
ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง รายซื่อบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบข้อเขียน

ตามประกาศการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รับสมัครสอบคัดเลือก 
บ ุคค ลภ ายน อ ก ค ุณ ว ุฒ ิระด ับ ป ร ิญ ญ าต ร ี ซ ึงม ีค ุณ สมบ ัต ิตามท ีกำหนด เฟ ือรอ งร ับ การบ รรจ ุเป ็น พ น ักงาน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ น้ัน

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่า มีบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน จำนวน 
๖๕๓ รายตามเอกสารแนบ๑ ท้ายประกาศฯ

ก. กำหนดวัน เวลา และลถานที่ลอบข้อเขียน
ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนที่มีรายซื่อและเลขประจำตัวสอบ ตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศฯ 

พิมพ์บัตรเข้าสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการประปานครหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่เว็บไซต์ 
h ttp s : / /m w a .th a i jo b jo b .c o m  หัวข้อ “พิมพ์บัตรเข้าสอบคัดเลือก” และนำไปเข้าสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ท ี่ 
๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. วิชาที่สอบ และเวลาที่สอบ
๑.๑ ว ิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

(๒ ช่ัวโมง)
๑.๒ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และสารสนเทศ (๕๐ คะแนน) เวลา ๑๑.๑๔ -  ๑๒.๑๔ น.

(๑ ช่ัวโมง)
๑.๓ วิชา P ersona lity  T es t (ใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์) เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

(๑ ช่ัวโมง)
ผู้มีสิทธิสอบฯ ต้องเข้าสอบครบทั้ง ๓ วิชา มิฉะนั้นจะไม่ไต้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการสอบ

ข้อเขียนฯ
สำหรับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียนฯ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศฯ
๒. สถานที่สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยรังสิต ๕๒/๓๔๗ หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี เส้นทางการเดินทางมายังสถานท่ีสอบ และแผนผังสถานท่ีสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ ท้ายประกาศฯ
ช. กำหนดวันประกาศรายซื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

จะประกาศรายซ ื่อผ ู้ผ ่านการสอบข้อเข ียน พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ให ้ทราบ 
ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ที่เว็บไซต์ h ttp s ://m w a .th a ijo b jo b .c o m

อน่ึง สำหรับผู้มืสิทธิเข้าสอบข้อเขียนที่ยังไม่ได้ส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้ส่งผลคะแนน 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยแนบไฟล์ผลคะแนนฯ นามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน ๑ เมกะไบต์ ระบุซ่ือ - นามสกุล 
เลขประจำตัวประซาซน จำนวน ๑๓ หลัก และตำแหน่งที่สมัคร ทางระบบรับสมัครที่ h ttps://m w a.thaijob job .com  
หัวข้อ “ส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ” ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ผู้ท่ีแ'นบ'ไฟล์ผลคะแนน'ฯ แล้ว 
โปรดตรวจสอบผลการแนบไฟล์ ได้ท่ีหัวข้อ “พิมพ์ใบชำระเงิน” ในข้อท่ี ๑๙. เลือก “ตัวอย่างไฟล์” หากผู้มีสิ'ทธิสอบ'ข้อเขียน 
ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนฯ

-to-/ ด. กำหนดวัน ...

https://mwa.thaijobjob.com
https://mwa.thaijobjob.com
https://mwa.thaijobjob.com


- ๒-

ค. กำหนดวันยื่นเอกสารหลักฐานและพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจลอบประวัติลำหรับผู้ฝานการลอบข้อเขียน
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องยื่นลำเนาเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดให้ครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่ 

ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบ 
ประวัติอาชญากร ณ การประปานครหลวง เลขท่ี ๔๐๐ ถนนประซาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

๑. ใบสมัครที่ระบุเลขประจำตัวสอบ
๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี 

ตามตำแหน่งที่สมัคร โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าว จะต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาซึ่ง ก.พ. ไต้มีการรับรองไว้แล้ว และจะต้อง 
สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปีดรับสมัคร (๓๐ มกราคม ๒๔๖๓) (กรณีที่ยังไม่ไต้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ท ี่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิให ้สำเร็จการศึกษา ระบุวันสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๖๓ และให้นำ 
ใบปริญญาบัตรมายื่นภายหลัง) ตามคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร

๓. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพขั้นสูง/อนุปริญญา กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 

๔. บัตรประจำตัวประซาซน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน
๖. สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ไต้รับผลการทดสอบ 

ภาษาอังกฤษ (Issued Date) จนถึงวันที่ กปน. สอบข้อเขียน (วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ - ๑ มีนาคม ๒๔๖๓) 
และเป็นผลการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น ดังนี้

- TOEIC ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คะแนน (ทดสอบทักษะ Listening และ Reading) หรือ
- TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ไม่น้อยกว่า ๔๗๗ คะแนน หรือ
- TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม่น้อยกว่า ๔๓ คะแนน หรือ
- IELTS ไม่น้อยกว่า ๔.๔ คะแนน

๗. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) เฉพาะผู้สมัครสอบ 
ในตำแหน่งวิศวกรสาขาที,สภาวิศวกรกำหนดเป็นสาขาวิศวกรรมควบคุม จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิซาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตรกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร กรณีที่ยังไม่ไต้รับใบ ก.ว. จะต้อง 
นำมายื่นภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ ่านการสอบคัดเลือกไต้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ 
ทดลองปฏิบัติงาน

๘. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เฉพาะผู้สมัคร
ตำแหน่งนิติกร

๙. สำเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศซาย)
๑๐. สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ เซ่น ใบทะเบียนสมรส (ศร.๒) ใบสำคัญการสมรส (ศร.๓) หนังสือสำคัญ 

แสดงการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีท่ีซื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
๑๑. ค ่าธรรมเน ียมการพ ิมพ ์ลายน ิ้วม ือและตรวจสอบประวัต ิอาซญากร จำนวน ๑๐๐ บาท 

(หน่ึงร้อยบาทถ้วน) ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งซาติ เร่ือง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลซ่าวสารของราซการ
หากไม่ยื่นเลกสารหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด จะไม่ไต้รับอนุญาตให้ 

เข้าลอบสัมภาษณ์ และ กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิไม่ตรง เอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารที่มิใช่ 
ทางราชการออกให ้ หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ และประกาศรายชื่อบ ุคคลภายนอกที่ม ีส ิทธิเข ้าสอบ 
ข ้อเข ียนฯ การประปานครหลวงจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครังนีมาตังแต่ต้น และ 
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบให้ 51/

-๓-/ หากมี ...



- ๓-

หากมีฃ้อลงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ท่ี ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ช้ัน ๔ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ 
ต่อ ๑๔๗๙, ๑๔๖๒, ๒๖๒๔ โทรสาร ๐ ๒๔๐๐ ๒๖๔๖ E-mail: recrusec@ mwa.co.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ี k o  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายปริญญา ยมะสมิต)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

mailto:recrusec@mwa.co.th

