


ลําดับที่ รายการเอกสารหลักฐาน

1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด มี ไมมี

2 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด มี ไมมี

3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาม)ี 1 ชุด มี ไมมี

4 สําเนาหลักฐานแสดงวาพนภาระการเกณฑทหาร สด.8 หรือ สด.43  1 ชุด(เฉพาะเพศชาย) มี ไมมี

5 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปวส.)  1 ชุด มี ไมมี

6 สําเนา  Transcrip  (ปริญญาตรี)  1 ชุด

7 สําเนาประกาศนียบัตร  (ปวส.) 1 ชุด มี ไมมี

8 สําเนาปริญญาบัตร (ปริญญาตรี-โท) หรือใบรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัต(ิกรณียังไมรับปริญญาเทานั้น)  1 ชุด

9 สําเนาใบแสดงผลทดสอบภาษาอังกฤษ สําหรับตําแหนงคุณวุฒิปริญญาโท มี ไมมี
10 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สําหรับตําแหนงวิศวกร มี ไมมี

หมายเหตุ 1 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองยื่นเอกสารใหเจาหนาที่ตรวจสอบ กอนกําหนดการเริ่มสอบสัมภาษณอยางนอย 30 นาที 

3 จัดเรียงเอกสารทั้งหมดตามลําดับรายการ

4 เอกสารทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตองดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น (ลายเซ็นตพรอมชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง)

5 การแตงกาย

   5.1 สุภาพบุรุษ หามใสเสื้อยืด หามปลอยชายเสื้อ หามสวมกางเกงยีนส หามสวมกางเกงขาสั้น หามสวมรองเทาแตะ

   5.2 สุภาพสตรี หามใสเสื้อยืด หามใสกระโปรงผายีนส/ผายืดรัดรูป หามสวมรองเทาแตะ หากจะสวมกางเกงตองใสชุดสูท 3 ชิ้น กางเกงทรงสุภาพ

1................................................2................................................3................................................

หมายเหตุ เปนขอมูลประกอบการสัมภาษณ ไมผูกพันกับการบรรจุแตงตั้ง

กรุณากรอกขอมูลตอไปนี้ เพื่อใชในการสงหนังสือเรียกตัวบรรจุแตงตั้ง(กรณีที่ผานการสอบคัดเลือก) ดวยลายมือบรรจง

หมายเหตุ  1.กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - ที่อยู หรือเบอรโทรศัพท ใหแจงงานสรรหา กองทรัพยากรบุคคลทราบโดยดวน

โดย ใชสําเนาบัตรประชาชนพรอมเขียน ที่อยู/เบอรโทรศัพท ที่เปลี่ยนแปลง Fax มาที่ 02552 7643
2.การเรียกบรรจุแตงตั้ง กปภ.จะใชวิธีการสงจดหมายเปนหลัก การกรอกขอมูลที่ชัดเจน ถูกตองยอมเปนประโยชนตอตัวทานเอง

ลงชื่อ.............................................ผูสมัคร

*หากเลือกได ทานประสงคที่จะปฏิบัติงานที่จังหวัดใด ใหระบุตามลําดับความประสงค 3 จังหวัด

*******************************************************

หมายเหตุ (สําหรับ จนท.)

*******************************************************

รายการเอกสารที่ตองนํามายื่นตอเจาหนาที่ในวันสอบสัมภาษณ (กรอกขอมูลและนําเอกสารฉบับนี้มาดวย)

ชื่อ....................................................สกุล........................................................ตําแหนง….............................................เบอรโทรศัพท(มือถือเทานั้น).........................................

เบอรโทรฯ สํารอง (ระบุชื่อและความสัมพันธ)....................................................................................................................................................................................................

ลําดับที่(ตามประกาศ)...........................สังกัด.........................................เขาสอบสัมภาษณวันที.่......................................................

เอกสารอื่นๆ(ถาม)ี

2 กรณีผูเขารับการสอบสัมภาษณไมมีเอกสารตาม 1-10 มาแสดงในวันเขารับการสอบสัมภาษณ ถือวาสละสิทธิการสอบคัดเลือก

ช่ือ....................................................................................................................

ท่ีอยู.่.................................................................................................................

      ..................................................................................................................

      ..................................................................................................................

รหสัไปรษณีย์ 



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 04010000006 นางสาวอัจฉราพร คุณาคํา

2 04010000013 นายอนุสรณ แกวศรีนวม

3 04010000021 นายอาชวินทร ลออคุณูปการ

4 04010000028 นายปวีร บุญสําลี

5 04010000061 นายวัชพล กัญมี

6 04010000062 นายสาธิต ปญญานาย

7 04010000069 นายภาคภูมิ บุญศรี

8 04010000079 นายพิชาน วีระพงษ

หมายเหตุ :  ผูเขารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณตองนําใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) มาแสดงตอเจาหนาที่

               หากผูใดไมสามารถนําใบ กว . มาแสดงได กปภ. จะถือวาเปนผูมีคุณสมบัติไมครบถวน

               ตามประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการสอบคัดเลือกฯ ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558

15 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงวิศวกร 4 (โยธา) สังกัด กปภ.ข.1 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 04030000002 นายศุภณัฐ ศรีสุวรรณ

2 04030000004 นายชลธาร คําชมภู

3 04030000011 นายภาคภูมิ ตันเจริญ

4 04030000031 นายภทร เกตุสกุล

5 04030000047 นายประจักษ จันทร

6 04030000071 นายชัยสิทธิ์ นาราภิรมย

7 04030000076 นายกฤษฎา ไทรพงษพันธุ

8 04030000084 นายเรวัฒน ชาญกิติโชติ

9 04030000113 นายภานุวัฒน สุวรรณพาหุ

หมายเหตุ :  ผูเขารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณตองนําใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) มาแสดงตอเจาหนาที่

               หากผูใดไมสามารถนําใบ กว . มาแสดงได กปภ. จะถือวาเปนผูมีคุณสมบัติไมครบถวน

               ตามประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการสอบคัดเลือกฯ ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558

16 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงวิศวกร 4 (โยธา) สังกัด กปภ.ข.3 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 04060000001 นายอภินันท ระดาฤทธิ์

2 04060000017 นายศุภวิชญ อินทรทอง

3 04060000023 นายชัยวัฒน คําแกว

4 04060000041 นายฉัตรชัย หงทับ

5 04060000055 นายชานนทร เขตดอน

6 04060000056 นายวงศกร ฮาดวิเศษ

7 04060000075 นายพรการัณย พันธุเดช

หมายเหตุ :  ผูเขารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณตองนําใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) มาแสดงตอเจาหนาที่

               หากผูใดไมสามารถนําใบ กว . มาแสดงได กปภ. จะถือวาเปนผูมีคุณสมบัติไมครบถวน

               ตามประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการสอบคัดเลือกฯ ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงวิศวกร 4 (โยธา) สังกัด กปภ.ข.6 (บุคคลทั่วไป)

19 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 04080000006 นายกชมน สมชัย

2 04080000009 นายฉัตรชัย ชูทอง

3 04080000017 นายชัชชัย คําโท

4 04080000022 นายไชยนรินทร สุจิวรณ

5 04080000029 นายวิทวัส บุญไทย

6 04080000034 นายวุฒิกรณ จันทะพันธ

7 04080000036 นายประวิทชัย สาริกา

หมายเหตุ :  ผูเขารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณตองนําใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) มาแสดงตอเจาหนาที่

               หากผูใดไมสามารถนําใบ กว . มาแสดงได กปภ. จะถือวาเปนผูมีคุณสมบัติไมครบถวน

               ตามประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการสอบคัดเลือกฯ ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558

19 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงวิศวกร 4 (โยธา) สังกัด กปภ.ข.8 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 04100000001 นายบรรณรต จรบุรี

2 04100000006 นายติณหภัช ลิ้มสุข

3 04100000011 นายพัชรพล บุญสิงหศร

4 04100000012 นายกิตติชัย กันตงาม

5 04100000018 นายณภัทร กาญจนะวีระ

6 04100000027 นายวรพจน มาลาวงษ

7 04100000032 นายกิตติ ขติยะสุนทร

8 04100000038 นายประทีป ปานแมน

9 04100000042 นายกิตติศักดิ์ นามเมือง

10 04100000048 นายกูเกียรติ มูรามัญ

11 04100000064 นายตะวัน ปญญาคม

หมายเหตุ :  ผูเขารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณตองนําใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) มาแสดงตอเจาหนาที่

               หากผูใดไมสามารถนําใบ กว . มาแสดงได กปภ. จะถือวาเปนผูมีคุณสมบัติไมครบถวน

               ตามประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการสอบคัดเลือกฯ ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558

13 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงวิศวกร 4 (โยธา) สังกัด กปภ.ข.10 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล
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