 
3. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา กรณีผู้สมัคร 

มีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
5. สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) เฉพาะผู้สมัครตําแหน่งวิศวกร

ซ่ึงมีคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีกําหนดให้มีใบ ก.ว. (กรณีท่ียังไม่ได้รับใบ ก.ว. อนุโลมให้ใช้สําเนาใบเสร็จรับเงินขอมีใบ ก.ว. 
แทนได้ และจะต้องนํา ใบ ก.ว. มาย่ืนภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันท่ี กปน. ได้มีคําส่ังบรรจุบุคคลท่ีสอบคัดเลือกได้
ให้ทดลองปฏิบัติงาน)  

6. สําเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย (เฉพาะผู้สมัครตําแหน่ง
นิติกร) 

7. สําเนาใบคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) (เฉพาะตําแหน่งนักวิชาการการเงินการคลัง) 
8. สําเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร 
9. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) หนังสือสําคัญแสดง 

การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 

 หากไม่ยื่นหรือส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาท่ีกําหนด อาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าประเมินทัศนคติ/พฤติกรรม/สมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ และ กรณีผู้สมัครย่ืนเอกสารหรือหลักฐาน
คุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร การประปานครหลวงจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบให้ 

 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ท่ี ส่วนสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ช้ัน 5 อาคารสํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง
โทร. 0 2504 0123 ต่อ 562, 578, 579, 649, 686 (โทรสาร 0 2504 0179) E-mail : recrusec@mwa.co.th 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
       ประกาศ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
 

 

 

            (นายเจริญ  ภัสระ) 
               ผู้ว่าการการประปานครหลวง 

 


