


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 23010000002 นายกิตติศักดิ์ ชูแชม

2 23010000007 นายรัฐพงษ ทันอินทรอาจ

3 23010000008 นายวิทวัฒณ กองฉันทะ

4 23010000010 นายจีรศักดิ์ ตูมภูเขียว

5 23010000024 นายสกล เทืองสุข

6 23010000031 นายสรศักดิ์ เลิศสงคราม

7 23010000037 นายธราธร กลางประพันธ

8 23010000038 นายภาณุพัฒน ศรีวงษา

14 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางไฟฟา 3 (ไฟฟากําลัง) สังกัด กปภ.ข.1 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 23020000002 นายวันชัย เมฆฉาย

2 23020000007 นายดนุสรณ เขียวนอย

3 23020000011 นายศราวุธ จนใจ

4 23020000013 นายเสรี ศรีปรางค

5 23020000020 นายวนัส ชาลีรินทร

6 23020000034 นายเดชา หูตินุ

7 23020000041 นายกิตยานุกร เหตุเกษ

8 23020000050 นายอภิณัฐ พลเสนา

9 23020000051 นายวัชร เฉลยสุข

10 23020000061 นายดนูวัส ขะพินิจ

11 23020000069 นายทศพล ลาสุธรรม

12 23020000077 นายวิทวัส พลราช

13 23020000081 นายปริวัฒน อุทธัง

14 23020000084 นายคมกริช เจริญศรี

15 23020000100 นายกิตติวัจน แกวเมืองกลาง

9 ตุลาคม 2558

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางไฟฟา 3 (ไฟฟากําลัง) สังกัด กปภ.ข.2 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 23030000001 นายเชาวลิต แดงสาย

2 23030000019 นายปยะพงษ ปอมบุบผา

3 23030000032 นายญาณวรุตม อินทรเขียว

4 23030000048 นายกิ่งกาญจน อินศิริ

5 23030000051 นายจักราวุธ อนุตรัง

6 23030000064 นายอธิป อาจยางคํา

7 23030000066 นายกษมา มีตา

8 23030000067 นายอภินันท แจมจา

9 23030000070 นายธนพันธ นิลเพ็ชร

10 23030000073 นายวีรศักดิ์ บัวบาน

11 23030000074 นายศรันู ไชยดี

12 23030000075 นายบงกช ศุกรภาส

15 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางไฟฟา 3 (ไฟฟากําลัง) สังกัด กปภ.ข.3 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24  กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 23040000001 นายศุภชัย สุวรรณวงค

2 23040000017 นายกิตตินันต กิจรุงวัฒนากร

3 23040000020 นายวัชระ บุญทอง

4 23040000028 นายสุวิทย ดวงจําปา

5 23040000031 นายสุวินัย ศรีกระทุม

6 23040000034 นายสมพล จันทอน

14 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางไฟฟา 3 (ไฟฟากําลัง) สังกัด กปภ.ข.4 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 23050000008 นายภูวนาถ แซตั้น

2 23050000012 นายมะยูโซะ มะตาหยง

3 23050000016 นายพรากรณ เรืองสุวรรณ

4 23050000023 นายจิรสิทธิ์ ถาวรประสิทธิ์

5 23050000024 นายอรรถกิจ จิตรอักษร

6 23050000028 นายธีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ

7 23050000029 นายวันอัศรี เจะอาลี

8 23050000031 นายวุฒิชัย ทิพยศรี

15 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางไฟฟา 3 (ไฟฟากําลัง) สังกัด กปภ.ข.5 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 23060000003 นายอดิศักดิ์ พานสุวรรณ

2 23060000008 นายเรืองชัย คุณเลิศ

3 23060000012 นายวงศกร วงศตรี

4 23060000013 นายบุญญาฤทธิ์ บุญบํารุง

5 23060000018 นายคมริกิจ เลิศคอนสาร

6 23060000027 นายพงศธร ศรีภา

7 23060000031 นายอภิวัฒน จําปาโพธิ์

8 23060000042 นายกฤษฎา ศรีคํามา

9 23060000054 นายกิตติชัย บงแกว

10 23060000066 นายเจตภัทร ภิรมยไกรภักดิ์

20 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางไฟฟา 3 (ไฟฟากําลัง) สังกัด กปภ.ข.6 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 23070000012 นายวีระพงษ วงตรี

2 23070000031 นายวิทยา สุพรมอินทร

3 23070000048 นายคุณากร อาทะวงศ

4 23070000055 นายอนุวัฒน ภูดินดาน

5 23070000062 นายศิริชัย มณีรัตน

6 23070000099 นายฉัตรชัย มิทธิศร

7 23070000110 นายพชร พิมพดี

8 23070000112 นายสิทธิโชค แกวอุนเรือน

9 23070000153 นายอาทิตย ทับมะโรง

15 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางไฟฟา 3 (ไฟฟากําลัง) สังกัด กปภ.ข.7 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่  24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 23080000001 นายประเสริฐศักดิ์ สายรัตน

2 23080000012 นายวิทวัส เกษโสภา

3 23080000030 นายทานินธ ปนนิวงศ

4 23080000037 นายชัยนรินทร ทองคําพวง

5 23080000041 นายธนวัฒน ปาปะไพ

6 23080000052 นายนพรัตน อินทรหา

19 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางไฟฟา 3 (ไฟฟากําลัง) สังกัด กปภ.ข.8 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 23090000005 นายจรณินท คําแกว

2 23090000007 นายจักรกฤษ วรรณแกว

3 23090000019 นายบัณฑิต สุตาคํา

4 23090000021 นายนพดล อินคําตา

5 23090000038 นายปยากร ปรีปาน

6 23090000051 วาที่ ร.ต.สิทธิศักดิ์ โคตรณรงค

7 23090000061 นายเมธี วรรณภพ

8 23090000075 นายอานนท นุนพนัสสัก

9 23090000088 นายวรวัฒน อินทวัน

10 23090000131 นายประภัสพงศ พึ่งธรรม

19 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางไฟฟา 3 (ไฟฟากําลัง) สังกัด กปภ.ข.9 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 23100000011 นางสาวจุฑารัตน อยูไทย

2 23100000022 นายไชยชาติ โพโบ

3 23100000027 นายวุฒิชัย กิบุญมา

4 23100000057 นายศิรณัฏฐ เผือกเอี่ยม

14 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางไฟฟา 3 (ไฟฟากําลัง) สังกัด กปภ.ข.10 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล
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