ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ
……………………………………………………
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิตาง ๆ และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อ
ผูสอบผานขอเขียน และแจงกําหนดการสอบสัมภาษณ แลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนดวัน
เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม ของแตละคุณวุฒิ จํานวน 22 คุณวุฒิ โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด
และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ลําดับ
1

2

3

4

คุณวุฒิ
ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร
ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
หรือ การเงิน โดยมีพื้นฐาน
ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร
ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
หรือการเงิน
ปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร
โดยตองมีพื้นฐานปริญญาตรี
ทางเศรษฐศาสตร
ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ
โดยตองมีพื้นฐานปริญญาตรี
ทางวิศวกรรมไฟฟา หรือ
ทางวิศวกรรมไฟฟาพลังงาน หรือ
ทางวิศวกรรมพลังงาน หรือ
ทางบริหารธุรกิจ หรือ ทางเศรษฐศาสตร
ปริญญาโท ทางการตลาด
โดยตองมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด

ตําแหนง
นักวิชาการ 5
(ดานแผนงาน)

จํานวน
(อัตรา)
2

นักวิชาการ 5
(ดานแผนงาน)

2

นักวิชาการ 5
(ดานแผนงาน)

1

นักการตลาด 5

1
/ลําดับที่ 5...

ก า ร ไ ฟ ฟ า น ค ร ห ล ว ง
-2–
ลําดับ
5

6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟากําลัง

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟา
สาขาไฟฟาสื่อสาร
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางการเงิน
ทางบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย
ปริญญาตรีทางสถาปตยกรรม
ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร
ปริญญาตรี ทางการบัญชี
ปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ
ทางการจัดการ ทางบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ตําแหนง
5.1 ลักษณะงานดานวิชาการ
วิศวกรไฟฟา 4

จํานวน
(อัตรา)
14

5.2 ลักษณะงานดานปฏิบัติการ
วิศวกรไฟฟา 4
5.3 ลักษณะงานดานธุรกิจ
วิศวกรไฟฟา 4
วิศวกรโยธา 4
วิศวกรคอมพิวเตอร 4
วิศวกรสื่อสาร 4

26

นักวิชาการ 4
(ดานตรวจสอบ)
นักวิชาการ 4
(ดานความปลอดภัย)
นักวิชาการ 4
(ดานแผนงาน)

1

บุคลากร 4

2

สถาปนิก 4
นิติกร 4
นักบัญชี 4/นักการเงิน 4
นักบริหารงานพัสดุ 4

1
1
14
8

นักประมวลผลขอมูล 4

12

ชางเทคนิคไฟฟา 3

18

3
8
5
2

3
1

/ลําดับ 19…

ก า ร ไ ฟ ฟ า น ค ร ห ล ว ง
-3–
ลําดับ
19

20

21

22

คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาโยธา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ตําแหนง
ชางเทคนิคสายอากาศ 3

จํานวน
(อัตรา)
9

ชางเทคนิคโยธา 3

5

ชางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส 3

1

ชางเทคนิคไฟฟา 2

1

ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

/สถานที่สอบสัมภาษณ…

ก า ร ไ ฟ ฟ า น ค ร ห ล ว ง
-4–
สถานทีส่ อบสัมภาษณ
อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย

สถานที่ตั้ง
• เลขที่ อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
การเดินทาง
• รถไฟฟา MRT สถานีคลองเตย ทางออกที่ 1
• ตรงขาม โรงงานยาสูบ

แผนที่อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย
/สถานที่สอบสัมภาษณ...

ก า ร ไ ฟ ฟ า น ค ร ห ล ว ง
-5–
สถานทีส่ อบสัมภาษณ
ณ อาคารสํานักงานการไฟฟานครหลวงเพลินจิต

สถานที่ตั้ง
• เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การเดินทาง
• รถไฟฟา BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 3
• ดานขางตรงขามกับหางสรรพสินคาเซ็นทรัลชิดลม ดานหนาติดกับทางขึ้น - ลงสถานีรถไฟฟาชิดลม
ตรงขาม โรงเรียน มาแตรเดอีวิทยาลัย

แผนที่การไฟฟานครหลวงเพลินจิต
/สถานที่สอบสัมภาษณ...

ก า ร ไ ฟ ฟ า น ค ร ห ล ว ง
-6–
สถานทีส่ อบสัมภาษณ
ณ การไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี

สถานที่ตั้ง
• เลขที่ 285 ถนนติวานนท ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
การเดินทาง
• ตั้งอยูริมถนนติวานนท ติดกับไปรษณีย ตรงขาม การสื่อสารแหงประเทศไทย

แผนที่การไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี

/ประกาศการไฟฟา...

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานทีส่ อบสัมภาษณ
1) คุณวุฒปิ ริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี หรือ การเงิน
โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี หรือการเงิน
ตําแหนง นักวิชาการ 5 (ดานแผนงาน)
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย
เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน
เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน
/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64010000012

นางสาว พิมพชนก

สุทธิพร

2

64010000014

นางสาว สุวพัชร

ใยบัวเทศ

3

64010000018

นาย

ไกรโกวิท

กวีวงศประวัติ

4

64010000027

นาย

ศิวัชญ

นุภักดิ์

5

64010000031

นางสาว วนาลี

เลี้ยงพานิช

6

64010000043

นาย

ตนเถา

7

64010000050

นางสาว มนัชญา

วิชาญอนุศิษฎ

8

64010000087

นางสาว วริศรา

จรุตานันท

9

64010000099

นางสาว นภาพร

แสงไพรวรรณ

10

64010000102

นางสาว ธนัตถพราว

ลีลารัตน

11

64010000127

นางสาว จุฑาทิพย

สุขไป

พงศภัค

วันที่

11 พ.ค. 2564

เวลา

08.00 น.

11 พ.ค. 2564 10.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
2) คุณวุฒปิ ริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร
โดยตองมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร
ตําแหนง นักวิชาการ 5 (ดานแผนงาน)
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย
เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน
เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน
/รายชื่อผูสอบผาน...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
วันที่

ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

1

64020000005

รอยตํารวจเอก

ธีรเดช

สังสีแกว

2

64020000018

นาย

ณัฐดิศ

เฮงตระกูล

3

64020000024

นางสาว

กมลศิริ

ถมอินทร

4

64020000025

นาย

วิษุวรรต

ชูจนั ทร

5

64020000026

นางสาว

ภัทรภรณ อยูนาน

6

64020000031

นางสาว

กัณฐิกา

สิทธิไทย

7

64020000033

นาย

ณัฐกิตติ์

มีศิริ

8

64020000052

นางสาว

รพิสา

สุวิทยพันธุ

9

64020000062

นางสาว

ปริญดา

ไพฑูรยรจิตพิพิธ

10

64020000068

นางสาว

อมาวสี

อนุกูลประเสริฐ

11

64020000076

นางสาว

อริสา

เสือโรจน

ชื่อ – นามสกุล

เวลา

11 พ.ค. 2564

13.00 น.

11 พ.ค. 2564

15.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ใหผทู ี่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป

ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลีย่ นกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
3) คุณวุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ โดยตองมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟา
หรือทางวิศวกรรมไฟฟาพลังงาน หรือ ทางวิศวกรรมพลังงาน หรือทางบริหารธุรกิจ หรือ ทางเศรษฐศาสตร
ตําแหนง นักวิชาการ 5 (ดานแผนงาน)
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย
เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน
เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน
/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64030000001

นางสาว พิชญสิณี

โสสกุลวัฒนา

2

64030000003

นาย

สัมมาวิรยิ า

3

64030000007

นางสาว ธนานุช

พันธุสุผล

4

64030000020

นางสาว ธัญพร

สินพัฒนพงค

5

64030000032

นาย

ศักดิ์สิริสกุล

6

64030000035

นางสาว วิภาวี

โกยทอง

7

64030000037

นางสาว ทารินี

บุนนาค

8

64030000052

นาย

พิมพาภัย

9

64030000054

นางสาว พุทธิพร

โรจนพิทยากุล

10

64030000060

นางสาว บูรฉัตร

จรัญวรพรรณ

พลศรัณย

ชาญณรงค

ทํานุรัฐ

วันที่

เวลา

12 พ.ค. 2564

08.00 น.

12 พ.ค. 2564

10.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
4) คุณวุฒปิ ริญญาโท ทางการตลาด โดยตองมีพ้นื ฐานปริญญาตรี ทางการตลาด
ตําแหนง นักการตลาด 5
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย เลขที่ 1192
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนด
ถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กาํ หนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน

/รายชื่อผูสอบผาน...

-2ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64040000016

นางสาว วริศรา

สุทธิพงษวิจิตร

2

64040000018

นางสาว ถิรดา

ถิระพร

3

64040000020

นาย

วสิกชาติ

4

64040000022

นางสาว ภัสสรา

5

64040000024

นางสาว ธัญญานันท เทียนขาว

6

64040000025

นางสาว ธนพร

เดนสิรมิ งคล

7

64040000031

นางสาว ภัทชา

วิสารทานนท

8

64040000043

นางสาว ธัชพรรณ

ยศนาม

9

64040000047

นาย

ภูคงคา

10

64040000048

นางสาว ศิรดา

ปวุฒิ

นิติวัฒน

วันที่

เวลา

12 พ.ค. 2564

10.00 น.

12 พ.ค. 2564

13.00 น.

12 พ.ค. 2564

15.00 น.

สมเจริญ

บูรณะการเจริญ

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผทู ี่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
5. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟากําลัง
ตําแหนง วิศวกรไฟฟา 4
(ลักษณะงานดานวิชาการ,ลักษณะงานดานปฏิบัติ, ลักษณะงานดานธุรกิจ)
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ บริเวณลานดานหนาเสาธงชาติ อาคารการไฟฟานครหลวง สํานักงานเพลินจิต เลขที่ 30
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลา
ที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองตรวจตาบอดสีกอนเขารับการสัมภาษณ ตามคุณสมบัติของ
ตําแหนงที่ประกาศไว หากตรวจสอบแลวพบวาเปนผูที่มีตาบอดสี ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ จะไมไดเขารับ
การสอบสัมภาษณ
5. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
6. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน
/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลักษณะงานดานวิชาการ (ตามประกาศการรับสมัคร 5.1)
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

1

64051000005

นาย

2

64051000010

นางสาว ปาณพิมพ สมิทธาพิพัฒน

3

64051000012

นาย

ปรุจน

เกตุแกว

4

64051000013

นาย

พชร

นามศิริพงศพันธุ

5

64051000022

นาย

พงศา

พยอมแยม

6

64051000028

นางสาว สุพิชญา

พูลโภคา

7

64051000042

นาย

ศฤงคาร

พิตรพิบลู ยวงศ

8

64051000044

นาย

พีรพงศ

ศรีธนพงศา

9

64051000048

นางสาว สรัลชนา

10

64051000050

นาย

ณัฐกรรณ ลิขิตผลจรูญ

11

64051000052

นาย

วรธันย

12

64051000064

นางสาว ณัฏฐภรณ สืบสอน

13

64051000070

นาย

ธนภัทร

มาลัยกฤษณะชลี

14

64051000075

นาย

ชยุตม

ตังอํานวย

15

64051000080

นาย

ณัฐสิทธิ์

สัตยกมลฉัตร

ชื่อ – นามสกุล
ชินวัฒน

วันที่

เวลา

จันทรตรง

11 พ.ค. 2564

08.00 น.

11 พ.ค. 2564

10.00 น.

วุฒวิ รดิษฐ

ศิริลักษณตระกูล

/ลําดับ 16...

-3ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

16

64051000086

นางสาว ชอผกา

พูลขันธ

17

64051000101

นาย

สีน้ําคํา

18

64051000120

นางสาว ศิริยากร

ไชยนรินทร

19

64051000125

นาย

กฤษณ

โมรากูล

20

64051000139

นาย

ปยวัฒน

ภุมรินทร

21

64051000141

นาย

ชวนันท

บูรณะนันทสิริ

22

64051000149

นาย

ธนัท

เลิศนพสกุล

23

64051000160

นางสาว มาริสา

ภูกรุต

24

64051000167

นาย

ปนพงศ

นุยแมนเนตร

25

64051000190

นาย

ชัยบูรณ

สมบูรณชัยวงศ

26

64051000203

นาย

สิปปภาส

มีทอง

27

64051000205

นางสาว วิภาวี

สาระพจน

28

64051000213

นาย

พัชรวัฒน

วัฒนะเลิศฤทธิ์

29

64051000220

นาย

จิรพุทธ

รัตนพิสุทธพันธุ

30

64051000224

นางสาว กรกนก

กันศิริ

31

64051000240

นาย

เศรษฐพงษ

สังวรณ

32

64051000243

นาย

วรวงศ

ศรีสวัสดิ์

33

64051000258

นางสาว ศนิชา

กานคางพลู

34

64051000276

นาย

ชานุ

35

64051000278

นางสาว อริสา

ณรงคฤทธิ์

สุภชัย

วันที่

เวลา

11 พ.ค. 2564

10.00 น.

11 พ.ค. 2564

13.00 น.

11 พ.ค. 2564

15.00 น.

12 พ.ค. 2564

08.00 น.

พฤทธิ์พหล
/ลําดับ 36...

-4ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

36

64051000279

นาย

วรวิช

อังศุศาสตร

37

64051000290

นาย

ณัฐพล

บุญชัยพานิชวัฒนา

38

64051000323

นาย

พงศกรณ

ชูตระกูล

39

64051000329

นาย

สังสิต

แซจิว

40

64051000375

นาย

ธรรมนูญ

จรรยา

41

64051000391

นาย

พิชญ

กาญจนสมวงศ

42

64051000427

นาย

กฤต

อุบลบาล

วันที่

เวลา

12 พ.ค. 2564

08.00 น.

12 พ.ค. 2564

10.00 น.

ลักษณะงานดานปฏิบัติการ (ตามประกาศการรับสมัคร 5.2)
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64052000021

นาย

อธิศ

อัจฉริยนิติ

2

64052000029

นาย

ศิริศักดิ์

ขามเทศทอง

3

64052000034

นาย

กิตติภณ

ทองพรหม

4

64052000036

นาย

ปยวัฒน

ลําพูน

5

64052000042

นาย

นวัช

สังหิตกุล

6

64052000043

นาย

สหรัฐ

ภูระยา

7

64052000045

นาย

ชัชพงศ

โชคถวาย

8

64052000062

นาย

อรรถพร

สุพรรณนนท

9

64052000069

นาย

อุดมศักดิ์

แซเตียง

10

64052000074

นาย

วิศวชิต

ลิ้มไพบูลย

วันที่

เวลา

12 พ.ค. 2564

10.00 น.

12 พ.ค. 2564

13.00 น.

12 พ.ค. 2564

15.00 น.
/ลําดับ 11...

-5ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

11

64052000077

นาย

พีรวัฒน

บัวไข

12

64052000101

นาย

นรินทร

ศรีพรมมินทร

13

64052000111

นาย

รุทธกร

ฉ่ําจิตร

14

64052000122

นาย

พงศภัค

ลิ้มคุณากูล

15

64052000133

นาย

พงศศรัณย

ภัควีรภัทร

16

64052000137

นาย

สุรเชษฐ

รัตนจางวาง

17

64052000144

นาย

นภนันท

มณีสุต

18

64052000156

นาย

กฤษฎา

ทองงาม

19

64052000167

นาย

วรพล

รักเหยา

20

64052000173

นางสาว ปาณิสรา

เมฆวิมานลอย

21

64052000180

นาย

สัณฐิติ

แสงศักดิ์ชัย

22

64052000185

นาย

ภูมิภวิษณ

ไหวพริบ

23

64052000206

นาย

คงพันธุ

ปลื้มอารมณ

24

64052000218

นาย

ธนากร

จุยศรีแกว

25

64052000221

นาย

พสุธร

รัตนคํา

26

64052000223

นาย

จิรายุ

มารุงเรือง

27

64052000235

นาย

กฤษณะ

หงษงาม

28

64052000239

นาย

อัคระ

ปทมะสุคนธ

29

64052000296

นาย

ศักดินนท

ผลจันทรงาม

30

64052000299

นางสาว ณัฐชา

วันที่

เวลา

12 พ.ค. 2564

15.00 น.

13 พ.ค. 2564

08.00 น.

13 พ.ค. 2564

10.00 น.

สังขเมฆ
/ลําดับ 31…

-6ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

31

64052000302

นาย

ธนวิท

พูลเพิ่ม

32

64052000315

นาย

ปริญญา

อินทรเอี่ยม

33

64052000325

นาย

เมธัส

ไทพาณิชย

34

64052000331

นาย

ธีรพงศ

ศรนารายณ

35

64052000340

นางสาว นิภาพร

รามอินทร

36

64052000342

นาย

มัสกร

สุวรรณสุก

37

64052000356

นาย

อธิษฐ

ทีวะรัตน

38

64052000360

นาย

นัฏฐชัย

สุวรรณภูมิ

39

64052000366

นางสาว สุภัชชา

วงศบุญมาก

40

64052000373

นาย

ณัฐวุฒิ

บูรติ ธรรม

41

64052000374

นาย

ญาณาธร

พวงสุด

42

64052000379

นาย

ชินวัตร

ชาญศิลปากร

43

64052000384

นาย

พีรวัส

ทัพวงค

44

64052000386

นาย

ภูรวิ ัจน

โสภณจีรสิทธิ์

45

64052000404

นาย

เนติศักดิ์

พุทธคํา

46

64052000409

นาย

พงษประภัทร ปอมบุญมี

47

64052000414

นาย

เอกสุวัชร

รักษธนเดช

48

64052000422

นาย

คณิน

สถิรพัฒนเกียรติ

49

64052000443

นาย

ภานุวัฒน

เฉลยสัตย

50

64052000449

นาย

มนตรี

อังคปยะศิริ

วันที่

เวลา

13 พ.ค. 2564

13.00 น.

13 พ.ค. 2564

15.00 น.

14 พ.ค. 2564

08.00 น.

/ลําดับ 51…

-7ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

51

64052000458

นาย

ธนพงศ

ฉัตรแถม

52

64052000475

นาย

กรกช

ตะโกนวน

53

64052000485

นาย

ทรรศนะ

เฮงเจริญสุข

54

64052000502

นาย

วุฒิชัย

ทองยอย

55

64052000523

นาย

พัชรพล

จิวะนนท

56

64052000540

นาย

ปภังกร

วรรณปานนท

57

64052000561

นาย

อัฐชา

วงษรักษ

58

64052000605

นาย

ชลันธร

วิชกูล

59

64052000608

นาย

ทวิชัย

แซกัว

60

64052000620

นาย

เตชิต

สืบสายออน

61

64052000622

นาย

อภิเชษฐ

นาคบัลลังค

62

64052000684

นาย

วุฒิชัย

ปณจีเสคิกุล

63

64052000691

นาย

ณัฐภัทร

สุกใส

64

64052000721

นาย

วีรยุทธ

มานะวานิช

65

64052000744

นาย

พรเทพ

อุทารสกุล

66

64052000760

นาย

จิรายุส

มนัส

67

64052000763

นางสาว พัชรพรรณ

พึ่งวสิษฐธร

68

64052000775

นาย

ธนดล

ตลับทอง

69

64052000785

นาย

กฤษฎา

ธีรบัณฑิต

70

64052000792

นาย

วีระสัณห

ศรีวงคษา

วันที่

เวลา

14 พ.ค. 2564

10.00 น.

14 พ.ค. 2564

13.00 น.

14 พ.ค. 2564

15.00 น.

/ลําดับ 71…

-8ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

71

64052000802

นาย

ธนสร

ศรีออ น

72

64052000825

นาย

นววิธ

สังขกุล

วันที่
17 พ.ค. 2564

เวลา
08.00 น.

ลักษณะงานดานธุรกิจ (ตามประกาศการรับสมัคร 5.3)
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64053000010

นาย

วิชาญ

รื่นกลิ่น

2

64053000014

นาย

สาธิต

โอฬารศิรศิ ักดิ์

3

64053000025

นาย

กิตตากร

วิริยะศาสตร

4

64053000037

นาย

ชิตนุพงศ

วีระชัยรัตนา

5

64053000038

นางสาว กัลยาณี

สังขศิริ

6

64053000041

นางสาว ชมพูนุช

ศิริพร

7

64053000042

นาย

มหรรณพ วิสมล

8

64053000046

นาย

ปูชิต

ชื่นตา

9

64053000048

นาย

กรกช

เนียมเที่ยง

10

64053000072

นาย

ตวงเพชร

ชัยยานนท

วันที่

เวลา

17 พ.ค. 2564

08.00 น.

17 พ.ค. 2564

10.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผทู ี่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
6) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา
ตําแหนง วิศวกรโยธา 4
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย เลขที่ 1192
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนด
ถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองตรวจตาบอดสีกอนเขารับการสัมภาษณ ตามคุณสมบัติของ
ตําแหนงที่ประกาศไว หากตรวจสอบแลวพบวาเปนผูที่มีตาบอดสี ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ จะไมไดเขารับ
การสอบสัมภาษณ
5. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
6. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน
/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64060000016

นาย

ปยะพงษ

เกตุมณี

2

64060000019

นาย

ภามิน

อินทรทัต

3

64060000028

นาย

อมรพงศ

คงนคร

4

64060000046

นาย

ณภัทร

เกษหอม

5

64060000066

นาย

วิระเทพ

บุญนิตย

6

64060000084

นางสาว จิดาภา

จิรสรรพคุณากร

7

64060000100

นาย

อัฌชานนท

อุตรศักดิ์

8

64060000107

นาย

คเณศ

เพชรศักดิ์วงศ

9

64060000138

นาย

ฐิรวัฒน

วิสุทธินันท

10

64060000139

นาย

ปภิณวิช

เชาวดี

11

64060000142

นาย

ปโยรส

ลิ่มสกุล

12

64060000145

นางสาว อัมราพรพรรณ

เปยมเต็มดี

13

64060000164

นาย

ธีรวัฒน

สุโทสา

14

64060000166

นาย

ณัฎฐนันธ

จันทรวิสุทธิ์

15

64060000192

นาย

วรวุฒิ

ริดมัด

16

64060000204

นาย

รุจวสันต

ถาวรทวีวงษ

17

64060000231

นาย

ชนวีร

ปตติทากร

วันที่

เวลา

11 พ.ค. 2564

08.00 น.

11 พ.ค. 2564

10.00 น.

11 พ.ค. 2564

13.00 น.

/ลําดับ 18...

-3ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

วันที่

18

64060000253

นาย

ธนรักษ

อุนจังหาร

19

64060000265

นาย

ชาญชัย

สินประเสริฐ

20

64060000269

นาย

นนทวัฒน

บุญสายบัว

21

64060000279

นาย

บดินทร

บุญศิริรักษ

22

64060000361

นาย

กราวิทัต

ไชยกุล

23

64060000457

นาย

สรวิศ

ปลัดสิงห

24

64060000461

นาย

พสุธร

ชูชวย

เวลา

11 พ.ค. 2564

15.00 น.

12 พ.ค. 2564

08.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป

ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
7. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ตําแหนง วิศวกรคอมพิวเตอร 4
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย เลขที่ 1192
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนด
ถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน

/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64070000005

นาย

2

64070000006

นางสาว อริสา

วิเศษสินธุ

3

64070000008

นาย

จิรพนธ

วรวงษวิวฒ
ั น

4

64070000010

นาย

อินทัช

แสงกระจาง

5

64070000016

นาย

ศิรวุฒิ

ใจชอบ

6

64070000017

นาย

ธาณรินทร เกิดสุข

7

64070000031

นางสาว มณีรัตน

ประกาศวุฒิสาร

8

64070000036

นาย

วริทธิ์ธร

สัมพันธกิจ

9

64070000052

นาย

ศุภชัย

วิริยะเจริญกิจ

10

64070000064

นาย

ณัฐกิตติ์

จริตรัมย

11

64070000087

นาย

ธนพงศ

คําไชย

12

64070000094

นาย

ศรัณยู

คงอํานาจ

13

64070000101

นาย

อธิคม

ฟาประทานชัย

14

64070000106

นาย

ณัฐนนท

ยุทธิวัฒน

15

64070000111

นาย

นิติธร

บุญภักดี

ฐากูร

วันที่

เวลา

ลีนะกุล

12 พ.ค. 2564

08.00 น.

12 พ.ค. 2564

10.00 น.

12 พ.ค. 2564

13.00 น.

/อนึ่ง การไฟฟานครหลวง...

-3อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผทู ี่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
8. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟา สาขาไฟฟาสื่อสาร ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
ตําแหนง วิศวกรสื่อสาร 4
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนัน้
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย เลขที่ 1192
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนด
ถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองตรวจตาบอดสีกอนเขารับการสัมภาษณ ตามคุณสมบัติของ
ตําแหนงที่ประกาศไว หากตรวจสอบแลวพบวาเปนผูที่มีตาบอดสี ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ จะไมไดเขารับ
การสอบสัมภาษณ
5. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
6. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน
/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64080000013

นางสาว พิราวรรณ สินพัฒนพงค

2

64080000024

นาย

ปุญญพัฒน มากุล

3

64080000056

นาย

คงณัฐ

มฤกุล

4

64080000063

นาย

ณัฐวุฒิ

ปนยะกูล

5

64080000067

นาย

เอกราช

ค้ําคูณ

6

64080000069

นางสาว อัญชิษฐา

สุขศรี

7

64080000098

นางสาว ฉัตรลดา

บุตรฉัตร

8

64080000099

นางสาว วริษฐา

พฤฒิกัลป

9

64080000111

นางสาว ชนากานต แกวศศิวิมล

10

64080000127

นาย

ภาคภูมิ

วันที่

เวลา

12 พ.ค. 2564

15.00 น.

13 พ.ค. 2564

08.00 น.

วัฒนธารา

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
9. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางบริหารธุรกิจ
ตําแหนง นักวิชาการ 4 (ดานตรวจสอบ)
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ บริเวณลานดานหนาเสาธงชาติ อาคารการไฟฟานครหลวง สํานักงานเพลินจิต เลขที่ 30
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลา
ที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน

/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64090000013

นางสาว พรกวิน

เตยออน

2

64090000028

นางสาว ณิชาพร

อุปพงษ

3

64090000036

นางสาว จีรวรรณ

เทวบิน

4

64090000041

นางสาว พรรัมภา

สุพัฒสร

5

64090000046

นาย

จัตตุวัฒนา

6

64090000047

นางสาว ปยะพร

ธนเบศร

วันที่

13 พ.ค. 2564

เวลา

15.00 น.

เตียเปาะ

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผา นการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป

ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
10. คุณวุฒปิ ริญญาตรี ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตําแหนง นักวิชาการ 4 (ดานความปลอดภัย)
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย เลขที่ 1192
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนด
ถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กาํ หนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน

/รายชื่อผูสอบผาน...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64100000003

นางสาว เพ็ญพิชญา

พินิจธนภาคย

2

64100000026

นางสาว ญาณิศา

มีครองแบง

3

64100000043

นางสาว สิรกิ ุล

ตรีทิพากิจ

4

64100000066

นางสาว ชลธิชา

ครุฑแกว

5

64100000074

นางสาว บวรลักษณ

สุขประเสริฐ

6

64100000080

นางสาว ญาณิน

จันทรดี

7

64100000081

นางสาว ปนเกลา

ละมูลมั่ง

8

64100000129

นางสาว เจนจิรา

บัวบุญเลิศ

9

64100000146

นางสาว นันทิดา

มั่งมี

10

64100000187

นางสาว ณิชากร

เดชแกว

11

64100000189

นางสาว อมรรัตน

อุดมพืช

12

64100000203

นางสาว อัจฉรา

บุญเพิ่ม

วันที่

เวลา

13 พ.ค. 2564

08.00 น.

13 พ.ค. 2564

10.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผา นการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
11. คุณวุฒปิ ริญญาตรี ทางรัฐศาสตร ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางบริหารธุรกิจ
ตําแหนง นักวิชาการ 4 (ดานแผนงาน)
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย เลขที่ 1192
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนด
ถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน

/รายชื่อผูสอบผาน...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

วันที่

1

64110000008

นางสาว

ณัฐพร

วิโรจนบุรีรัตน

2

64110000027

นาย

นนทชาติ

เลิศวิริยจิตต

3

64110000029

นางสาว

สุรีรัตน

ตั้งศรีอนุกุล

4

64110000030

สิบเอกหญิง ปราณดา

ชอพยอม

5

64110000065

นางสาว

ศศิ

สุขพินิจ

6

64110000118

นางสาว

ชุติกาญจน

งามขํา

7

64110000135

นางสาว

สุรตั นา

ทิมทอง

8

64110000144

นางสาว

เกณิกา

โพธิ์เจริญ

9

64110000168

นางสาว

กันตรัตน

นามสมมุติ

10

64110000185

นาย

พิชญ

คุมแควน

11

64110000193

นาย

ณัฐวีร

ปานลีลาโสภณ

เวลา

13 พ.ค. 2564

13.00 น.

13 พ.ค. 2564

15.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
12. คุณวุฒปิ ริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย
ตําแหนง บุคลากร 4
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย เลขที่ 1192
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนด
ถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กาํ หนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน

/รายชื่อผูสอบผาน...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64120000010

นาย

2

64120000017

นางสาว สกาวรรณ บรรณกุลพิพัฒน

3

64120000021

นาย

4

64120000030

นางสาว ลีลาวดี

พัชรชวลิต

5

64120000036

นาย

มณีพราว

6

64120000040

นางสาว วิสาข

ภูอารีย

7

64120000043

นาย

รังสิมันต

8

64120000056

นางสาว อรพรรณ

สังขสกุล

9

64120000059

นางสาว สุชาดา

เพ็ญประภัสร

10

64120000062

นางสาว วิศรุตา

พุมทรัพย

11

64120000110

นางสาว ณัฐพร

จิตรนอก

12

64120000138

นาย

ภาคอุทยั

อัครพล

พาทิศ

กฤษดา

กุลชาติ

นิรวิทธ

วันที่

เวลา

กัลยานุกูล

หนูแยม
14 พ.ค. 2564

08.00 น.

14 พ.ค. 2564

10.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
13. คุณวุฒปิ ริญญาตรี ทางสถาปตยกรรม
ตําแหนง สถาปนิก 4
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย เลขที่ 1192
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กาํ หนด
ถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน

/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64130000003

นางสาว รุงกานต

ภูหอมเจริญ

2

64130000014

นางสาว ณิชาภัทร

ผลสิน

3

64130000023

นางสาว ณิชาภัทร

ทองนพคุณ

4

64130000026

นางสาว มินามิ

อิชิมูระ

5

64130000033

นางสาว นรมน

เนกขัม

6

64130000047

นาย

กานตภูชิต

วิศิษฎวงศ

7

64130000050

นาย

เติมพงษ

สวัสดีผล

8

64130000061

นางสาว อริยา

เจริญวรวิช

9

64130000062

นางสาว บุณณดา

ยงวานิชากร

10

64130000076

นางสาว ศศิภา

อินทรวงศ

วันที่

เวลา

13 พ.ค. 2564

08.00 น.

13 พ.ค. 2564

10.00 น.

13 พ.ค. 2564

13.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
14. คุณวุฒปิ ริญญาตรี ทางนิติศาสตร
ตําแหนง นิติกร 4
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย เลขที่ 1192
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนด
ถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน

/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

1

64140000001

นางสาว เปมิกา

ปุณยวโรภาส

2

64140000002

นาย

รุงวัฒนไพบูลย

3

64140000004

นางสาว ณัฐกาญจน

ธรรมวีณาสกุล

4

64140000006

นาย

บดี

วงศเจนสันต

5

64140000007

นาย

รวีภัทร

ฉัตรไชยเดช

6

64140000011

ชื่อ – นามสกุล

อดิสร

นางสาว ชุติมา

วันที่

เวลา

14 พ.ค. 2564 13.00 น.

สุทธิประภา

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
15. คุณวุฒปิ ริญญาตรี ทางการบัญชี
ตําแหนง นักบัญชี 4/นักการเงิน 4
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ บริเวณลานดานหนาเสาธงชาติ อาคารการไฟฟานครหลวง สํานักงานเพลินจิต เลขที่ 30
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลา
ที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน

/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64150000017

นางสาว รัตนฤทัย

โฉมงาม

2

64150000021

นางสาว ปาลิตา

กสิพรอง

3

64150000022

นาย

เรืองวัฒนาภรณ

4

64150000025

นางสาว เกศเกลา

พนอสินธุ

5

64150000054

นางสาว กัญญา

หมีทอง

6

64150000060

นางสาว อัฐภิญญา พึ่งแสงจันทร

7

64150000063

นางสาว วดี

กันภัย

8

64150000070

นางสาว วรัญญา

รังครัศมี

9

64150000073

นางสาว สิรวิ รรณ

อัศวพิมลกุล

10

64150000078

นางสาว กันธิชา

ปานจินดา

11

64150000080

นาย

12

64150000101

นางสาว ชิษณุชา

นอยจํารัส

13

64150000102

นางสาว สิริรัตน

ลอมเจริญพงษ

14

64150000104

นางสาว มณีรัตน

มาโนชญจิต

15

64150000105

นางสาว ทิษฏยา

บุญอิ่ม

16

64150000124

นางสาว วจี

เนินกลาง

17

64150000166

นางสาว ศนิตา

เรืองฤทธิ์

18

64150000175

นางสาว บุษยมาศ

มั่งคั่ง

ณัฐพงศ

กิติเมศวร เลิศถิระศิริกุล

วันที่

เวลา

12 พ.ค.2564

08.00 น.

12 พ.ค.2564

10.00 น.

12 พ.ค.2564

13.00 น.

/ลําดับ 19...

-3ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

19

64150000187

นาย

20

64150000229

นางสาว ภิญญดา

จองจรัสแสง

21

64150000235

นาย

เถาทอง

22

64150000252

นางสาว ชวพร

พรวัฒนเจริญ

23

64150000287

นางสาว ณภัทรสิริ

วัฒนเสริมกิจ

24

64150000299

นางสาว ชนัดดา

ผิวโต

25

64150000308

นาย

กรดนัย

มกุลพานิช

26

64150000309

นาย

พัฒนพงษ

แจมไพศาล

27

64150000310

นางสาว อภิชญา

พัดแกว

28

64150000342

นางสาว พัชราภรณ

บรรจงรัตน

29

64150000386

นางสาว ลลิตา

ขวัญเมือง

30

64150000406

นางสาว พิมพิมล

ลิมปหวังอยู

31

64150000413

นางสาว วิภัสสร

สงวนสุข

32

64150000431

นางสาว ปริณดา

มงคลทิพย

33

64150000441

นางสาว เกษิณี

เพ็งอุดม

34

64150000466

นางสาว พชรวรรณ

สิงหโตออน

35

64150000471

นาย

จรรยพงษ

36

64150000476

นางสาว ชนากานต

สิทธิศาต

กิตติธัช

นภัส

วันที่

เวลา

ออนศรี

12 พ.ค.2564

15.00 น.

13 พ.ค.2564

08.00 น.

13 พ.ค.2564

10.00 น.

ชวาลวณิชชัย

/ลําดับ 37...

-4ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

37

64150000500

นางสาว อรไพลิน

เคารพกิตติวงศ

38

64150000506

นาย

นรวิชญ

จันทรบูรณะพินิจ

39

64150000548

นาย

ธนทัต

ธเนศศรียานนท

40

64150000598

นางสาว ธัญกร

อยูวิทยา

41

64150000611

นางสาว อุสราพร

ปนะกาโน

42

64150000612

นาย

ละอองแกว

พลาธิป

วันที่

13 พ.ค.2564

เวลา

13.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผา นการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานทีส่ อบสัมภาษณ
16. คุณวุฒปิ ริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ ทางการจัดการ ทางบริหารธุรกิจ
ตําแหนง นักบริหารงานพัสดุ 4
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ บริเวณลานดานหนาเสาธงชาติ อาคารการไฟฟานครหลวง สํานักงานเพลินจิต เลขที่ 30
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่
กําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน

/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64160000005

นางสาว ศรุชา

เสือเมือง

2

64160000008

นางสาว ชาลิสา

คําหารพล

3

64160000024

นางสาว จินตนา

ภาษิต

4

64160000031

นางสาว ณัฐญาดา

สิงหไกรลาศ

5

64160000049

นาย

ชื่นอก

6

64160000051

นางสาว วิไล

รัตนวงศาโรจน

7

64160000054

นางสาว ศุภพิชา

คุณวุฒิ

8

64160000076

นาง

เอมิกา

ปยพาณิชยกุล

9

64160000145

นาย

นาวี

สมกําเนิด

10

64160000159

นางสาว สมฤทัย

ซินถวัลย

11

64160000211

นางสาว พิชยา

ตั้งพัฒนารุงเรือง

12

64160000213

นางสาว วณิชชา

โทนธนู

13

64160000280

นางสาว ภัทรวดี

กิจเจตนี

14

64160000282

นางสาว กนกวรรณ

ลุยพงษ

15

64160000341

นางสาว กุลรวี

สิรมิ านุวัฒน

16

64160000358

นางสาว อรอาภา

ชูชอพฤกษ

17

64160000365

นางสาว ธมลวรรณ

ขันติ์ถม

18

64160000391

นาย

พรประดิษฐ

19

64160000480

นางสาว ชุติมน

มหาชัย

ปพน

วันที่

เวลา

14 พ.ค.2564

08.00 น.

14 พ.ค.2564

10.00 น.

14 พ.ค.2564

13.00 น.

ชาญวลิชล
/ลําดับ 20...

-3ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

วันที่

20

64160000487

นาย

จิรเดช

ใจประสาท

21

64160000491

นาย

พีรวิชญ

แสงจันทร

22

64160000525

นางสาว ธันยาภา

23

64160000564

นาย

24

64160000577

นางสาว ยุวดี

ภัทรสิริวงศ

25

64160000709

นางสาว กรรณิการ

ริตพวง

เวลา

ทองทวี
14 พ.ค.2564

ประภัทรพล หงษคํา

15.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผา นการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
17. คุณวุฒปิ ริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตําแหนง นักประมวลผลขอมูล 4
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด ตามทายประกาศ
โดยใหรายงานตัว ณ อาคารจอดรถ ชั้น 8 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญคลองเตย เลขที่ 1192
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนด
ถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
5. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน

/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่
เวลา
1

64170000009

นาย

วีระวุฒิ

เงินคลาย

2

64170000014

นาย

ณัฐพนธ

ขามกุล

3

64170000015

นางสาว

ศานติธร

จงกลกิจวรชัย

4

64170000018

นาย

สุภโชค

สมุทรนอย

5

64170000022

นางสาว

ณัฎฐกานต

พิมพหนู

6

64170000031

นาย

ชัชพงศ

ชงัดเวช

7

64170000047

นาย

ภานุกฤษฎิ์

แฉงฉายา

8

64170000050

นางสาว

ณัฐนันท

นิมติ ปญญากุล

9

64170000055

นาย

กองภคพงศ เสงี่ยมชื่นปภาพร

10

64170000068

นางสาว

จุฑาทิพย

บุญเฉื่อย

11

64170000074

วาที่ รอยตรี

พรวินิต

สัตยมงคล

12

64170000078

นาย

อนุสรณ

บุญเจริญปญญา

13

64170000080

นาย

ยู

รัชตนันทวัชระ

14

64170000108

นาย

ศุภโชค

ธิติธัญธวัช

15

64170000110

นาย

อกนิษฐ

ถึงนาค

16

64170000151

นางสาว

ชลธิชา

ขลิบสุวรรณ

17

64170000160

นาย

ธนบดี

สภาพพร

18

64170000177

นาย

กิตติภมู ิ

ทรรศนกุลพันธ

19

64170000184

วาที่รอยตรีหญิง อาริสา

13 พ.ค. 2564

13.00 น.

13 พ.ค. 2564

15.00 น.

14 พ.ค. 2564

08.00 น.

14 พ.ค. 2564

10.00 น.

สีหะวงษ
/ลําดับ 20...
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เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

วันที่

20

64170000186

นาย

พงศกร

สนโต

21

64170000190

นาย

พลกฤษณ

พลฤทธิ์

22

64170000194

นาย

ชลธี

สินสาตร

23

64170000231

นางสาว

จารุภา

ฉัตรบวรยศธร

24

64170000245

นางสาว

เบญจวรรณ ลี้เจริญ

25

64170000256

นางสาว

สุนิสา

14 พ.ค. 2564

เวลา

13.00 น.

ศรีทองดี

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผา นการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป

ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
18. คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟากําลัง
ตําแหนง ชางเทคนิคไฟฟา 3
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด
โดยใหรายงานตัว ณ บริเวณขางอาคารรับชําระคาไฟฟาการไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี เลขที่ 285 ถนนติวานนท
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กาํ หนดถือวาสละสิทธิ์
ในการสอบ ทั้งนี้ผเู ขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองตรวจตาบอดสีกอนเขารับการสัมภาษณ ตามคุณสมบัติของ
ตําแหนงที่ประกาศไว หากตรวจสอบแลวพบวาเปนผูที่มีตาบอดสี ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ จะไมไดเขารับ
การสอบสัมภาษณ
5. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
6. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน

/รายชื่อผูสอบผาน ...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64180000004

นาย

พลกฤต

แกวสืบ

2

64180000006

นาย

ฐิติโชติ

ขวัญสุด

3

64180000009

นาย

เกียรติคูร

อยูดี

4

64180000024

นาย

ปณชัย

ศรีพิมาน

5

64180000053

นาย

สุวรรณ

กําเนิดบุญ

6

64180000067

นาย

ปุณนภัสสร

ภูเจริญ

7

64180000071

นาย

ธีรพล

หวังมิน

8

64180000077

นาย

วรวีร

ศรีเฉลิม

9

64180000091

นาย

ธนพล

แสงเพ็ญออน

10

64180000108

นาย

คุณากานต

สันหนองเมือง

11

64180000110

นาย

สมชัย

กรพิพัฒน

12

64180000114

นาย

พิสทุ ธิ์

ขิตตะสังคะ

13

64180000126

นาย

วีรภัทร

วสุธนากานต

14

64180000133

นาย

พงศธร

พูลขันธ

15

64180000149

นาย

สัญชัย

บุญชวย

16

64180000150

นาย

นวมินทร

ทิพยโพธิ์

17

64180000176

นาย

นรินทร

ผาติวนารักษ

18

64180000189

นาย

เกียรติศักดิ์

พิเชฐรุจิโรจน

19

64180000207

นาย

วัชรพงศ

โรมพันธ

20

64180000253

นาย

วรพล

ทองมูล

วันที่

เวลา

11 พ.ค. 2564 08.00 น.

11 พ.ค. 2564

10.00 น.

11 พ.ค. 2564

13.00 น.

11 พ.ค. 2564

15.00 น.

/ลําดับ 21…
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21

64180000283

นาย

ณัฐวัฒน

22

64180000354

นาย

สิธนะกาญจน ภูคณัสจิรธนทัต

23

64180000366

นาย

เจตนสฤษฎิ์

วิชัยวงษ

24

64180000393

นาย

วีระยุทธ

ศิลาคุปต

25

64180000395

นาย

ชัยพร

เรือนรส

26

64180000411

นาย

พงศกร

กาจารี

27

64180000421

นาย

อรรถชัย

กลั่นรอด

28

64180000477

นาย

สมเจษฐ

สุกใส

29

64180000502

นาย

ศิรเศรษฐ

ฟูทะนันชัย

30

64180000524

นาย

ไชยยศ

มิตรเชื้อชาติ

31

64180000530

นาย

สุเมธี

ตระการพินติ พงศ

32

64180000546

นาย

วรวัฒน

บัวมีธูป

33

64180000582

นาย

วัชรชัย

พิศาลภัทรกิจ

34

64180000585

นาย

ภคพงศ

มหาวงศ

35

64180000591

นาย

ณัฐวุฒิ

ทดบุญ

36

64180000594

นาย

นิรวิทธ

นารี

37

64180000614

นาย

ณัฐพล

ปุนประโคน

38

64180000616

นาย

อาทิตย

ขาวรุงเรือง

39

64180000619

นาย

ธีรานันท

สุวรรณ

40

64180000642

นาย

กฤษดาวุฒิ

ภักดีเลิศ

41

64180000702

นาย

สุกฤษฎิ์

ปริกเพชร

42

64180000762

นาย

ณรงค

ออนเพ็ง

อรุณมาศ

วันที่

เวลา

11 พ.ค. 2564

15.00 น.

12 พ.ค. 2564

08.00 น.

12 พ.ค. 2564

10.00 น.

12 พ.ค. 2564

13.00 น.

12 พ.ค. 2564

15.00 น.

/...อนึ่ง การไฟฟานครหลวง

-5อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ ในวันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป

ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
19. คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟากําลัง
ตําแหนง ชางเทคนิคสายอากาศ 3
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด
โดยใหรายงานตัว ณ บริเวณขางอาคารรับชําระคาไฟฟาการไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี เลขที่ 285 ถนนติวานนท
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
ในการสอบ ทั้งนี้ผเู ขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองตรวจตาบอดสีกอนเขารับการสัมภาษณ ตามคุณสมบัติของ
ตําแหนงที่ประกาศไว หากตรวจสอบแลวพบวาเปนผูที่มีตาบอดสี ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ จะไมไดเขารับ
การสอบสัมภาษณ
5. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
6. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน
/รายชื่อผูสอบผาน...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

วันที่

1

64190000001

นาย

อิทธิพล

รัตนทิพย

2

64190000002

นาย

ชนกนัณท

ชําไชยศรี

3

64190000011

นาย

กฤชพล

แหนบนาค

4

64190000013

นาย

ธนพล

บุคคล

5

64190000016

นาย

ปชชานนท

แยมสุริโยทัย

6

64190000029

นาย

อติพล

รุงกลิ่น

7

64190000030

นาย

ณัฐวัตร

ทิมทอง

8

64190000051

นาย

รณฤทธิ์

มูลศรี

9

64190000053

วาที่รอยตรี

รังสิมนั ต

กลิ่นวัน

10

64190000054

นาย

นรา

ปตนี

11

64190000064

นาย

ธันวา

ชื่นจิตร

12

64190000081

นาย

วรท

แข็งเจริญกสิกรณ

13

64190000097

นาย

อภิวัชร

บุญยืน

14

64190000113

พันจาอากาศเอก

ปรินทรรัตน ผิวหลอ

15

64190000120

นาย

สันติสุข

สังสกฤษณ

16

64190000147

นาย

รุชดี

มัศโอดี

17

64190000168

นาย

ณัฐพล

พุกเกิด

18

64190000231

นาย

เฉลิมศิลป

ดุลสัมพันธ

เวลา

12 พ.ค. 2564

15.00 น.

13 พ.ค. 2564

08.00 น.

13 พ.ค. 2564

10.00 น.

13 พ.ค. 2564

13.00 น.

/ลําดับ 19…

-3ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

วันที่

19

64190000248

นาย

กฤติน

สมานวงษ

20

64190000260

นาย

จิรายุส

โทนะบุตร

21

64190000268

นาย

กัมปนาท

เนียมปาน

22

64190000275

นาย

ณัชพล

สุคนธทรัพย

13 พ.ค. 2564

เวลา

13.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป

ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
20. คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาโยธา
ตําแหนง ชางเทคนิคโยธา 3
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด
โดยใหรายงานตัว ณ บริเวณขางอาคารรับชําระคาไฟฟาการไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี เลขที่ 285 ถนนติวานนท
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
ในการสอบ ทั้งนี้ผเู ขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขางตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองตรวจตาบอดสีกอนเขารับการสัมภาษณ ตามคุณสมบัติของ
ตําแหนงที่ประกาศไว หากตรวจสอบแลวพบวาเปนผูที่มีตาบอดสี ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ จะไมไดเขารับ
การสอบสัมภาษณ
5. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
6. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน
/รายชื่อผูสอบผาน...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64200000005

นาย

อภิสิทธิ์

ฟูจุมปู

2

64200000011

นาย

ปฏิภาณ

ขันธุปฏน

3

64200000028

นาย

จิระพงศ

ดวงตา

4

64200000038

นาย

ยงยุทธ

สมราง

5

64200000043

นาย

พงศวรรธน

รุจาทรัพย

6

64200000050

จ.ท.

สถิตย

จันทรกลา

7

64200000056

นาย

ชายรัตน

นันทะยา

8

64200000074

นาย

พงษเทพ

อัศวยืนยง

9

64200000075

นาย

วุฒิชัย

สุยะใหญ

10

64200000081

นาย

อิทธินันท

ใสสุขสอาด

11

64200000083

นาย

กิตติพงษ

โพธิ์วัน

12

64200000092

นาย

จอมยุทธ

แสงจันทร

วันที่

เวลา

14 พ.ค. 2564

08.00 น.

14 พ.ค. 2564

10.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564 ใหผูท่ผี านการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
21. คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
ตําแหนง ชางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส 3
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด โดยใหรายงานตัว
ณ บริเวณขางอาคารรับชําระคาไฟฟาการไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี เลขที่ 285 ถนนติวานนท ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ
ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขา งตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองตรวจตาบอดสีกอนเขารับการสัมภาษณ ตามคุณสมบัติของ
ตําแหนงที่ประกาศไว หากตรวจสอบแลวพบวาเปนผูที่มีตาบอดสี ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ จะไมไดเขารับ
การสอบสัมภาษณ
5. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
6. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน
/รายชื่อผูสอบผาน...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64210000002

สิบเอก

ธีรภัทร

พงษจรัส

2

64210000033

นาย

ธนาธิป

ศุภโสตถิ

3

64210000034

จาสิบตรี ณันธวัฒน บุญศรี

4

64210000055

จาสิบตรี ณัฐพล

กันทะ

5

64210000060

นาย

เย็นเพ็ชร

ชาญยุทธ

วันที่

14 พ.ค. 2564

เวลา

13.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

ประกาศการไฟฟานครหลวง
เรื่อง แจงเปลี่ยนกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ
22. คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟากําลัง
ตําแหนง ชางเทคนิคไฟฟา 2
............................................................
ตามประกาศการไฟฟานครหลวงที่ ฝทม. 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก
และพนักงานการไฟฟานครหลวง และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ไดประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน โดยกําหนด
การสอบสัมภาษณ ไวแลวนั้น
การไฟฟานครหลวงตองดําเนินการตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการปองกันโรคโควิด-19 จึงขอแจงเปลี่ยนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณใหม โดยผูเขาสอบสัมภาษณตองอานรายละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูสอบผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน และเวลาที่กําหนด โดยใหรายงานตัว
ณ บริเวณขางอาคารรับชําระคาไฟฟาการไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี เลขที่ 285 ถนนติวานนท ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 หากผูเขาสอบสัมภาษณไมมาตามวัน เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ
ทั้งนี้ผูเขาสอบสัมภาษณควรศึกษาเสนทางลวงหนากอนมาสอบ ตามแผนที่ขา งตน
2. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการสอบสัมภาษณ คือ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการมาตรการฯ ของ ศบค. อยางเครงครัด ดังนี้
3.1 อนุญาตใหเฉพาะผูเขาสอบสัมภาษณเขาภายในอาคารสถานที่สอบ ผูที่ไมเกี่ยวของไมอนุญาต
ใหเขาไปภายในอาคาร
3.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองมาตามเวลาที่กําหนดเทานั้น หามเขาภายในอาคารสถานที่
สอบกอนเวลาที่กําหนดสัมภาษณ 30 นาที
3.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองนําปากกามาเองในวันสอบสัมภาษณ
3.4 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา เวนระยะหาง
และหามพูดคุยระหวางนั่งรอเรียกสอบสัมภาษณ
4. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองตรวจตาบอดสีกอนเขารับการสัมภาษณ ตามคุณสมบัติของ
ตําแหนงที่ประกาศไว หากตรวจสอบแลวพบวาเปนผูที่มีตาบอดสี ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ จะไมไดเขารับ
การสอบสัมภาษณ
5. การไฟฟานครหลวง จะดําเนินการสอบสัมภาษณแบบออนไลน โดยผูเขารับการสอบสัมภาษณและ
คณะกรรมการจะอยูคนละหอง
6. ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน
/รายชื่อผูสอบผาน...

-2รายชื่อผูสอบผานขอเขียนเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ และกําหนดการสอบสัมภาษณ วัน และเวลา
ลําดับ

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – นามสกุล

1

64220000006

นาย

อลงกรณ ออนสีดา

2

64220000009

นาย

ชัยชนะ

แสงคลาย

3

64220000010

นาย

ศตวรรษ

กิ่งมะลิ

4

64220000026

นาย

ปญญา

พัชรารัตน

5

64220000056

นาย

เจนวิทย

เคียงสูงเนิน

วันที่

14 พ.ค. 2564

เวลา

15.00 น.

อนึ่ง การไฟฟานครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th
ทั้งนี้ วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564 ใหผูที่ผานการสอบสัมภาษณ ตองนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม หากปรากฏวา
เอกสารที่ตรวจสอบเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใชที่ทางราชการออกให หรือเปนผูไมมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศการไฟฟานครหลวงถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ สําหรับ เวลา และสถานที่ ในการแสดง
เอกสารหลักฐาน จะแจงใหทราบในประกาศผลการสัมภาษณตอไป
ฝายทรัพยากรมนุษย
30 เมษายน 2564

