
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ วันทีส่อบสัมภำษณ์ เวลำสอบ

1 11101000003 นาย ดารินทร์ กลักสูงเนิน

2 11101000010 นาย ธนากร ชโนวรรณ

3 11101000016 นาย ณรงค์ศักด์ิ เจริญนาค

4 11101000017 นาย วันอัศรี เจ๊ะอาลี

5 11101000018 นาย กษม ขวัญอยู่เย็น

6 11101000020 นาย วุฒิภัทร เตชะวงศ์

7 11101000021 นาย ฤทธิก์รณ์ ศึกษากิจ

8 11101000022 นาย ทศพร เกษเวช

9 11101000031 นาย ทรงยศ ทองแก้ว

10 11101000038 นาย อนุพงษ์ กลางณรงค์

11 11101000039 นาย ทวีสิทธิ์ เล็กประดับ

12 11101000043 นาย คณาพงษ์ พูนวศินมงคล

13 11101000044 นาย สุกฤษฏ์ อัยวรรณ์

14 11101000049 นาย ภาสกร บุญมาก

15 11101000052 นาย วีรชาติ ปันสุวรรณ์

16 11101000053 นาย ศราวุธ โรจนสโรช
17 11101000056 นาย อภิชาติ พิมสาร

18 11101000062 นาย ดลนที ล้ินทอง

19 11101000073 นาย ชาญชัย บุตรเนียม

20 11101000078 นาย เอกลักษณ์ จินดามรกต

21 11101000086 นาย นิรุตต์ิ พิสูตร

22 11101000087 นาย อมรเทพ ภูม่าลัย

23 11101000093 นาย วรสิทธิ์ ท้วมกร

24 11101000100 นาย นพดล เภานุช

25 11101000115 นาย วาทิน ปัดถาวะโร

26 11101000136 นาย ณรงค์ศักด์ิ เฉลิมศรี

27 11101000139 ว่าทีร่.ต. กิจติชัย สันตะกิจ

28 11101000145 นาย เตชสิทธิ์ มีมาก

29 11101000165 นาย อรรถพล ค าแผ่น

ชื่อ-นำมสกุล

09.00 - 12.00 น.8 มกราคม 2556

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบขอ้เขยีนและมสีิทธิเขำ้รับกำรสอบสัมภำษณ์

0100 ต ำแหน่ง  ชำ่งไฟฟ้ำ 3 สังกัด ส ำนักงำนใหญ่

แนบท้ำยประกำศกำรประปำส่วนภูมภิำค ฉบับลงวันที ่28 ธันวำคม 2555

ณ ห้องประชมุ 3504 อำคำร 3 ชั้น 5  กำรประปำส่วนภูมภิำค ส ำนักงำนใหญ่

8 มกราคม 2556 13.00 - 16.00 น.



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ วันทีส่อบสัมภำษณ์ เวลำสอบชื่อ-นำมสกุล

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบขอ้เขยีนและมสีิทธิเขำ้รับกำรสอบสัมภำษณ์

0100 ต ำแหน่ง  ชำ่งไฟฟ้ำ 3 สังกัด ส ำนักงำนใหญ่

แนบท้ำยประกำศกำรประปำส่วนภูมภิำค ฉบับลงวันที ่28 ธันวำคม 2555

ณ ห้องประชมุ 3504 อำคำร 3 ชั้น 5  กำรประปำส่วนภูมภิำค ส ำนักงำนใหญ่

30 11101000169 นาย ธงชัย สลีอ่อน

31 11101000170 นาย กิตติพศ ก้อนสมบัติ

32 11101000195 นาย ฐิตินันท์ ก าจัด

33 11101000201 นาย อรรถสิทธิ์ ทองนิล
34 11101000208 นาย ศุภโชค ร่มประเสริฐ

35 11101000209 นาย ธนาวุฒิ บุญเกิด

36 11101000225 นาย ธงชัย ใสสีสูบ

37 11101000231 นาย วิรชัย คู่มณี

38 11101000238 นาย พัฒนา วุฒิกร

39 11101000239 นาย ศรศักด์ิ ว่องไว

40 11101000268 นางสาว สิริรัตน์ เหล็กดี

41 11101000276 นาย กรกฎ มหาอุป

42 11101000290 นาย พลชัย เรืองมั่น

43 11101000318 นาย โพธิณ์รงค์ ชัยชนะ

44 11101000321 นาย ธราธิป เหมือนท่าไม้

45 11101000323 นาย ณัฐวุฒิ สีด า

46 11101000333 นาย วรากร สุขทวี

47 11101000351 นาย ณัฐวุฒิ กุนณะด้วง

48 11101000355 นาย ณัฐวุฒิ สุริยะ

49 11101000391 นาย วินาวิน วิเศษคามิน
50 11101000407 นาย เสริมศักด์ิ ด ามินเศก

9 มกราคม 2556

8 มกราคม 2556

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ วันทีส่อบสัมภำษณ์ เวลำสอบ

1 11101060024 นาย ณรงค์ศักด์ิ ธรรมโชติกุล

2 11101060031 นาย ช านิ ทิมอรรถ

3 11101060037 นาย อภินันท์ ค าทาสี

4 11101060051 นาย ฐิติพล อุปแก้ว

5 11101060052 นาย ชอบพสิษฐ์ วรรณทอง

6 11101060057 นาย สรศักด์ิ บุตรชน

7 11101060059 นาย ไพโรจน์ การสร้าง

8 11101060064 นาย เอกนรินทร์ สุกใส

9 11101060065 นาย อกนิษฐ พรหมดี

10 11101060070 นาย ธีรยุทธ อาจวิชัย

11 11101060081 นาย ณัฐพนธ์ เวโณ

12 11101060083 นาย อัศวิน ลบบ ารุง

13 11101060084 นาย กิตติศักด์ิ แปงถา

14 11101060089 นาย อภิชัย จันปัญญา

15 11101060090 นาย แสงสุรี เพียรสร้าง

16 11101060094 นาย เด่น ประสะนะโก

17 11101060095 นาย ศิษฎ์ บุญจิราพัชร
18 11101060101 นาย อนุกูล สมัตถะ

19 11101060106 นาย กิตติ แดงสกุล

20 11101060107 นาย ทวีศักด์ิ พิมสวัสด์ิ

21 11101060110 นาย จัตุภูมิ ชงจังหรีด

22 11101060113 นาย อาเช่ย์ จันสา

23 11101060120 นาย ธนกฤติ แก้วนอก

24 11101060123 นาย วิชัย อาษานอก

25 11101060129 นาย อรรคพล สีมาด ารงชัย

26 11101060135 นาย ธงชัย ค ามานิตย์

27 11101060137 นาย กรวิทย์ เปียขุนทด

28 11101060145 นาย ชฎา มงคลแก่นทราย

29 11101060182 นาย ชัยรัตน์ ชัยทองค า

09.00 - 12.00 น.10 มกราคม 2556

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบขอ้เขยีนและมสีิทธิเขำ้รับกำรสอบสัมภำษณ์

0106 ต ำแหน่ง  ชำ่งไฟฟ้ำ 3 สังกัด กปภ.ข.6

แนบท้ำยประกำศกำรประปำส่วนภูมภิำค ฉบับลงวันที ่28 ธันวำคม 2555

ณ ห้องประชมุ 3504 อำคำร 3 ชั้น 5  กำรประปำส่วนภูมภิำค ส ำนักงำนใหญ่

ชื่อ-นำมสกุล

13.00 - 16.00 น.9 มกราคม 2556



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ วันทีส่อบสัมภำษณ์ เวลำสอบ

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบขอ้เขยีนและมสีิทธิเขำ้รับกำรสอบสัมภำษณ์

0106 ต ำแหน่ง  ชำ่งไฟฟ้ำ 3 สังกัด กปภ.ข.6

แนบท้ำยประกำศกำรประปำส่วนภูมภิำค ฉบับลงวันที ่28 ธันวำคม 2555

ณ ห้องประชมุ 3504 อำคำร 3 ชั้น 5  กำรประปำส่วนภูมภิำค ส ำนักงำนใหญ่

ชื่อ-นำมสกุล

30 11101060194 นาย นครินทร์ ทิพบุญชู

31 11101060200 นาย ส าราญ ติยะเฟือ่ง

32 11101060206 นาย ศักด์ิสิทธิ์ บุญนาค

33 11101060208 นาย ศุภกิจ ชินวรรณ

34 11101060213 นาย ชาติชาย คาดพันโน
35 11101060229 นาย ยุติวิชน์ โรจน์กาญจนา

36 11101060273 นาย เบน ภูบุญอิ่ม

37 11101060300 นาย วิทยา พาภิรมย์

38 11101060301 นาย ปิยะเกษม วงศ์สมศักด์ิ

39 11101060321 นาย จักรพงศ์ บุญโยธา

40 11101060322 นาย วุฒิไกร นิลผาย

41 11101060323 นาย อภิชาติ กุศลคุ้ม

42 11101060345 นาย บัญญพนต์ นรมาตย์

43 11101060404 นาย วีรพันธุ์ คงคลัง

44 11101060413 นาย วีระวัฒน์ มิตรสันเทียะ

45 11101060419 นาย จิรโชติ วังคีรี

46 11101060431 นาย อภิศักด์ิ พลสงเมือง

47 11101060451 นาย ทศพร สาคานิชานนท์

48 11101060454 นาย ศิวดล ป้อมอาษา

49 11101060488 นาย พรชัย กวกขุนทด

50 11101060495 นาย บุญยัง ศรีบ้านโพน

51 11101060506 นาย วิชาญ กล่ันพุทรา
52 11101060534 นาย วิพล ทะเสนฮด

13.00 - 16.00 น.

09.00 - 12.00 น.10 มกราคม 2556

10 มกราคม 2556



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ วันทีส่อบสัมภำษณ์ เวลำสอบ

1 11101070006 นาย คณาธิป ทุพแหม่ง

2 11101070008 ว่าที ่ร.ต. วีระศักด์ิ จันทนนท์

3 11101070016 นาย พิชิตพงษ์ ชาวดร

4 11101070022 นาย อดิเรก สิงห์ทอง

5 11101070023 นาย กู้เกียรติ สูญราช

6 11101070027 นาย วิวัฒน์ พลไธสง

7 11101070030 นาย พีระพล พลอยศรี

8 11101070031 นาย จิรพงษ์ ตันนารัตน์

9 11101070037 นาย อรรถพร สุวรรณสนธิ์

10 11101070051 นาย ณัฐพล บุญลอย

11 11101070055 นาย ภานุวัตร แก้วค าสอน

12 11101070061 นาย พินิจศักด์ิ ไชยตระกูลวัฒน์
13 11101070068 นาย ฤทธิชัย ศิลารักษ์

14 11101070071 นาย วิชญ์พล ภูดวงศรี

15 11101070074 นาย ณัฐวุฒิ เจริญชนม์

16 11101070075 นาย สันติภาพ เมืองลือ

17 11101070080 นาย นรวัฒน์ สุเกตุ

18 11101070082 นาย ชัยณรงค์ ศรีวิชัย

19 11101070083 นาย วราวุฒิ มัชเลศ

20 11101070086 นาย วีระวัฒน์ สุวรรณโสภา

21 11101070089 นาย รัฐศาสตร์ สะกิจ

22 11101070094 นาย เอกรัฐ หัสจันทอง

23 11101070114 นาย ทศพร เรืองสุทธิ

24 11101070115 นาย เทวิน ศรีเมือง

25 11101070117 นาย ชิตพงษ์ โคตรชมภู
26 11101070133 นาย วีระศักด์ิ มีมาตร

27 11101070157 นาย พิษณุพร วรรณพฤกษ์

28 11101070168 นาย สันติสุข เมืองสนธิ์

29 11101070171 นาย ไพศาล บุญประเสริฐ

30 11101070172 นาย วิชิต น้อยดี

13.00 - 16.00 น.11 มกราคม 2556

14 มกราคม 2556 09.00 - 12.00 น.

ชื่อ-นำมสกุล

11 มกราคม 2556 09.00 - 12.00 น.

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบขอ้เขยีนและมสีิทธิเขำ้รับกำรสอบสัมภำษณ์
0107 ต ำแหน่ง  ชำ่งไฟฟ้ำ 3 สังกัด กปภ.ข.7

แนบท้ำยประกำศกำรประปำส่วนภูมภิำค ฉบับลงวันที ่28 ธันวำคม 2555
ณ ห้องประชมุ 3504 อำคำร 3 ชั้น 5  กำรประปำส่วนภูมภิำค ส ำนักงำนใหญ่



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ วันทีส่อบสัมภำษณ์ เวลำสอบชื่อ-นำมสกุล

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบขอ้เขยีนและมสีิทธิเขำ้รับกำรสอบสัมภำษณ์
0107 ต ำแหน่ง  ชำ่งไฟฟ้ำ 3 สังกัด กปภ.ข.7

แนบท้ำยประกำศกำรประปำส่วนภูมภิำค ฉบับลงวันที ่28 ธันวำคม 2555
ณ ห้องประชมุ 3504 อำคำร 3 ชั้น 5  กำรประปำส่วนภูมภิำค ส ำนักงำนใหญ่

31 11101070176 นาย นพพร หงษ์ชุมแพ

32 11101070182 นาย ถาวร วรสิทธิ์

33 11101070193 นาย กฤตวิทย์ จันทเขต

34 11101070197 นาย เทพรังสรรค์ เพลียพล

35 11101070202 นาย จารุวัฒน์ ประแดงปุย

36 11101070203 นาย อาณัฐ ภูพินาศ

37 11101070206 นาย ธีระพงศ์ หมันที

38 11101070212 นาย ธวัชชัย ชัชวาลย์
39 11101070214 นาย ธนพงษ์ กิงวาจา

40 11101070215 นาย เรืองชัย อินทรักษา

41 11101070220 นาย ธีรวุฒิ กองทรัพย์

42 11101070221 นาย วรุตม์ ทวีกัลย์

43 11101070225 ว่าที ่ร.ต. สุพัฒน์ โพธิแ์ก้ว

44 11101070229 นาย ชาคริส ฤทธิศักด์ิ

45 11101070231 นาย วิชาญ ทะวาศิริ

46 11101070232 นาย ปริญญา มหาโยธี

47 11101070237 นาย ฐานันดร เกษทองมา

48 11101070241 นาย ดนัย จันทรังษี

49 11101070252 นาย อาทิตย์ แสนโน

50 11101070255 นาย สาคร อุสาพรหม

51 11101070263 นาย วิโรจน์ โทอาสา
52 11101070264 นาย บุญถึง ปรีปาน

53 11101070270 นาย เอกพงษ์ จุลละสุภา

54 11101070271 นาย ณัฐพงษ์ ภูผ่าน

55 11101070275 นาย ไพวัลย์ ติโนชัง

56 11101070276 นาย ทวีศักด์ิ สลางสิงห์

57 11101070282 นาย อาทิตย์ เผ่าพันธ์

58 11101070300 นาย ธงชัย มุลาลินน์

59 11101070321 นาย สุพจน์ เชื้อเมืองพาน

60 11101070324 นาย ฌากาจ อ านาจเจริญ
61 11101070350 นาย วัชร กิตติวัชรพงศ์

15 มกราคม 2556 09.00 - 12.00 น.

14 มกราคม 2556 09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.14 มกราคม 2556



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ วันทีส่อบสัมภำษณ์ เวลำสอบ

1 11101080006 นาย แก้ว ยิ่งดี

2 11101080007 นาย พงษ์พันธ์ สมแพง

3 11101080009 นาย ธีรเดช จินาตอง
4 11101080010 นาย ชาญชัย จันทร์เเรม

5 11101080012 นาย ปิยะฉัตร วงษ์ศิริ

6 11101080022 นาย อุดร ดอกใหญ่

7 11101080027 นาย ทรงวุฒ กุณที

8 11101080035 นาย เศกสรรค์ พืน้พันธ์

9 11101080037 นาย อนุวัต จันทร์ฤทธิ์

10 11101080039 นาย สุริยันต์ ศิริรักษ์

11 11101080050 นาย พงศ์ชนก วงษ์วาสน์

12 11101080072 นาย วิฑูรย์ โคตรบังคม

13 11101080073 นาย ทวีศักด์ิ จงจิตร

14 11101080089 นาย สุนทร มูลภาค

15 11101080092 นาย ประพัตร์ ชูวา

16 11101080100 นาย ปวรรัตน์ คชภูธร
17 11101080101 นาย มงคล สีโนรักษ์

18 11101080116 นาย พุทธกร อินทะวงศ์

19 11101080120 นาย ณรงค์ศักด์ิ เดชค าภู

20 11101080133 นาย พิชัย ส าราญสุข

21 11101080138 นาย วุฒิพงษ์ มะละค า

22 11101080145 นาย ณพกรณ์ อภิวงค์งาม

23 11101080146 นาย เอกราช ศิริเจริญ

24 11101080149 นาย วิทยา น้อยพรหม

25 11101080166 นาย ทองพูล แก่นกุหลาบ

26 11101080167 นาย ณัฐธีรัตน์ จ ารัส

27 11101080172 นาย ธนายุทธ ไหมทอง

28 11101080183 นาย โกวิทย์ ศิริส าราญ

29 11101080201 นาย อภิเดช สิงห์ซอม
30 11101080220 นาย ภาณุพงศ์ สีแก่นจันทร์

ชื่อ-นำมสกุล

15 มกราคม 2556 09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.15 มกราคม 2556

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบขอ้เขยีนและมสีิทธิเขำ้รับกำรสอบสัมภำษณ์
0108 ต ำแหน่ง  ชำ่งไฟฟ้ำ 3 สังกัด กปภ.ข.8

แนบท้ำยประกำศกำรประปำส่วนภูมภิำค ฉบับลงวันที ่28 ธันวำคม 2555

ณ ห้องประชมุ 3504 อำคำร 3 ชั้น 5  กำรประปำส่วนภูมภิำค ส ำนักงำนใหญ่

16 มกราคม 2556 09.00 - 12.00 น.



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ วันทีส่อบสัมภำษณ์ เวลำสอบชื่อ-นำมสกุล

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบขอ้เขยีนและมสีิทธิเขำ้รับกำรสอบสัมภำษณ์
0108 ต ำแหน่ง  ชำ่งไฟฟ้ำ 3 สังกัด กปภ.ข.8

แนบท้ำยประกำศกำรประปำส่วนภูมภิำค ฉบับลงวันที ่28 ธันวำคม 2555

ณ ห้องประชมุ 3504 อำคำร 3 ชั้น 5  กำรประปำส่วนภูมภิำค ส ำนักงำนใหญ่

31 11101080221 นาย พรชัย โสภากันต์

32 11101080245 นาย สุขเกษม กลางประพันธ์

33 11101080251 นาย เสกสรรค์ จันทนันท์

34 11101080263 นาย ณรงฤทธิ์ กาญจนศร

35 11101080265 นาย อรรถกร บัวโรย

36 11101080266 นาย ศิวาวุธ เกตุไธสง

37 11101080276 นาย วัชระ ป๊อกบุญเรือง

38 11101080293 นาย เลิศศักด์ิ จันทร์เวียง

39 11101080294 นางสาว จันทพร เพียรยิ่ง

40 11101080302 นาย ธีระพล เครือวัลย์

41 11101080304 นาย วาสุชา เวชสิทธิ์

42 11101080309 นาย ภูมินทร์ แสงภักดี
43 11101080318 นาย พิชัยยุทธ บุญเอนก

16 มกราคม 2556 13.00 - 16.00 น.


