
 
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนดิที่ 2 
การขับรถ Forklift  การขับรถบรรทุก 6 ล้อ และก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 

คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) 
ต าแหน่ง  ลูกจ้างใช้เครื่องมอืกล 

............................................................ 
            
                   ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ ฝทม. 2/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 รับสมัครบุคคลภายนอก 
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  ซึ่งด าเนินการทดสอบภาคปฏิบัติ
การขบัรถยนต์ชนิดที่ 2 การขบัรถ Forklift  การขับรถบรรทุก 6 ล้อ เมื่อวันที ่25 – 28  ตุลาคม 2564  น้ัน   

  1. มีผูท้ดสอบภาคปฏิบัติฯ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 49 ราย ตามรายชื่อท้ายประกาศ 
  2. ผู้สอบผ่านขอ้เขียน และการทดสอบภาคปฏิบัติฯ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ ์ตามวัน และเวลา            

ที่ก าหนด ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง ส านักงานใหญค่ลองเตย เลขที ่1192 ถนนพระรามที่ 4               
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากผู้เข้าสอบสัมภาษณไ์ม่มาตามวัน เวลา ที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์            
ในการสอบ 

                                         3. เอกสารหลักฐานที่ตอ้งน ามาแสดงในการสอบสัมภาษณ์ ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง  
                     มาแสดงในการสอบด้วย 

4. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณจ์ะต้องแต่งกายชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 
 5. การไฟฟ้านครหลวง อนุญาตให้เฉพาะผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าภายในอาคารสถานที่สอบเท่านั้น 
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในอาคาร และผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า ที่น ามาเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

             ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสมัภาษณ์ควรศึกษาเส้นทางล่วงหน้าก่อนมาสอบ ตามแผนที่ท้ายประกาศ 
 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและการทดสอบภาคปฏิบัติฯ เรียงล าดับตามเลขประจ าตวัสอบ และก าหนดการสอบ
สัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่ 

  ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ                ชื่อ – นามสกุล     วันที่    เวลา    ห้อง/ชั้น 

1 64020200001 นาย อิทธิกร โอภาแสนสิริ 16 พ.ย. 64 08.00 น. 

ห้องสัมมนา 1 
  ชั้น 12 A 
   อาคาร B 

2 64020200002 นาย วรายุทธ กลิ่นขจร 16 พ.ย. 64 08.00 น. 

3 64020200003 นาย ธราธิป สุขประเสริฐ 16 พ.ย. 64 08.00 น. 

4 64020200005 นาย คาว ี ไชยวาน 16 พ.ย. 64 08.00 น. 
  

                                                                                                                                                                     /ล าดับ 5...  
 
 
 



 
ก  า  ร  ไ  ฟ  ฟ้  า  น  ค  ร  ห  ล  ว  ง 
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  ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ                ชื่อ – นามสกุล     วันที่     เวลา    ห้อง/ชั้น 

5 64020200007 นาย ภิญโญ แสนศิร ิ 16 พ.ย. 64 08.00 น. 

ห้องสัมมนา 1 
  ชั้น 12 A 
   อาคาร B 

6 64020200008 นาย อุกฤษฎ ์ ยีกา 16 พ.ย. 64 08.00 น. 

7 64020200009 นาย วรวุฒิ อิศาสตร ์ 16 พ.ย. 64 09.00 น. 

8 64020200010 นาย เพชรลดา เขียวชะอุ่ม 16 พ.ย. 64 09.00 น. 

9 64020200012 นาย ค านวณ แจ่มจ ารัส 16 พ.ย. 64 09.00 น. 

10 64020200013 นาย ชาญทัต วงษ์ทอง 16 พ.ย. 64 09.00 น. 

11 64020200014 นาย ทศพล คงอ้วน 16 พ.ย. 64 09.00 น. 

12 64020200015 นาย วิษณ ุ เกตุสวน 16 พ.ย. 64 09.00 น. 

13 64020200016 นาย กฤตชัย ช้างม่วง 16 พ.ย. 64 10.00 น. 

14 64020200018 นาย อานพ ทองประทุน 16 พ.ย. 64 10.00 น. 

15 64020200021 นาย กิตติคณุ สงวนพันธ์ุ 16 พ.ย. 64 10.00 น. 

16 64020200022 นาย อิทธิพล กาญจนเจตนี 16 พ.ย. 64 10.00 น. 

17 64020200023 นาย พงศกร ไชยวงศา 16 พ.ย. 64 10.00 น. 

18 64020200026 นาย วิศรุต ขันติวงษ์ 16 พ.ย. 64 10.00 น. 

19 64020200027 นาย อวิรุทธ์ สุขสุคนธ ์ 16 พ.ย. 64 11.00 น. 

20 64020200028 นาย เกียรติศักด์ิ พิมพ์เสนา 16 พ.ย. 64 11.00 น. 

21 64020200029 นาย สมิง แก้วดวงจันทร ์ 16 พ.ย. 64 11.00 น. 

22 64020200031 นาย อ๊อบ มีสุวรรณ 16 พ.ย. 64 11.00 น. 

23 64020200032 นาย ณัฐวุฒ ิ รื่นจิตร 16 พ.ย. 64 11.00 น. 
                                                                                                                                                       
                           
 
 

                                  /ล าดับ 24... 
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  ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ                ชื่อ – นามสกุล     วันที่     เวลา    ห้อง/ชั้น 

24 64020200033 นาย ณัฐพล ผูกเกษร 16 พ.ย. 64 11.00 น. 

ห้องสัมมนา 1 
  ชั้น 12 A 
   อาคาร B 

25 64020200034 นาย ธานัท ชินเดชสุวิดา 16 พ.ย. 64 13.30 น. 

26 64020200035 นาย สิรวิชญ์ เกลี้ยงเกลา 16 พ.ย. 64 13.30 น. 

27 64020200036 นาย เฉลิมศักดิ ์ ชุนเกาะ 16 พ.ย. 64 13.30 น. 

28 64020200038 นาย ต้อม พิมพ์ดีด 16 พ.ย. 64 13.30 น. 

29 64020200039 นาย ภูริณัฐ ผลเจรญิ 16 พ.ย. 64 13.30 น. 

30 64020200040 นาย นิภัทร ์ บัวเอี่ยม 16 พ.ย. 64 13.30 น. 

31 64020200041 นาย ณัฐพร พรมจาร ี 16 พ.ย. 64 14.30 น. 

32 64020200042 นาย สารัช โพธ์ิน้อยงาม 16 พ.ย. 64 14.30 น. 

33 64020200043 นาย ณัฐพล มินโด 16 พ.ย. 64 14.30 น. 

34 64020200045 นาย เธียรรัตน์ เสียงเสนาะ 16 พ.ย. 64 14.30 น. 

35 64020200047 นาย จิรเดช พรมประดิษฐ ์ 16 พ.ย. 64 14.30 น. 

36 64020200048 นาย สุริยะ แจ้งสุข 16 พ.ย. 64 14.30 น. 

37 64020200049 นาย นัฐภูม ิ อ้อมนนท ์ 17 พ.ย. 64 08.00 น. 

38 64020200053 นาย อภิชาติ พึ่งภู่ 17 พ.ย. 64 08.00 น. 

39 64020200054 นาย จตุพร รุ่งโรจน์ 17 พ.ย. 64 08.00 น. 

40 64020200055 นาย เตมีชัด เจริญพาศ 17 พ.ย. 64 08.00 น. 

41 64020200058 นาย จตุพร บัวโพธิ์ 17 พ.ย. 64 08.00 น. 

42 64020200061 นาย เชาวลิต อบทอง 17 พ.ย. 64 08.00 น. 
                                                                                                                                                       
 
 

                                      /ล าดับ 43... 
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  ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ                ชื่อ – นามสกุล     วันที่     เวลา    ห้อง/ชั้น 

43 64020200062 นาย ประมุข เขียวแกร 17 พ.ย. 64 09.00 น. 

ห้องสัมมนา 1 
  ชั้น 12 A 
   อาคาร B 

44 64020200063 นาย พิทวัส มหาขันธ ์ 17 พ.ย. 64 09.00 น. 

45 64020200064 นาย ณัฐวุฒ ิ จั่นสมโภชน ์ 17 พ.ย. 64 09.00 น. 

46 64020200069 นาย วิโรจน์ จูด้วง 17 พ.ย. 64 09.00 น. 

47 64020200070 นาย จักรกฤษ ตุ้มเก็น 17 พ.ย. 64 09.00 น. 

48 64020200074 นาย คฑาวุฒิ สีแสด 17 พ.ย. 64 09.00 น. 

49 64020200075 นาย ณัฐพล คล้ายพ่อค้า 17 พ.ย. 64 09.00 น. 
                                                                                                                                                       
  

 

                     อนึ่ง การไฟฟ้านครหลวง จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 23 พฤศจกิายน 2564  
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th                    

 

 
 
 

                                                                        ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
                                 12 พฤศจิกายน 2564 
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สถานทีส่อบสมัภาษณ์  
                       อาคารวฒันวิภาส การไฟฟ้านครหลวง ส านักงานใหญ่คลองเตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานทีต่ั้ง 
   •  เลขที่ อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
การเดินทาง 
    •  รถไฟฟ้า MRT สถานคีลองเตย ทางออกที่ 1 
    •  ตรงข้าม โรงงานยาสูบ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่อาคารวฒันวิภาส การไฟฟ้านครหลวง ส านักงานใหญ่คลองเตย 
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สถานทีร่ายงานตัวก่อนไปเขา้รับการสอบสัมภาษณ์ ณ หอ้งสัมมนา 1 ชั้น 12A อาคาร B  
อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง ส านกังานใหญ่คลองเตย 

 

รายละเอียดผังทางเดิน 

1. เข้าประตูพระราม 4 (วังปลายเนิน) และเดินตรงไปที่ทางเช่ือมอาคาร B (อาคารที่จอดรถ) เท่านั้น 

2. ขึ้นลิฟต์ไปช้ัน 12A เพื่อไปห้องรอสอบสัมภาษณ์ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12A (ออกจากลิฟต์แล้วเลี้ยวซา้ย) 

กรณีผู้ที่น ารถส่วนตัวมา ให้น ารถยนต์ไปจอดที่ช้ัน 7 เท่านั้น และขึ้นลิฟต์ไปชั้น 12A 

กรณีน่ังรถโดยสาร ให้ลงหน้าประตูพระราม 4 (วังปลายเนิน) 

 

 


